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2019/2020. tanév
Dekoratőr szak

Szakvizsga/dokumentációk, feladatok

A) A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele szakmai portfólió készítése a tanulmányok
során készült munkákból.

A vizsgafeladat megnevezése: portfólió bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: a szakmai gyakorlati munkásság bemutatása portfólióval.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc.
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30%.

A portfóliót digitális adathordozón (például CD/DVD lemez, pendrive), és a szakmai munkában
is használható minőségű mappa formában is elő kell állítani:

1. Digitálisan A/4-es méretben, álló vagy fekvő formátumban.
(Címlap, tartalomjegyzék, önéletrajz, tanulmányrajzok és szakmai munkák, hátlap
sorrendjében!)

2. A szakmai manuál munkákat bemutató A/2-es mappa, eredeti tanulmányrajzokkal és
szakmai anyaggal, szükség esetén fotók bemutatásával.
(A tanulmányrajz és a szakirányú tervezési munkák egy mappába összegyűjtve, minden lapon
címmel, névvel, és oldalszámmal ellátva kerüljön beadásra! Az első oldal A/4-es formában a
szakmai önéletrajz!)

A portfóliók tanulmányrajz és a szakirányú tervezési munkáinak minimum követelményei:
1. tanulmányrajz (nappali tagozaton minimum 15 db, vegyes technika)
2. szakirányú tervezési munkák (nappali tagozaton minimum 10 db különböző szakirányú

tervezési munka)

Portfólió (manuál és digitális) leadási határideje:
2020. április 20. (hétfő) 8.00 óra, dekoratőr műhely, André Gabriella

B) A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele továbbá vizsgaremek készítése.

A vizsgafeladat megnevezése: szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció.
A vizsgafeladat ismertetése: vizsgakirakat, vagy kereskedelmi tér dekorációja. A
tervdokumentáció és a vizsgaremek bemutatása.
A vizsgafeladat bemutatásának időtartama: 15 perc.
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 70%.

A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra,
hogy a vizsgázó beszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek
valamelyik komplex halmazából.
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és
dokumentációját nyomtatott, és elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok,
munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező
intézmény adja ki, illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények
között folyik, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtti 15. naptári napon kell leadni
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a vizsgaszervezőnél. Kivételt képez a vizsgahelyszínen, vagy valós eladáshelyen készült kirakat,
vagy rekláminstalláció, melynek a vizsgarész első napja előtti napon kell készen lennie.

A vizsgaszervező által előzetesen elfogadott tervdokumentáció előfeltétele a vizsgakirakat, vagy
makett elkészítésének.

Választható témák:
1. Utazás szakkiállítás 2020, tetszőleges utazási cég standjának tervezése és M=1:10-es vagy

M=1:5-ös makettjének kivitelezése
2. BEAUTY & Style Nemzetközi Szépségipari Kiállítás 2020, tetszőleges szépségipari cég

standjának tervezése és M=1:10-es vagy M=1:5-ös makettjének kivitelezése
3. Szabadon választott világmárka árukirakatának tervezése és kivitelezése

A tervdokumentáció szakdolgozati, szöveges része 12-es betűmérettel, 1,5-ös sorközzel minimum
10 A/4-es oldal szöveg (oldalanként kb. 2 000 leütéssel, összesen kb. 20 000 leütés), képekkel
pluszban illusztrálva.
A vizsgakirakatok kiosztása a vizsgázók között a vizsgáztató szaktanár kompetenciája, határideje:
2020. február 17. (hétfő), 8.00 óra.

A leadandó dokumentáció tartalmazza:
1. Címlap
2. Tervezői nyilatkozat
3. Tartalomjegyzék
4. Szakdolgozat (a téma körüljárását prezentálja, konklúziója az előzetes tervekben nyilvánul

meg; kép- és irodalomjegyzékkel), A/4 méretben
5. Előzetes tervek: 3 db színes vázlatterv/látványterv (perspektivikus) + tervenként szöveges

leírás a koncepcióról, A/3 méretben
6. Inspirációs lapok / moodboardok: vázlattervenként 1 lap (színes képek, rajzok, színtervek),

A/3 méretben
7. Kiviteli tervek:
 Színes, méretezett nézetrajzok M=1:10/M=1:20/M=1:25 méretben (elölnézet,

felülnézet, oldalnézet vagy alaprajz és falnézetek, téma szerint), tipográfiai elemek
elhelyezése az adott térben.

 FF. részletrajzok: (nézetek és axonometrikus látvány) anyag- és színjelölésekkel,
méretezett; tipográfiai elemek részletes bemutatása.

 Színes látványterv min. 1 db, nézetekből szerkesztett perspektivikus kép (nem azonos az
előzetes tervvel!) tipográfiai elemek elhelyezésével.

8. Műszaki dokumentáció:
 műleírás
 konszignáció
 ütemterv

Vizsgaremek dokumentáció leadási határideje:
2020. április 20. (hétfő) 8.00 óra, dekoratőr műhely, André Gabriella

Szabadosné dr. Vargha Magdolna
intézményvezető


