Szakma neve:
Festı, mázoló, tapétázó
OKJ-szám: 34 582 04
Képzési idı: 3 év, illetve középiskolai 10 osztály, érettségi bizonyítvány, másodszakma esetén: 2 év
Szükséges elıképzettség: 8 osztály megléte
Képzési helyszín:
- 9. évfolyamon: iskolai tanmőhely
- 10-11. évfolyamon: vállalkozói környezetben szervezett gyakorlati képzıhelyen
Alkalmassági feltételek: egészségügyi alkalmassági orvosi igazolás

Szakmai tartalom: Fıbb tantárgyak:





10101-12 Építıipari közös tevékenység
10104-12 Szobafestı, díszítı munkák
10103-12 Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken
10105-12 Tapétázási munkák

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Festı, mázoló, tapétázó feladata a szakszerő felületdiagnosztika, felület elıkészítése – elıkezelése,
festés,
mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a
kézi és gépi
festési technológiák alkalmazásával önállóan, a biztonsági elıírásai szerint végzi. Tevékenységével a
festési
folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minıség és a
munkabiztonság
betartásában.
AA szakképesítéssel rendelkezı képes:
– felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben
– a meglévı bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az eredményeket írásos
feljegyzésben dokumentálni
– szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minısítésérıl
– anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen
– vizsgálatok eredménye függvényében a felületet elıkezelni
– felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel)
– az alapvakolat felületét kijavítani kül- és beltérben
– sarok-, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédı)
– különbözı glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben
– tapétát ragasztani
– lesimítani a tapétát
– egyszerő díszítıelemeket felhelyezni kül- és beltérben
– egyszerő faerezet utánzatot festeni
– betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tőz- és környezetvédelmi elıírásokat
– elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása,
Szükséges kompetenciák: - jó kézügyesség, esztétikai érzék
- biztos mértékváltás
- betartja az alapvetı viselkedési normákat

Betölthetı munkakörök: Csıradiátor mázoló/ Építıipari festı / Festı és mázoló Épületfestı,
mázoló / Faszerkezet mázoló / Szobafestı / Tapétázó (falkárpitozó)/

Ráépülı szakmák (a továbbtanulás lehetıségei): Rekonstrukciós és mőemléki festı, mázoló
Elhelyezkedési lehetıségek környékünkön: A régió festı, mázoló és tapétázó munkavállalóinak
jelentıs része számára, továbbra is munkalehetıséget jelent az építı és szolgáltató ipar. A térség vállalkozói a
kemény gazdasági körülmények ellenére, jelentıs létszámú munkalehetıséget biztosítanak azok számára, akik
ezt a szép szakmát választják. Azok, akik eredményes szakmunkásvizsgát tesznek, szinte biztos az
elhelyezkedés a lakóhelyéhez közeli vállalkozások valamelyikében, illetve lehetıségük van szakmai
továbbtanulásra.

