23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet
módosításáról
Hatályos: 2018.08.02-től

A 69. sorszámú Díszletkivitelező részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.1 A szakképesítés azonosító száma: 51 521 09
1.2. Szakképesítés megnevezése: Díszletkivitelező
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 120-160

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi
2.1.2.Bemeneti kompetenciák: 2.2. Szakmai előképzettség: 2.3. Előírt gyakorlat: 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: 2.5. Pályaalkalmassági követelmények 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: 2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás,
foglalkozások
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

A
FEOR száma
3715

B
FEOR megnevezése
Kiegészítő filmgyártási
és színházi foglalkozású

C
A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
Színpadmester
Szcenikus
Díszletkivitelező

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A díszletkivitelező az intézmény szervezeti vezetőjének közvetlen munkatársa. Megtervezi és
elvégzi az általános üzemeltetési és produkciós feladatokat. Koncepcionális kérdésekben a feladata
a döntések előkészítése, míg a megvalósításban az irányító, koordináló feladatok ellátása
Kapcsolatot tart a művészeti vezetéssel, a tervezővel és rendezővel, a színpadképek beépítése,
valamint a változások megvalósítása ügyében
Összehangolja a rendező és a tervező elképzeléseit a színpadi alkalmazás lehetőségeivel
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Műszaki szempontból megszervezi és lebonyolítja a külföldi, vidéki és más jellegű
vendégjátékokat
Együttműködik a szakterületek felelős vezetőivel
Felelősségi körébe tartozik az intézmény színpadtechnikai eszközeinek összehangolt
működésének biztosítása
A műsorterv és a művészeti feladatok ismeretében irányítja a színpadi műszaki tárak munkáját,
megszervezi a próbák, előadások és rendezvények műszaki kiszolgálását
A műhelyvezetőkön keresztül irányítja a műhelyek munkáit, összehangolja és egyezteti azokat
fontossági sorrendben
Feladata a tevékenységi körének megfelelő feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges
fejlesztések kivitelezésében való részvétel, a műszaki, technikai munkálatok felügyelete, az
üzemeltetés ellenőrzése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges
technikai eszközöket és anyagszükségletet
- színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani
- a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni
- megtervezni és lebonyolítani az előadás színpadtechnikai folyamatait
- alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat
- a díszlettervek értelmezésére
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése
a kapcsolódás módja
azonosító száma
54 521 07
Színháztechnikus, szcenikus
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1.
4.2.
4.3
4.4.

A
B
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
megnevezése
azonosító
száma
10715-12 Üzemeltetés és biztonságtechnika
10718-12 Szcenika

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 továbbá:
Egy előzetesen elkészített, tetszőleges díszletterv szcenírozási vázlatának és a hozzá kapcsolódó
műszaki leírást tartalmazó szakdolgozat elkészítése a meghatározott szakmai szempontok szerint.
A szakdolgozatokat egyenként minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben az első vizsganap
előtt 1 hónappal kell elkészíteni.
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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 továbbá:
Egy előzetesen elkészített, tetszőleges díszletterv szcenírozási vázlatának és a hozzá kapcsolódó
műszaki leírást tartalmazó szakdolgozat elkészítése a meghatározott szakmai szempontok szerint.
A szakdolgozatokat egyenként minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben az első vizsganap
előtt 1 hónappal kell elkészíteni.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a modulzáró vizsga
azonosító száma
vizsgatevékenysége
10715-12
Üzemeltetés és
szóbeli
biztonságtechnika
10718-12
Szcenika
szóbeli

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. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakdolgozat megvédése
A vizsgafeladat ismertetése:
Az előzetesen elkészített, tetszőleges díszletterv szcenírozási vázlatának és a hozzá kapcsolódó
műszaki leírást tartalmazó szakdolgozat megvitatása a meghatározott szakmai szempontok szerint
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%
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.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
Díszletszerelési eszközök
Színpadtechnikai eszközök
Színpadi alsógépészet, színpadi süllyedő, forgószínpad
Színpadi felsőgépészet, zsinórpadlás
Irodatechnikai eszközök, oktatástechnikai berendezések

7. EGYEBEK
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7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar
Színháztechnikai Szövetség

