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Munkaszervezés és irányítás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Egészség- és munkavédelmi jogszabályok, kötelezettségek és
dokumentáció
 Baleseti/elsősegély/tűzeseti eljárások és jelentések
 Elektromossággal történő biztonságos munkavégzés
 Azon helyzetek, amikor egyéni védőeszközök használatára van szükség
 Minden szerszám és berendezés rendeltetése, használata, ápolása,
karbantartása, tárolása, valamint biztonsági vonatkozásai
 Minden anyag rendeltetése, használata, ápolása és tárolása, a
hőmérséklet és napsugárzás hatásait is figyelembe véve
 A gyártói utasítások, pl. felületelőkészítés, belső hajlatok, árnyékolás,
felhordás betartásának fontossága
 A „zöld” anyagok használatára és az újrahasznosításra vonatkozó
fenntarthatósági intézkedések
 Hogyan
csökkenthetik
a
munkavégzési
gyakorlatok
a
hulladékmennyiséget és a költségeket
 A munkafolyamat és mérés alapelvei
 A tervezés, pontosság, ellenőrzés és a részletekre való odafigyelés
fontossága minden munkavégzési gyakorlat során
 A folyamatos szakmai fejlődés önmenedzselésének értéke
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az egészség- és munkavédelmi szabványok, szabályok és szabályzatok
betartása, a gyártói utasításokat is beleértve
 Az egészség- és munkavédelmi veszélyek azonosítása a
munkaterületen, és kockázatértékelés végzése
 Figyelmeztető jelzések és táblák kihelyezése a harmadik felek
biztonsága érdekében
 Megfelelő egyéni védőeszközök, például munkavédelmi lábbeli, fül- és
szemvédő azonosítása és használata
 A szükséges óvintézkedések megtétele magasban végzett munkánál,
pl. állványzat vagy létra használatával
 Minden szerszám és berendezés biztonságos kiválasztása, használata,
tisztítása, karbantartása és tárolása
 Minden anyag biztonságos kiválasztása, használata és tárolása
 A munkaterület megtervezése a lehető legnagyobb hatékonyság és
rendszeres takarítási fegyelem fenntartása érdekében
 Konzisztens, pontos mérések
 Hatékony munkavégzés, az előrehaladás és eredmény rendszeres
ellenőrzése
 A kiváló minőségi szintek és munkafolyamatok folyamatos fenntartása
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Kommunikációs és interperszonális készségek
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az ügyfél bizalmának megszerzése és fenntartása, és ennek
jelentősége
 A műemléki/helyreállító munkák műszaki megfontolásai
 Az építészek és kapcsolódó szakmák szerepköre és követelményei
 A bizalom/hatékony munkakapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának értéke
 A félreértések és ellentmondó igények ügyes megoldásának fontossága
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:

Az ügyféligények értelmezése és az ügyfelek elvárásainak pozitív
kezelése

Az ügyfél kívánságainak megjelenítése és átalakítása a tervre és
költségvetésre
vonatkozó
követelményeinek
teljesítésével/továbbfejlesztésével.

Szakértői műszaki tanácsadás és útmutatás a kulturális
örökségvédelmi projektekben

A korábbi munkák portfóliójának bemutatása a szakmai
tapasztalatok és tudásszint kiterjedésének és minőségének
bemutatására

Költség- és időbecslés készítése az ügyfelek számára

Az építészek és kapcsolódó szakmák igényeinek felismerése

Az építészek és kapcsolódó szakmák bevonása az
ügyféligények támogatásába

Hatékony csapatmunka a hatékonyság/termelékenység/minőség és
költségek feletti kontroll érdekében
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Problémamegoldás, innováció és kreativitás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Azon problémák, amelyek előfordulhatnak a munkafolyamat során,
például rossz tapadás
 A problémamegoldás diagnosztika-alapú megközelítése
 Az iparág trendjei és fejlesztései, beleértve az új anyagokat,
módszereket, berendezéseket/technológiákat, pl. színkeverés
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A munka rendszeres ellenőrzése a későbbi fázisban felmerülő
problémák csökkentésére
 A helytelen információk azonosítása a problémák megelőzése érdekében
 A problémák gyors felismerése és megértése, és saját
hatáskörben alkalmazott folyamat a megoldásukra
 Felismeri a lehetőséget, amikor ötletekkel járulhat hozzá a termék
fejlesztéséhez és az ügyfélelégedettség általános növeléséhez
 Készség új módszerek kipróbálására és a változások alkalmazására
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Tervek/műszaki rajzok készítése és értelmezése
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az épületszintek terveihez szükséges részletek a műszaki tervrajzokon,
beleértve a metszeteket, falszerkezeteket, anyagjelöléseket, mélységek
méreteit, magasságokat, ütemterveket és műszaki leírásokat
 Szimbólumok, pl. anyagok
 Léptékek
 Az anyag- és munkakövetelmények ütemtervezésének előnyei,
beleértve a költségvetési kiírás, munkaprogramok, raktárrendszerek,
kritikus út elemzés, átfutási idők, üzemtervek és árazási rendszerek
használatát
 Kültéri és beltéri színsémák, pl. monokromatikus, analóg és
komplementer, meleg/közelítő, kontrasztos, és hideg/távolító
 A pontos rajz szükségessége a pontos munkához
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Kézi vagy számítógéppel támogatott (CAD) rajzok készítése
 A rajzok pontos értelmezése
 Színsémák előállítása
 Szín megfelelőségének biztosítása, pl. az épület típusa/kora szerint
 Különleges követelmények, pl. tűzkésleltetés ellenőrzése
 Pontos mérés a műszaki rajzok és lépték alapján
 A pontosság ellenőrzése, javaslati lehetőségek keresése és
javaslattételek az építésznek/ügyfélnek
 A szükséges anyagmennyiség és munkadíj pontos kiszámítása
 Munkavégzési ütemterv készítése
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A festőecset és -henger használata
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

A festés célja: védelem, megőrzés, fertőtlenítés, dekoráció és
azonosítás, pl. színkódok

A gyártói utasítások betartásának fontossága

COSHH követelmények

Az anyagok hatása a harmadik felekre és a szükséges óvintézkedések

pl. allergiák

Ecsetek, hengerek, kőműveskanalak/texturáló szerszámok fajtái

A felületi bevonatok sokfélesége, pl. vizes és oldószeres; fakezelő
anyagok, pl. színező- és védőanyagok
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az alapfelületek állapotának ellenőrzése, pl. új vagy meglévő,
veszélyes/nem veszélyes
 Az alapfelület típusának ellenőrzése, pl. gerenda, vakolat (porózus,
és nem porózus felületek), műanyag vagy fém
 A megfelelő előkészítési eljárások használata az adott
alapfelület típusához, például: tisztítás, alapozás, zsírtalanítás,
lezárás
 A festék előkészítése a megfelelő módszerekkel, például:
keverés/mixelés/szűrés
 A megfelelő eszközök kiválasztása a festék felhordására függően az
anyagtól, alapfelülettől és a munka mennyiségétől
 A hőmérséklet a festékre gyakorolt hatásának figyelembevétele,
pl. páratartalom szintje és időjárási feltételek kültéri munkáknál
 A környező területek védelme, például: padló/berendezések fedése,
és kitáblázás az emberekre gyakorolt hatások elkerülésére
 A megfelelő festékrendszer alkalmazása az alapfelületen ecsettel,
hengerrel, festőlappal, szórással, pl. alapozó, alapréteg és fedőréteg
 Maszkoló segédanyagok használata a pontos vonalak festéséhez
 A festés minőségének rendszeres ellenőrzése átlátszósági teszttel az
egyenletes fedés ellenőrzésére
 Együttműködés más szakmákkal, ha probléma merül fel (azonnal
vagy későbbi fázisban), annak kivizsgálására, pl. vizesedési foltok
 A felület minőségének ellenőrzése a kiírásnak való hiba nélküli
megfelelőség érdekében és a helyesbítő intézkedések megtétele
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Festék felhordása szórással
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A festés célja: védelem, megőrzés, fertőtlenítés, dekoráció és
azonosítás, pl. színkódok
 A gyártói útmutatások betartásának fontossága
 COSHH követelmények
 Az anyagok hatása a harmadik felekre és a szükséges
óvintézkedések, pl. allergiák
 Nem szórható anyagok, pl. paszták és egyes alapozók
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az alapfelület állapotának ellenőrzése, pl. új vagy meglévő
 Az alapfelület típusának ellenőrzése, pl. gerenda, műanyag vagy fém
 A megfelelő előkészítési eljárások használata az adott
alapfelület típusához, például: tisztítás, alapozás, zsírtalanítás
és lezárás
 A festék előkészítése a megfelelő módszerekkel, szükség szerint,
például: keverés/mixelés/szűrés, a megfelelő viszkozitással
 A megfelelő eszközök kiválasztása a festék felhordására függően az
anyagtól, alapfelülettől és a munka mennyiségétől
 A hőmérséklet a festékre gyakorolt hatásának figyelembevétele,
pl. páratartalom szintje és időjárási feltételek kültéri munkáknál
 A környező területek védelme, például: padló/berendezések fedése,
és kitáblázás az emberekre gyakorolt hatások elkerülésére
 A megfelelő szóróberendezés kiválasztása, pl. HVLP, levegő
nélküli, elektrosztatikus és nyomás alatti
 A szórt festék felhordása a COSHH és a gyártói útmutatások
szerint, az alapfelület típusának megfelelően, pl. alapozó,
alapréteg, fedőréteg
 Nagyméretű maszkoló segédanyagok használata a pontos vonalak
festéséhez
 A szóróberendezés tisztítása és alapos karbantartása
 A festés minőségének rendszeres ellenőrzése átlátszósági teszttel
az egyenletes fedés ellenőrzésére
 A rétegvastagság ellenőrzése WFT (nedves rétegvastagság)
vagy DFT (száraz rétegvastagság) módszerrel
 Együttműködés más szakmákkal, ha probléma merül fel (azonnal
vagy későbbi fázisban), annak kivizsgálására, pl. vizesedési foltok
 A felület minőségének ellenőrzése a kiírásnak való hiba nélküli
megfelelőség érdekében és a helyesbítő intézkedések megtétele
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Tapéta felrakása
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Gyártási módszerek, például: nedves dombornyomás, laminálás,
száraz dombornyomás, hőexpanzió, részecskék nedves
ragasztón
 Nyomtatási módszerek, például: blokk, szitanyomat, gépi, nedves,
száraz és dombornyomás
 Mintatípusok,
például:
mintaillesztés,
eltolt
minta
és
random/szabad illesztés
 Papírtípusok (a különlegeseket is beleértve), és jellemzőik: pép alapú,
 festett, mosható, vinyl, dupla, szimpla, szövet hátlapú vinyl, papír
hátlapú szövet, kézi nyomtatással készült, papír hátlapú vinyl,
szövött/nem szövött, lincrusta, nagy teherbírású, száltöltéssel dúsított,
zsákszövet, fém, üvegszál, fólia és nedves
 Azon helyzetek, amikor papír alaprétegre van szükség, pl. oldószerrel
festett fal és túlzott kitöltő javítás
 Vágási módszerek: előrevágott és szegélyeltávolítás
 A vágás pontosságának fontossága a szegély eltávolításakor
 Illesztési módszerek a papírtípusokhoz, például: szélillesztés, átlapolás
és vágás
 Nemzetközi teljesítményszimbólumok, pl. letörölhető, lehúzható, és
eltolással illeszthető
 Ragasztótípusok, pl. cellulóz és keményítő, és megfelelőségük a
különböző papírokhoz
 Felhordási módszerek a papírtípusoktól függően: ragasztófelhordó gép
 Ecset, henger, előragasztózott és falragasztózás
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az alapfelület állapotának ellenőrzése, pl. új vagy meglévő
 Az alapfelület típusának ellenőrzése, pl. gerenda, vakolat, műanyag vagy
fém
 A megfelelő előkészítési eljárások használata az adott
alapfelület típusához, például: tisztítás, alapozás, zsírtalanítás,
egy hiba lezárása, pl. víz- vagy olajfoltok
 A felület lezárása az egyenletes porozitás érdekében vagy alap
papírréteg felrakása szükség szerint
 A mintaillesztési követelmények ellenőrzése, random, illesztett,
eltölt, változó hosszúságú vagy fordított
 A tapéták hatékony vágása és szabása a költséghatékonyság
érdekében
 Különleges óvintézkedések a minőségi/drága tapéták esetén, pl.
pamutkesztyű viselése
 A fal és a papír ragasztózása vagy ragasztózógép használata (ha
nem előragasztózott) különböző ragasztókkal, pl. vinylre, száltöltésű
vagy lincrusta anyagra
 A gyártói utasítások betartása tekintettel a nedvesítési időkre szükség
szerint
 A legjobb kiindulási pont kiválasztása, pl. a fényforrástól kiindulva, és a
minták, és faldíszítések figyelembevételével
 Illesztés a függőlegeshez vagy függőónhoz, és a pontosság
ellenőrzése, helyesbítő tevékenységek szükség szerint
 Ismételt függőlegesítés szükség szerint, pl. akadályok közül
 Az illesztések kialakítása kivételekkel, mint pl. nedvességálló papír
 A minőség ellenőrzése, pl. a színárnyalatok változása, és a gyártó
értesítése szükség szerint
 Annak ellenőrzése, hogy az általános minőség megfelel-e az
ügyfélspecifikációnak
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Dekorációs technikák alkalmazása
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Műemlékvédelmi megfontolások restaurálási és fenntartási
munkákhoz, pl. árvíz vagy tűz után
 Különböző dekorációs technikák
 Előkészítési módszerek, például: nedves csiszolás, száraz csiszolás,
kitöltő
 Javítás és pontszerű alapozás
 Lehetséges hibák: egyenetlen szín, nyúlósság, süllyedés, morzsálódás
 Megfelelő bevonattípusok festett dekorációk alaprétegeként
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Különleges anyagok kiválasztása, használata és alkalmazása, pl.
szivacs, rongy, zsák, fröcskölés, faerezet- és márványhatás, trompe
l’oeil, aranyozás (arany és ezüst levelek)
 Speciális szerszámok kiválasztása és használata, pl. aranyozáshoz
 Sablonok tervezése és alkalmazása
 Alkalmazás különböző felületeken, pl. karton, műanyag, gerenda,
vakolat és fém
 Tökéletes felületek készítése (tiszta, sima, és megfelelő méretű)
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Jelfestés/feliratok készítése
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Sablontípusok: pozitív, negatív, többelemes
 A sablonok nagyítására és kicsinyítésére használt
módszerek: pontos mérés, rács, kivetítés, fénymásolás
 A terv felrakásának módszerei – vonal, karcolás és fénymásolás
sablonlemez
anyagokra
papírból
és
szabadalmaztatott
sablonkártyáról
 A sablonlemezek vágására használt alapanyagok megfelelősége,
üveglemez, szabadalmaztatott vágópad
 A tisztaság, kézpozíció, késszög, vágásirány, pengeélesség, a
szakadt kötések javítása és a mintaméret és -szekvencia fontossága
(először a kis területek és függőleges vonalak), a sablonlemez szabad
mozgása, margószélességek
 A sablonok rögzítési módjai a felületre: szabadalmaztatott módszerek,
ragasztóspray és ragasztószalag (maszkoló, kevéssé tapadó)
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az ismétlődések/csatlakozások számának, az ajtók, ablakok,
sarkok, hozzáférési követelmények, szobaméretek, sablonméret és
kiosztás figyelembevétele a falakon történő munkavégzés során
 A felhordás előírt sorrendjének betartása
 Képek átvitele különböző módszerekkel, pl. vonalak, karcolás, CAD
anyagok
 A hordozófólia felrakása különböző módszerekkel, pl. spray és henger
 Nagyítás biztosítása
 A fedőréteg felhordása szabad kézzel vagy sablonnal
 Pontos mérések a felirat kitűzésekor
Összesen
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