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EUROPASS OKLEVÉL - KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
5 0413 16 14 Színház- és rendezvénytechnikus (Porondtechnikus szakmairány)

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- a cirkuszi előadásokon cirkusz- és porondtechnikai üzemeltetési és produkciós feladatokat elvégezni ;
- részt venni a próba cirkusz- és porondtechnikai folyamatában, valamint képes begyűjteni az információkat egy új produkció porond- és

cirkusztechnikai igényeihez;
- a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet;
- megtervezni és lebonyolítani az előadások porondtechnikai folyamatait, valamint elsajátítani, végrehajtani a porondtechnikai

instrukciókat a próba folyamán;
- beprogramozni a látvány- és porondtechnikai jeleket, melyeket ellenőriz és szükség szerint korrigál ;
- rögzíteni a szcenáriumban az instrukciókat, előkészíteni a kellékeket és a rekviziteket, melyeket a tervrajznak megfelelően beépít ;
- felügyelni az előadás porondtechnikai biztonságát, képes betartani a gépek biztonságos használatára vonatkozó előírásokat;
- üzemeltetni a porondtechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján;
- a műsoron lévő cirkuszi előadásokról szcenáriumot készíteni, ezeket okmányszerűen kezelni, valamint a munkájával összefüggő egyéb

feladatokat is képes dokumentálni ;
- cirkusz-, és porondtechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végezni, a porondtechnikával kapcsolatos

biztonsági helyzeteket szakmailag elbírálni és a veszélyhelyzeteket meghatározni.

4. AZ OKLEVÉL TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE
3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. AZ OKLEVÉL HIVATALOS ALAPJA

Az oklevelet kiállító szerv neve és státusza Az oklevél elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és
státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Az oklevél szintje (nemzeti vagy nemzetközi)

MKKR szint: 5

EKKR szint: 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 5

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési
évfolyam eredményes teljesítése, vagy a beszámított előzetes tudás
már magába foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. A szakmai
vizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési évfolyam és az
egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. Amennyiben
ágazati alapvizsgát kell tennie a hallgatónak, akkor az ágazati
alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal szükséges beszámítani:
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi
súlyaránnyal kell beszámítani : Ágazati alapvizsga: 0%, Szakmai vizsga:
100%

Az oklevél sorozatjele: CXK A
Az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga elméleti és gyakorlati
tantárgyainak megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának
megfelelően

sorszáma: 123456 Ágazati alapvizsga: Előzetes tudás beszámítás alapján teljesítette
Az oklevél kiállításának időpontja: 2022.08.30 Szakmai vizsga

központi interaktív
Porondtechnika interaktív vizsga 5
a. vizsgarész: porondtechnikai eszközök leírásával
(cirkuszi rekvizitek, cirkuszi díszletek, pódiumi eszközök,
kellékek, technikai eszközök, cirkuszi alsó és felsőgépezeti
elemek), technikai tulajdonságaival kapcsolatos kérdések

5

b. vizsgarész: dokumentációkezelés, egy megadott
porondtechnikai munkafolyamat (cirkuszi porondon
díszletállítás, vagy a rendezői instrukció porondtechnikai
megvalósításának folyamata, a szcenárium, a
karbantartási napló, tűz- és munkavédelmi
dokumentációk) dokumentálásával kapcsolatos kérdések

5

projektfeladat
Porondtechnika projektfeladat 5
a. Portfólió 5
b. Porondtechnika gyakorlat a színpadon 5
c. A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai
beszélgetés 5

A szakmai vizsga eredménye százalékban 100%
A szakmai vizsga eredménye osztályzattal 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.
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6. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program óraszám megoszlása

Teljes képzési idő 2055 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

További információk:

SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGY ÓRASZÁMOK
Művelődéstörténet 12 óra
Ábrázolástechnika 12 óra
Biztonságtechnika 12 óra
Porondtechnika 12 óra

SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGY ÓRASZÁMOK
Munkavállalói ismeretek 12 óra
Munkavállalói idegen nyelv 12 óra
Művelődéstörténet 12 óra
Ábrázolástechnika 12 óra
Biztonságtechnika 12 óra
Porondtechnika 12 óra

Egybefüggő szakmai gyakorlat 160 óra

Összesen 280 óra

A Képzési és Kimeneti Követelmények és a Programtervek elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen oklevél-kiegészítő A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet alapján
került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.08.30 P. H.
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