07234002 számú Csecsemő- és gyermekruha készítő
megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket
megalapozó programkövetelmény
A javaslatot tevő adatai1

1
1.1

Természetes személy esetén:

1.1.1 Név:
1.1.2 Lakcím:
1.1.3 E-mail cím:
1.1.4 Telefonszám:
1.2

Nem természetes személy esetén:

1.2.1 Név: szakképzésért felelős miniszter
1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma):
1.2.3 Székhely:
1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:
1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:
1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:
1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:
1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:
1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:
A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

2
2.1

Megnevezése: Csecsemő és gyermek ruházat

2.2

Ágazat megnevezése: Kreatív

2.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0723
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés

3

3.1

Megnevezése: Csecsemő- és gyermekruha készítő

3.2

Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4
3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4

1
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3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység
kapcsolata, összefüggése2:

4

4.1

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges
kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület,
tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés
szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem
határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban
meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység
folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály: A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység
vagy munkakör leírása:

5

A csecsemő-és gyermekruha készítő alkalmazottként vagy vállalkozóként sorozat és
szalontechnológiával csecsemő és gyermek felsőruházati terméket készít, megrendeléseket
kezel. Műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes csecsemő és gyermekruházati
termékeket gyárt, átalakít, javít. Munkáját a kreativitás, a divatismeret, a jó kézügyesség, a
pontosság, a szemmérték, a digitalizáció iránti érdeklődés, az önállóság, valamint a
csapatmunka jellemzik.
Sorozatgyártás esetén műveleti bontásban előkészítő, varrodai összeállító és befejező
műveleteket végez. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, vasalóberendezéseket, azokat
balesetmentesen üzemelteti.
A csecsemők és gyermekek korosztályonként eltérő alkati sajátosságainak megfelelő
szabásmintát szerkeszt, modellez középméretben vagy egyedi testalkatra manuálisan vagy
speciális ruhaipari szerkesztő programmal. A szerkesztés után anyagszükségletet számol,
szabászati és ragasztási feladatokat végez, gyártási dokumentációt készít.
Egyedi gyártás esetén méretet vesz, megrendelést kezel, árkalkulációt készít, egyedi szabást,
összeállítást és próbákat végez, próbák után igazít, majd befejezi a gyermek ruházati terméket.
Elkészíti a szolgáltatás zárásaként a számlát és átadja a megrendelt terméket.
A csecsemő és gyermek egyedi méreteihez igazítja, szükség esetén javítja a ruhadarabot.

2
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6

6.1

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom
alatti állása:
Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: -

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:
6.1.2 Nyilvántartó hatóság:
6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:
7

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez
szükséges bemeneti feltételek:

7.1

Iskolai előképzettség3: középfokú végzettség,

7.2

Szakmai előképzettség: Divatszabó OKJ 4 0723 16 03, Női szabó OKJ 34 542 06, Férfi
szabó OKJ 34 542 04, Nőiruha-készítő OKJ 33 52 76 05, Férfiruha-készítő OKJ 33 52
76 01

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges, divatszabó, vagy női szabó, vagy
férfi szabó, vagy nőiruha-készítő vagy férfiruha-készítő szakmában bármely
munkakörben eltöltött 1 év szakmai gyakorlat, melybe beszámítható az
alapszakképzésben, duális képzési formában teljesített szakmai gyakorlat.

8

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások
minimális
és
maximális
óraszáma
(Amennyiben
a
programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként
meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott
maximális óraszámok összege):

8.1

Minimális óraszám: 800

8.2

Maximális óraszám: 1200

9
9.1
Sorszám
1

3

A szakmai követelmények leírása:
Nem modulszerű felépítés esetén:
Készségek,
képességek

Ismeretek

Elvárt
viselkedésmód
ok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Elkészíti a csecsemőés gyermek
felsőruházat

Ismeri az írott és
elektronikus
formában

Nyitott új
anyagok
megismerésére,

Szakszerűen,
gazdaságosan,
esztétikusan, a
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termékeit (Tipegő,
body, szoknya,
nadrág, blúz,
mellény, overál,
kabát) a mindenkori
divatnak
megfelelően.

fellelhető
divatlapokat,
divatirányzatok
megjelenési
formáit és a
szabásminták
általános
jellemzőit.

felhasználására
és az új
technikai és
technológiai
megoldások
alkalmazására.

minőségi előírások
szerint, egyedi
megmunkálással és
sorozatgyártásban
egyaránt önállóan
megvalósítja az egyes
csecsemő- és
gyermekruházati
formákat; betartja a
munkavédelmi és
biztonságtechnikai
előírásokat.

2

Adott korosztálynak
megfelelően
kiválasztja és
előkészíti a csecsemő
/ gyerek ruházathoz
szükséges különféle
alapanyagokat,
hozzájuk segéd- és
kellékanyagokat
rendel.

Ismeri egy-egy
korcsoportnál
jellemzően
használt alap,
segéd- és
kellékanyagok
fajtáit, sajátos
tulajdonságait,
felhasználásuk
módjait.

Törekszik az
alap- és
segédanyagok
szakszerű és
gazdaságos
felhasználására.

Önállóan választja ki és
használja a csecsemő és
gyermekruházat
korosztályra jellemző
alap-, és segédanyagait,
kellékeit.

3

A csecsemő- és
gyermekruha
tervezésénél és
rajzolásánál
figyelembe veszi a
növekedő gyermek
arányait, és
alkalmazza a
korcsoport szerinti
jellemzőit.

Tisztában van
azzal, hogy az
egyes
szerkesztési
felosztásoknál
hogyan változik a
korral a fej
nagysága és a
karok, lábszárak,
valamint a
lábfejek
hosszúsága.

Szem előtt tartja
az életkori
sajátosságokat,
ezek alapján
ajánl megfelelő
ruházatot.

Szakirodalom
segítségével önállóan
határozza meg a
csecsemő és gyermek
testalkat korcsoportok
szerinti jellemzőit.
(csecsemő, bébi, leányfiú, serdülő testalkat)

Elkészíti a méretes
Ismeri a
vagy a
felfektetési rajzok
sorozatgyártásnak
készítésének
megfelelő felfektetési követelményeit.
rajzot.

A lehető
legjobb
alapanyag
kihasználtságra
törekszik.

Mérlegeli az alapanyag
sajátosságaiból adódó
felfektetési
lehetőségeket irányított minta, kockás
- egyéb anyag
jellemzők

4

4/12

figyelembevételével.
A szabászgépek
biztonságos
használatára
törekszik.

A csecsemő- és
gyermekruhák
szabásánál a műszaki
dokumentáció előírásait
önállóan értelmezi és
betartatja.

5

Felrajzolja a
szabásmintákat
szakmai és
gazdaságossági
szempontok
figyelembevételével,
kiszabja a felrajzolt
alkatrészeket az
anyag és a
szabásvonalak
jellegének megfelelő
szabászati eszközök
használatával.

Ismeri a
felfektetési
szabályokat,
terítési módokat
és a szabási
módszereket, és a
szabás kézi és
gépi eszközeit,
berendezéseit.

6

A műszaki leírás,
gyártási utasítás
szerint összeállítja a
kiszabott
alkatrészeket, egyedi
megmunkálással,
vagy a sorozatgyártás
során alkalmazott
technológia szerint, a
szükséges nedves
hőmegmunkáló
eszközök és
varrógépek
alkalmazásával.

Ismeri
az
A műszaki
alkatrészek
leírás
összeállításához
tartalmának
szükséges
megfelelően
varrógépeket, érti
készíti el a
azok kezelését.
csecsemő /
Ismeri a műszaki
gyermek
leírás,
ruhadarabot/kat.
technológiai
utasítás
felépítését,
tartalmát,
jelöléseit.

7

A divatnak,
életkornak
megfelelően díszíti a
csecsemő vagy
gyermek ruházatot.

Ismeri a díszítési
módokat, a
díszítő
anyagokat,
kellékeket és
felhasználhatóság
ukat; a csecsemő
és kisgyermek
ruházatra
vonatkozó
speciális
szabályokat.

Kényelmes,
esztétikus és
biztonságos
csecsemő és
gyermekruházat
készítésére
törekszik.

A csecsemő és
gyermekruhák
díszítésnél figyelembe
veszi és betartja a
korosztályra vonatkozó
speciális biztonsági
előírásokat.

8

A megrendelő
igényének

Ismeri a
divatlapokat és a

A kornak,
testalkatnak

Önállóan,
felelősségteljesen
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Felelősséget vállal a
csecsemő és gyermek
ruházati termék
összeállítási
folyamatának
betartásáért.

9

megfelelően
divatlapból
kiválasztja az
alapanyag
tulajdonságainak,
testalkatnak,
életkornak megfelelő
modellt, modelleket.
A méretvétel alapján
előkészített csecsemő
/ gyermekruhát testre
próbálja és a
szükséges
igazításokat elvégzi a
gyermek korosztályát
és testalkatát
figyelembe véve.

szabadforgalmú
szabásminták
forrásait.

megfelelő,
ruházatot,
viseletet
törekszik
ajánlani a
megrendelőnek.

elkészíti próbára a
kiválasztott
ruhadarabot.

Ismeri a
A megrendelő Magabiztosan, önállóan
csecsemő és
elvárásait
elvégzi az
gyermek életkori figyelembe véve
átalakításokat.
sajátosságainak
törekszik
megfelelő alkati
kialakítani a
eltéréseket, a
végső fazont.
méretvételi
pontokat és
folyamatot, a
méreteket
tartalmazó
mérettáblázatok
használatát.
Ismeri a
A megrendelő
Munkája során
szabásmintákban
igényeit és a
felelősséget vállal az
alkalmazott
biztonságot
általa felhasznált
jelöléseket, a
szem előtt tartva minták, szabásminták,
módosítási
végzi el a
műszaki anyagok
lehetőségeket és a módosításokat.
származásáért,
modellezési
jogtisztaságáért.
összefüggéseket.

10

A kereskedelmi
forgalomban lévő
szabásmintát
kiválasztja és
módosítja a vásárlók
és ruhagyártók
specifikációi és
igényei szerint.

11

Szakszerűen elkészíti Ismeri az egyedi Tisztában van a
a kész gyermekruhák
testi
testi adottságok/
méretre igazítását.
sajátosságokból deformitásokkal
Minőségi és
adódó „hibákat”, és ezek alapján
esztétikai
jellegzetességeket
alakítja ki a
szempontok alapján a és tisztában van
végső fazont.
ruhadarab kivitelezési
ezen hibák
hibáit megelőzi,
korrigálási
felismeri, szükség
lehetőségeivel.
esetén kijavítja.

12

Elvégzi a használat
során elszakadt
varratok, kikopott
részek vagy elromlott
húzózárak szakszerű
javítását, illetve
cseréjét.

Ismeri a varratok,
húzózárak
szakszerű
javításának
módjait,
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A javításhoz a
mérlegelt
lehetőségek
közül a
legoptimálisabb
kiválasztására, a

Tudatosan, önállóan
alakítja ki a végső
ruházati formát.

Esztétikai szempontok
figyelembevételével
önállóan készíti el a
különböző javításokat.

szabályait.

szakszerű
javításra
törekszik.

13

A gyártáshoz
szükséges gépeket
kezeli, a műszerészt
nem igénylő
beállításokat, kisebb
hibákat elhárítja, a
napi tisztítást,
karbantartást
elvégezi.

Ismeri a
Szem előtt tartja
Felelősséget vállal a
szükséges
a rendelkezésre
rábízott gépek,
speciális
álló gépparki
eszközök,
ruhaipari gépeket, lehetőségeket, berendezések szakszerű
berendezéseket,
és lehető
működtetésével,
eszközöket,
legoptimálisabb
karbantartásával
ismeri és érti
kihasználtságuk
kapcsolatban.
kezelésüket.
at.

14

A ruhákat, kabátokat,
rugdalózókat és
egyéb méret után
készült ruházati
cikkeket összeállítja,
átalakítja, javítja a
vásárlók igényei
szerint és elvégzett
munkájáról számlát
állít ki.

Ismeri a számlák
alaki és formai
követelményeit,
figyelembe véve
a jogszabályi
hátteret/változáso
kat.
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Törekszik a
határidők és a
számla formai
követelményein
ek betartására.

Felelősségteljesen
állítja ki a számlát.

9.2

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerőpiaci relevanciája):
A képzés célja: a magyar textil- és ruhaipar visszaesésének megállítása, az ágazat stabilizálása
és megújítása az innováció fokozásával, a termékszerkezet átalakításával. A versenyképes és
eredményes vállalkozások számának növelése, és a foglalkoztatási képesség erősítése. Az
ágazat társadalmi presztízsének emelése, a ruhaipari technológiai folyamatok megújítása, a
vevőigény szerinti nagyüzemi gyártás megvalósítása, a klasszikus vonalak és az aktuális
trendek jellemző jegyeinek kombinációjával.
A tudomány új eredményein alapuló új funkciók és a forma kreatív összekapcsolása
elengedhetetlen a sikeres termékfejlesztéshez. A termék új innovatív funkciója és a magas
kreatív érték együtt hozhat létre a vevőigényeket magas szinten kielégítő versenyképes
termékeket.
A csecsemő és gyermekruha készítő a képzéssel szerzett plusz tudásával, jobb eséllyel
vállalhat munkát a ruhaiparban, a ruházati termékeket gyártó cégeknél, ahol a csecsemő-és
gyermek ruházat készítése a fő specialitás.

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga
vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított
tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
11.2 Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Csecsemő-vagy gyermekruhák szerkesztése,
modellezése, gyártástechnológiája, ruhaipari anyag- és áruismeret, vállalkozási
alapismeretek
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: összesen két vizsgarészből áll: 30
tesztjellegű feladat (felelet választós, kiegészítős, sorba állítás, párosítás)
Témakörök
- Csecsemő-vagy gyermekruhák szerkesztése, modellezése:
- Csecsemő-vagy gyermek ruházati termék szerkesztése, modellezése és szabásminta
készítése
Anyag- és áruismeret:
- Csecsemő és gyermek ruházathoz használatos anyagok csoportosítása
4
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Csecsemő-és gyermek ruhák gyártástechnológiája:
- Csecsemő-és gyermek ruházati termékek gyártástechnológiája, díszítési lehetőségei
Csecsemő-és gyermek ruhák értékesítése:
- Árkalkuláció, árajánlat, megrendelés, számlázás szabályai
A teszten belül a kérdések az alábbi arányban szerepeljenek:
Csecsemő- vagy gyermekruhák szerkesztése, modellezése: 40%
Anyag- és áruismeret: 20%
Csecsemő- és gyermekruhák gyártástechnológiája: 30%
Csecsemő- és gyermekruhák értékesítése: 10%
11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %
11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt
javítási útmutató alapján javítókulcs segítségével történik, amely a következő
szempontok alapján történik:
● szerkesztési adatok ismeretek,
● modellezés,
● szabásminta készítése,
● anyagcsoportok jellemzőinek ismerete,
● gyártástechnológiai folyamatok ismerete,
● díszítési lehetőségek,
● értékesítési ismeretek,
● árkalkuláció pontossága,
● árajánlat, megrendelés tartalmi előírásai,
● számlázás szabályok ismerete.
11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 40 %-át elérte.
11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió, vizsgaremek, gyermekruha készítése
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
I. vizsgarész:
A) feladattípus
Portfólió készítése: A képzési idő alatt, az adott szakmai témakörben négy db termék
elkészítése egyedi- vagy sorozatgyártás technológiájával és műszaki dokumentációval.
A képzési idő alatt 4 terméket (csecsemő ruházat – egyedileg választható fazon, bébi
ruházat – egyedileg választható fazon, lányka blúz vagy ruha, fiú nadrág vagy mellény)
kell elkészítenie a portfólióban, ami termékenként a gyártmány- vagy modellrajzzal
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együtt min. 5, de maximum 8 A/4-es oldal nagyságú írott, rajzolt és képi dokumentum
lehet, mely a szakoktató/szaktanár által hitelesített dokumentum.
Formája: A képzési idő alatt elkészült portfólió dokumentumokat rendezett formában,
mappában kell leadni. A leadási határidő: legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 15
nappal, a portfóliót a szakmai vizsgán a vizsgabizottság előtt be kell mutatni. A
termékek és portfóliók benyújtásra kerülnek a vizsgázó részéről.
B) feladattípus
Vizsgaremek készítése: A vizsgázó szabadon választ csecsemő, - bébi- vagy gyermek
ruházati terméket (tipegő, kocsikabát, lánykaruha, nadrág vagy kabát) a vizsgaszervező
által rendelkezésre bocsátott, jóváhagyott modellgyűjteményből. A választott modellt
elkészíti egyedi méretes gyártástechnológiával és a hozzá tartozó műszaki
dokumentációval a képzési időszak végére. A műszaki dokumentáció tartalmazza a
csecsemő- vagy gyermek ruházati termék szabásmintáit, felfektetési rajzát, digitalizált
vagy számítógéppel szerkesztett és modellezett alkatrészeit, az anyag- és
kellékválasztást, a próbák szakszerű leírását, valamint megrendelő lapot, árkalkulációt
és számlát.
Formája: A vizsgaremeket vállfán és a műszaki dokumentációt fűzött formában együtt,
a vizsga megkezdése előtt 15 nappal kell leadni, a vizsgaremeket a szakmai vizsgán a
vizsgabizottság előtt be kell mutatni. A vizsgaremeket a vizsgán szakmai beszélgetés
keretében bemutatja a vizsgázó, és indokolja az alkalmazott technológiai megoldásokat.
II. Vizsgarész: Lányka kabát készítése: Kiszabott és előkészített alkatrészekből bélelt,
gallérral és zsebekkel készülő gyermek ruházati termék (lányka kabát) gyártmányrajz,
műszaki leírás vagy mintadarab alapján sorozatgyártás technológiával.
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc
I.

Vizsgarész:

A) feladattípus: Portfólió elkészítése a teljes képzési idő alatt, a portfólió bemutatása a
vizsgán: 10 perc
B) feladattípus: Vizsgaremek elkészítése a szakmai vizsgát megelőző képzési
időszakban, vizsgaremek bemutatása a vizsgán: 10 perc
II. Vizsgarész: Lányka kabát készítése 300 perc
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%
I. vizsgarész: 50 %
II. vizsgarész: 50 %
11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
I.

Vizsgarész:

A) Feladattípus:
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A portfólió bemutató átfogó képet adjon:
- a vizsgázó szakmai felkészültségéről,
- a képzés során végzett munkájáról,
- a munkafolyamat ütemezéséről,
- a kivitelezés esztétikumáról,
- szakkifejezések szakszerű használatáról,
- dokumentált határidők betartásáról.
B) Feladattípus:
A vizsgaremek bemutatása és dokumentációja megfeleljen a méretes női ruházati termék
készítés technológiai folyamatának, a megrendeléstől a számla kiállításáig:
- a megrendelő, az árkalkuláció, a számla alaki és tartalmi követelményei
- a szerkesztés-modellezés, a szabásminta-, a felfektetés-, terítékrajz készítés és szabás
- műszaki dokumentációnak való megfelelés
- rajzi ábrázolások esztétikája
- kivitelezés szakszerűsége
- próbák, igazítások szempontjai
A portfólió és a vizsgaremek szakmaisága, kivitelezés módja maximum 70%
A portfólió és a vizsgaremek bemutatása 30% (időkeret 20 perc)
II. vizsgarész:
Lányka kabát készítése: A vizsgafeladatot a vizsgabizottság értékeli az értékelési szempontsor
alapján:
- a műszaki leírás technológiai sorrendjének betartása
- varrás- és tűzésszélességek paramétereinek betartása
- rész- és készre vasalás minősége
- páros alkatrészek szimmetriája
- tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok betartása
- önállóság, időgazdálkodás
- a gyakorlat közben használt gépek, berendezések, anyagok szakszerű használata
- szakmai kifejezések, munkadarab bemutatása
11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 41 %-át elérte.
Minősítések:
0-40% elégtelen (1)
41-49% elégséges (2)
50-59% közepes (3)
60-79% jó (4)
80-100% jeles (5)
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11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: rendszergazda,
műszerész
11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Vizsgázónként számítógép a vizsgához szükséges konfigurációkkal, szoftverekkel és
szélessávú internet hozzáféréssel
- Interaktív tábla vagy projektor
- Vizsgázónként műszaki leírás
- Mintadarab
- Terméktároló állvány vállfával
- Próbababa
- Szabászasztal
- Kézi ollók (szabász, kézimunka)
- Varrodai munkaszék
- Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszű, gombostű, varratbontó)
- Varrógépek: huroköltésű ipari gyorsvarrógép, szemes gomblyukvarrógép, cikk-cakk
varrógép
- Vasalóasztal és tartozékai, mellpárna, gőzvasaló, szárazvasaló
- Központi sűrített levegő vagy kompresszor
- Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés
- Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések
- Modell- és alkatrészgyűjtemény
- Vizsgázó munkanaplója
11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: a vizsgaszervezőnek biztosítania kell a vizsga lebonyolításához
szükséges műszaki dokumentációt vagy mintadarabot, anyagokat, szabványcsomagot és
a biztonságos munkavégzés feltételeit.
11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek:
1. vizsganap: Írásbeli vizsga 120 perc
2. vizsganap: Projektfeladat:
- Portfólió bemutatása és vizsgaremek bemutatása 20 perc;
- Lányka kabát készítése 300 perc
12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális
feltételek:-
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