27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től
A 75. sorszámú Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 03

1.2.

Szakképesítés megnevezése: Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)

1.3.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960–1440
2. EGYÉB ADATOK
A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.
2.1.1.

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2.

Bemeneti kompetenciák: –

2.2.

Szakmai előképzettség: –

2.3.

Előírt gyakorlat: –

2.4.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.

Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7.

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% (50%–ban színpadi szakmai gyakorlat)

2.8.

Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai
gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például színpadi vagy
mozgóképes produkciók elkészítésével, bemutatásával, a kötelező tanulmányi órakeret feletti, hétvégi és
nyári, fellépések, táborok, versenyek, művésztelepek formájában is
3. PÁLYATÜKÖR

3.1.

3.1.1.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
A

B

C

FEOR
száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakörök
Segédszínész

3.1.2.
3.1.3.

3711

Segédszínész, statiszta

Színpadi statiszta
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3.2.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Gyakorlatos színész, választott szakmairányának megfelelően, előadói ismereteit, képességeit,
eszköztárát felhasználva képes bábszínpadi, illetve színpadi és filmes alkotó és próbafolyamatban
hatékonyan közreműködni, valamint a rendezői utasításoknak megfelelő színészi, csoportos szereplői
feladatokat alkotói szándékkal, megfelelő technikai színvonalon, valamint a tevékenységéhez
kapcsolódó munka– és balesetvédelmi szabályok betartása mellett ellátni.
A szakképesítéssel rendelkező legfontosabb munkatevékenységei, szakmai kimeneti követelményei:
Bábszínész szakmairány:
– a bábjáték műfaji sajátosságaira vonatkozó elméleti ismereteit bábszínészi munkájába
építi
– alkalmazkodik az előadás báb– és színpadtechnikai igényeihez
– betartja a bábkészítés, valamint a bábszínházi alkotó tevékenységhez kapcsolódó munka–
és balesetvédelmi szabályokat
– bábokat készít
– gondoskodik a bábok, kellékek a próbák és az előadás során történő alkalmazhatóságáról
– a különböző bábok mozgatásával karaktereket formál
– a próbafolyamat során megalkotott szerepszemélyiségeket különböző játékstílusok
alkalmazásával, a bábszínpad feltételrendszeréhez alkalmazkodva eljátssza, megjeleníti
– pedagógiai, pszichológiai szempontok figyelembe vételével tervezi meg a bábjáték,
különböző korosztályú közönségre gyakorolt hatáselemeit
Színházi és filmszínész szakmairány:
–
–
–
–
–
–
–

3.3.

ismeri és betartja a színpadi és filmes alkotás feltétel– és szabályrendszerét
betartja a színházi és filmes alkotó tevékenységhez kapcsolódó munka– és balesetvédelmi
szabályokat
az alkotófolyamatok során alkalmazza elemző készségét, elméleti ismereteit, valamint
szerepépítési technikáit
a rendezői utasításokat rögzíti, azok betartásával, színpadi és filmes szerepet formál
a színház– és filmművészethez kapcsolódó egyéni, epizód, illetve csoportos szereplői
színészi feladatokat lát el
felkészültsége és tudása szerint, maradéktalanul ellátja a rábízott színházi, filmszínészi
próbafeladatokat belső (színház, stúdió) és külső (Például vendégjáték, tájelőadás, alkalmi
játéktér stb.) helyszínen egyaránt
színpadi, filmes szerepét a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában,
meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon eljátssza
színpadi előadás, filmfelvétel során

Kapcsolódó szakképesítések
A
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
azonosító száma
31 212 01

megnevezése
Bábkészítő

a kapcsolódás módja
részszakképesítés

3.3.4.

55 212 01

Színész

szakképesítés–ráépülés

3.3.5.

55 212 02

Artista I. (a szakmairány megnevezésével)

azonos ágazat

3.3.6.

54 212 01

Artista II. (a szakmairány megnevezésével)

azonos ágazat

3.3.7.

55 212 03

3.3.8.

54 212 02

Egyházzenész
megjelölésével)
Egyházzenész

I.

(a

szakmairány azonos ágazat

II.

(a

szakmairány azonos ágazat

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től
megjelölésével)
Gyakorló hangszerkészítő és –javító (a
hangszercsoport megjelölésével)
Klasszikus zenész I. (a szakmairány
megnevezésével)
Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével)
Népzenész
I.
(a
szakmairány
megjelölésével)

azonos ágazat

3.3.9.

54 215 01

3.3.10.

55 212 05

3.3.11.

54 212 05

3.3.12.

55 212 06

3.3.13.

54 212 06

Népzenész
II.
megjelölésével)

3.3.14.

55 212 07

3.3.15.

54 212 08

3.3.16.

55 212 08

Szórakoztató zenész I. (a szakmairány azonos ágazat
megjelölésével)
Szórakoztató zenész II. (a szakmairány azonos ágazat
megjelölésével)
Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)
azonos ágazat

3.3.17.

54 212 09

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)

(a

azonos ágazat
azonos ágazat
azonos ágazat

szakmairány azonos ágazat

azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A
4.1.

B

Az 54 212 03 Gyakorlatos színész Bábszínész szakmairány megnevezésű
az állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti

4.1.2.

azonosító száma
10613–12

Munkavédelem színházi munkaterületeken

4.1.3.

10614–12

Bábkészítés

4.1.4.

10615–12

Bábszínészi alakítás

4.1.5.

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

4.1.6.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.1.1.

megnevezése

A
4.2.

B

Az 54 212 03 Gyakorlatos színész Színházi és filmszínész szakmairány megnevezésű
az állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti

4.2.2.

azonosító száma
10613–12

Munkavédelem színházi munkaterületeken

4.2.3.

10616–12

Színpadi és filmszínészi alakítás

4.2.4.

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

4.2.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.2.1.

megnevezése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele a választott szakmairány függvényében
A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (legalább 2 év) teljesítéséről szóló igazolás
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Színpadi–, film vagy bábszínészi tevékenységgel kapcsolatos referencia, ajánlás (igazgató, rendező)
bemutatása
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (2 év, illetve a gyakorlati képzési idő 50 %–ának megfelelő)
teljesítéséről szóló igazolás
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
5.2.1.

B

C

Az 54 212 03 Gyakorlatos színész Bábszínész szakmairány megnevezésű
az állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.1.1.
5.2.1.2.

azonosító száma
10613–12

5.2.1.3.

10614–12

megnevezése
Munkavédelem színházi munka–
területeken
Bábkészítés

5.2.1.4.

10615–12

Bábszínészi alakítás

gyakorlati, szóbeli

5.2.1.5.

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

írásbeli

5.2.1.6.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

A
5.2.2.

szóbeli
gyakorlati, szóbeli

B

C

Az 54 212 03 Gyakorlatos színész Színházi és filmszínész szakmairány megnevezésű
az állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti

5.2.2.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

5.2.2.2.

10613–12

Munkavédelem színházi munka–
területeken

szóbeli

5.2.2.3.

10616–12

Színpadi és filmszínészi alakítás

gyakorlati, szóbeli

5.2.2.4.

11498–12

írásbeli

5.2.2.5.

11499–12

Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.
Az 54 212 03 azonosító számú, Gyakorlatos színész Bábszínész megnevezésű
szakmairány komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Bábszínpadi alakítás
A vizsgafeladat ismertetése: Bábszínpadi szerep repertoáron szereplő bábszínpadi előadásban vagy –
iskolarendszeren belül nyilvános vizsgaelőadásban, professzionális keretek között történő megformálása, az
alkalmazott báb elkészítésének reprodukálása egy munkafolyamatra vonatkozóan
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
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Hatályos: 2016.09.16-től
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Bábtörténet és műelemzés
A vizsgafeladat ismertetése: A dráma– báb– és színháztörténeti, művelődéstörténeti és műelemző dramaturgiai
ismeretek bemutatása a kötelező és ajánlott szakirodalom, valamint a központilag összeállított vizsgakérdések
alapján
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Az 54 212 03 azonosító számú, Gyakorlatos színész Színházi és filmszínész megnevezésű szakmairány
komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.2.1.
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Színpadi alakítás
A vizsgafeladat ismertetése: Színpadi szerep repertoáron szereplő színpadi előadásban vagy – iskolarendszeren
belül – nyilvános vizsgaelőadásban, professzionális feltételrendszerben történő megformálása
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2.2.

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Színház és drámatörténet, műelemzés
A vizsgafeladat ismertetése: A dráma– és színháztörténeti, művelődéstörténeti filmtörténeti és műelemző,
dramaturgiai ismeretek bemutatása a kötelező és ajánlott szakirodalom, valamint a központilag összeállított
vizsgakérdések alapján
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4.
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt
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5.5.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
Szakmai komplex vizsga gyakorlati vizsgafeladatának elégtelen értékelése esetén javító vizsga legkorábban egy
év múltán tehető.
Iskolarendszeren kívüli vizsgáztatás esetén a gyakorlati vizsga időpontja a színházi előadást bemutató színház
műsorrendje szerint alakul.
6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1.
6.2.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
Munkabaleset és tűzvédelmi eszközök

6.3.

Irodaszerek és dokumentációs és archiváló eszközök, nyomtató, fénymásoló, számítógép, internet
hozzáférés

6.4.

Színpadi, filmes, bábszínpadi kellékek

6.5.

Színházterem, színpadi játéktérrel, valamint (legalább 50 főt befogadni képes) nézőtérrel

6.6.

Színházi próbaterem (minimum 60 nm2), tantermek

6.7.

Színpadi hangtechnikai berendezések

6.8.

Színpadi fénytechnikai berendezések

6.9.

Balett–terem

6.10.

Énekszoba zongorával

6.11.
6.12.

Oktatási segédeszközök (videó, magnetofon, CD–, DVD lejátszó, projektor, számítógép, videó
kamera stb.)
Színpadi, filmes díszletelemek, bútorok

6.13.

Faipari, könnyűipari, dekorációs kisgépek, eszközök (Bábszínész szakmairány)

6.14.

Színpadi, filmes jelmezek, maszkok

6.15.

Bábok (Bábszínész szakmairány)

7. EGYEBEK
7.1. Iskolarendszeren kívül, a modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alóli felmentés feltétele: két
éves – a hatályos rendeletben nemzeti vagy kiemelt színházi szervezetként besorolt intézményben teljesített –
szakmai gyakorlat során eljátszott több szerep igazolása
7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
MASZK Országos Színészegyesület

