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0732 50 10 Műemlékfenntartó szaktechnikus 
 
11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  
 
11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított 
tanúsítvány.  
 
A vizsgára bocsátás feltétele és egyben a vizsga része a portfólió. A portfólió a jelölt által 
választott és a képző intézmény által jóváhagyott téma feldolgozása, a szakterület egy 
kérdésének elemzése 20-30 A/4 oldal terjedelemben, tervmellékletekkel, 
fotódokumentációval kiegészítve.  
 

Egyéb feltételek: - 

 

11.2 Írásbeli vizsga  
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex interaktív, írásbeli műemléki feladatok  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

Kifejtős diagnosztikai, művészettörténeti, építéstechnológiai, hibaelhárítási feladatok. 
Képekkel, manuáléval, tervrészletekkel ismertetett épület további feldolgozása, a fel-
mérési dokumentáció rajzos befejezése.  

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc  

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %  

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

‒ Épületrész diagnosztikai elemzése 15 %  

‒ Történeti épület művészettörténeti leírása, stílus jegyek felismerése 15 %  

‒ Építéstechnológiai elemzés 15 %  

‒ Felmérési dokumentáció feldolgozása 40 %  

‒ Hibaelhárítási leírás készítése 15 %  
 
A javítás a feladatsorhoz rendelt útmutató alapján, az értékelés százalékos formában 
történik.  
 
11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pont-szám legalább 40%-át elérte.  
 
11.3 Projektfeladat  
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Műemlékfelmérési és felújítási gyakorlati 
feladatok  
 
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

Az elkészített portfólió bemutatása a vizsgabizottság tagjai számára.  
Felmérési, felújítási gyakorlati feladatok a helyi adottságok figyelembevételével:  
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A vizsgázó egy felmérendő épületrészt (pl. kapu, vakolatarchitektúra, párkány) 
felmérését elvégzi, diagnosztizálja, feldolgozza és a sablont elkészíti, illetve a 
diagnosztika alapján felújítási javaslatot tesz. A kapcsolódó anyagtani és egyéb 
vizsgálatokat, valamint a konzerválási és restaurálási eljárásokat a gyakorlatban 
bemutatja. 
 
A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott feltételekkel és biztosított eszközökkel: 

 A felmérési, felújítási, anyagvizsgálati feladatot megfelelően előkészíti  
 A felmérési, felújítási, anyagvizsgálati, konzerválási, restaurálási munkát végez  
 A felmérés, felújítás, konzerválás, restaurálás anyagainak, eszközeit helyesen 

megválasztja  
 A rendelkezésre álló időkerettel gazdálkodik, munkavédelmi szabályokat betartja, 

munkaterületét tisztán tartja  
 
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc  

Portfólió bemutatása, 10 perc, felkészülési idő nincs.  
 
Felmérési, felújítási gyakorlati feladatok a helyi adottságok figyelembevételével. 290 

perc. 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %  

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

 Portfólió bemutatása (a választott téma összetettsége, a feldolgozás mélysége, 
kidolgozása) 20 %  

 Felmérési, felújítási feladatok (egy felmérendő épületrész, pl. kapu, 
vakolatarchitektúra, párkány felmérése, diagnosztizálása, feldolgozása és a 
sablon elkészítése, illetve a diagnosztika alapján felújítási javaslat megtétele. A 
kapcsolódó anyagtani és egyéb vizsgálatok, valamint a konzerválási és 
restaurálási eljárások gyakorlati bemutatása. 80 %  

 
A 80%-on belül:  

 A felmérési, felújítási, anyagvizsgálati feladat megfelelő előkészítése 10 %  
 A felmérési, felújítási, anyagvizsgálati, konzerválási, restaurálási munka 

minősége 40 %  
 A felmérés, felújítás, konzerválás, restaurálás anyagainak, eszközeinek helyes 

megválasztása 15 %  
 A rendelkezésre álló időkerettel történő gazdálkodás, munkavédelmi szabályok 

betartása, munkaterület tisztántartása 15 %  

 
11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pont-szám legalább 40%-át elérte.  

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 
vonatkozó részletes szabályok:  

Rajzeszközök, rajztábla, vonalzók, szöveges adatok tárolására nem alkalmas számoló-
gép, amelyeket a vizsgázó hoz magával.  
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