
DEKOR HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ 
a Dekoratőr Mestervizsga-2015 megkezdéséről 
Dekorszövetség Tagoknak
A szakképzésről szóló törvény előírása értelmében 2015 szeptemberétől 
gyakorlati oktatást csak mestervizsgával rendelkező személy végezhet.
 A Dekorszövetség a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereske-
delmi és Iparkamarával együttműködve szervezi meg országos szinten a 
dekoratőr mestervizsgaképzést és vizsgáztatást.

A mestervizsgaképzésre való jelentkezés feltételei:
- Dekoratőr vagy kirakatrendező végzettség (OKJ szakmunkás bizonyítvány).
- A szakmában eltöltött minimum 5 év.
- Jelentkezési lap, kitöltve.
- Befizetett 60 000,- (az összes díj: 300 000,- melyből a EU 240 000,- Ft-ot támgat). 
Befizetési határidő: 2015. szeptember 1.
- Az a jelentkező, aki nem vesz majd részt a tanulóképzésben, nem részesül-
het kedvezményben!

Tudnivalók: A képzés időtartama és tartalma 80 óra gyakorlat, 40 óra elmé-
let és 60 óra pedagógia lélektan. A képzés várható kezdési ideje: 2015. IV. 
negyedév. A képzés várható: időtartama: 4 hónap.
 A jelentkezési lap beadásával és az eljárási díj befizetésével a mestervizs-
ga megkezdettnek tekinthető – tehát tanulókat fogadhat, ha a kamara által el-
fogadott a gyakorlati képző hely.
 Résztvevők száma: legalább 10 fő, részvétel a regisztráció sorrendjében 
történik. A képzés tényleges meghirdetése a megfelelő jelentkező létszámhoz 
kötött, ezért előzetes regisztráció szükséges. Az elő-regisztráció határideje: 
2015. augusztus 15.
Jelentkezés, érdeklődés:
dsz@dekorszovetseg.hu
Dekorszövetség tagsági belépési nyilatkozat 
és tájékoztató letölthető honlapunkról: 
http://www.dekorszovetseg.hu

A Dekoratőr Mestervizsgára várjuk 
a jelentkezőket!

2015/1.sz.
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Az idén megrendezett a PPFest-en a 
Signexpo és a PPD Expo szakmai tá-
mogatójaként a Dekor szövetség kre-
atív versenyt szervezett a rokon szak-
mákat bemutató és a tervezőket, fej-
lesztőket, forgalmazókat, szakmai 
képvise lőket és kivitelezőket egy-
aránt megszólító kiállításon.
 A Találj EGY & BETŰ DESIGN 
VERSENY két kategóriát hirde-
tett: egyik téma a „betű”, azaz a ma-
gyar ABC betűiből kiválasztott egy 
betű, a másik téma a 10-es szám-
jegy, azaz a „10-es” – mely ötletet a 
Dekorszövetség fennállásának 10 
éves jubileuma adta. Mindkét kategó-
ria versenymunkáinak megválasztott 
kifejezésmódja 
és tartalmi üze-
nete a kreatív 
látásmódot és 
a technikai tu-
dást kellett tük-
rözniük. Bármi-
lyen technika és 
anyaghasználat lehetséges volt.
 Standunkon az expó ideje alatt a 
nagyközönség számára kiállítás ke-
retén belül mutattuk pályamunká-

kat. Az opusok színvonala-
sak voltak, sokuk tipográfi-
ai különlegesség lett. Volt 
közöttük plasztikus (papír-
plasztika, fa, szögek, süte-
mény) fotózott és számító-
géppel komponált, rajzolt, festett is. A 
versenyre bárki benevezhetett vég-
zettségtől, kortól függetlenül.  Örö-
münkre kaptunk 10-12 éves iskolás 
gyerekektől is pályázatokat.   
 A nagyszámú (89 db) pályamun-
ka elbírálásakor döntő szempont volt 
még az eredetiség, az újszerűség, a 
kivitelezés minősége. A zsűri tagjai 
voltak Kiss Győző a zsűri elnöke, a 
volt Dekoratőr Iskola egykori igazga-
tója, Horváth Mihály Regiszter Plakát 
Nyomda, Sándor Miklós tanár, festő-
művész, a Dekorszövetség elnöke. 
Kiss Győző értékelésében méltatta a 
műveket, de hiányolta más kultúrák 
és történelmi korok, divatok betűtípu-
sainak használatát. Kiemelkedő kol-
lekciót küldött Szamos Iván betűmű-
vész, aki szabadon kalandozott a be-
tűk világában.

(A cikk részlet a Magyar Grafika 
2015/júliusi számából)

A díjazottak névsora honlapunkon  
olvasható.

II. díj:
Szuhaj Tünde, 
2 db-os fotó 
sorozat: X, Y

KÖZGYŰLÉS
A Dekorszövetség 2015. ápri-
lis 21.-én tartotta meg évi ren-
des közgyűlését.
 A rendezvény helyszíne 
a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum volt 
(1036 Budapest, Korona tér 1.  
http://www.mkvm.hu/).
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  I. díj:
  Fábiánné
  Domán
  Hermina


