KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK
DIVATSZABÓ SZAKMA
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A szakma alapadatai

1.1

Az ágazat megnevezése: Kreatív
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A szakma megnevezése: Divatszabó
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A szakma azonosító száma: 4 0723 16 03
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A szakma szakmairányai: Női szabó, Férfiszabó
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A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
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A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4

1.7

Ágazati alapoktatás megnevezése: Kreatív ipari ágazati alapoktatás

1.8

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Lakástextil-készítő, Textiltermék-összeállító

1.9

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, Technikumi
oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
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2.1

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
Szakmairány: Férfiszabó

A férfiszabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes férfiruházati termékek
gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek
átalakítása, javítása. Munkáját a kreativitás, a divatismeret, a jó kézügyesség, a pontosság, a
szemmérték, a digitalizáció iránti érdeklődés, az önállóság, valamint a csapatmunka jellemzik.
A férfiszabó alkalmazottként vagy vállalkozóként sorozat és szalontechnológiával férfi
felsőruházati terméket készít, megrendeléseket kezel. Sorozatgyártás esetén műveleti bontásban
előkészítő, varrodai összeállító és befejező műveleteket végez. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges
gépeket, vasalóberendezéseket, formapréseket, azokat balesetmentesen üzemelteti.
Szabásmintát szerkeszt, modellez középméretben vagy egyedi testalkatra manuálisan vagy speciális
ruhaipari szerkesztő programmal. A szerkesztés után anyagszükségletet számol, szabászati és
ragasztási feladatokat végez.
Egyedi gyártás esetén méretet vesz, megrendelést kezel, árkalkulációt készít, egyedi szabást,
összeállítást és próbákat végez, próbák után igazít, majd befejezi a férfiruházati terméket. Elkészíti
a szolgáltatás zárásaként a számlát és átadja a megrendelt terméket.
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2.2

Szakmairány: Női szabó

A női szabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes nőiruházati termékek
gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek
átalakítása, javítása. Munkáját a kreativitás, a divatismeret, a jó kézügyesség, a pontosság, a
szemmérték, a digitalizáció iránti érdeklődés, az önállóság, valamint a csapatmunka jellemzik.
A női szabó alkalmazottként vagy vállalkozóként sorozat és szalontechnológiával női felsőruházati
terméket készít, megrendeléseket kezel. Sorozatgyártás esetén műveleti bontásban előkészítő,
varrodai összeállító és befejező műveleteket végez. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket,
vasalóberendezéseket, azokat balesetmentesen üzemelteti.
Szabásmintát szerkeszt, modellez középméretben vagy egyedi testalkatra manuálisan vagy
speciális ruhaipari szerkesztő programmal. A szerkesztés után anyagszükségletet számol,
szabászati és ragasztási feladatokat végez.
Egyedi gyártás esetén méretet vesz, megrendelést kezel, árkalkulációt készít, egyedi szabást,
összeállítást és próbákat végez, próbák után igazít, majd befejezi a női ruházati terméket. Elkészíti
a szolgáltatás zárásaként a számlát és átadja a megrendelt terméket.
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A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám

3.1. Szakma szakmairányainak FEOR számai
Szakmairány megnevezése
Férfiszabó
Női szabó
4
4.1

FEOR-szám
7212
7212

FEOR megnevezése
Szabó, varró
Szabó, varró

A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

4.2 Alkalmassági követelmények
4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
5

A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek

5.1

Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra
● Mérő, rajzoló, jelölő eszközök
● Munkaasztalok, rajzasztalok, székek
● Kreatív iparban használt kézi szerszámok, eszközök, alapgépek
● Interaktív tábla
● Számítógépek internetkapcsolattal, a szükséges perifériákkal és szoftverekkel
● Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések
● Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelések
● Kreatív iparban használt anyagvizsgáló eszközök, berendezések

5.2

Eszközjegyzék szakirányú oktatásra:

5.2.1. Férfiszabó szakmairány
● Számítógépek internetkapcsolattal (Word, Excel, Corel)
● Szakmai szoftverek CAD/CAM
● Gyártáselőkészítő rendszer (digitalizáló tábla, rajzplotter)
● Terméktároló állvány vállfával
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●
●
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●
●
●
5.2.2

Próbababa
Próbatükör
Szabászasztal
Tárolószekrények vagy polcok
Kardkéses, körkéses, álló szabászgép
Terítékleszorító csipeszek
Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó)
Szabásminta papír
Varrodai munkaszék
Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszű, gombostű, varratbontó)
Gombozó, gombfelvarró gép
Különböző finomságú varrógéptűk
Varrógépek: huroköltésű ipari gyorsvarrógép, láncöltésű varrógép, szegőgépek (3 és 4
fonalas), szemes gomblyukazógép, egyenes gomblyukazógép, fedővarrógép, hímzőgép,
reteszelőgép, cikk-cakk varrógép, zsebzőautomata, rejtett szélfelvarró gép
Vasalóasztal és tartozékai, mellpárna vagy mellprés, gőzvasaló, szárazvasaló
Síkragasztóprés
Központi sűrített levegő vagy kompresszor
Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés
Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések
Modell és alkatrész gyűjtemény
Ruhaipari laboreszközök: koptatógép, mikroszkóp, szakítógép, bunzen égő
Szakkönyvek, tankönyvek, szakfolyóiratok, divatlapok
Munkanapló

Női szabó szakmairány
● Számítógépek internetkapcsolattal (Word, Excel, Corel)
● Szakmai szoftverek CAD/CAM
● Gyártáselőkészítő rendszer (digitalizáló tábla, rajzplotter)
● Terméktároló állvány vállfával
● Próbababa
● Próbatükör
● Szabászasztal
● Tárolószekrények vagy polcok
● Kardkéses, körkéses, álló szabászgép
● Terítékleszorító csipeszek
● Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó)
● Szabásminta papír
● Varrodai munkaszék
● Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszű, gombostű, varratbontó)
● Gombozó, gombfelvarró gép
● Különböző finomságú varrógéptűk
● Varrógépek: huroköltésű ipari gyorsvarrógép, láncöltésű varrógép, szegőgépek (3 és 4
fonalas), szemes gomblyukazógép, egyenes gomblyukazógép, fedővarrógép, hímzőgép,
reteszelőgép, cikk-cakk varrógép, zsebzőautomata, rejtett szélfelvarró gép
● Vasalóasztal és tartozékai, mellpárna, gőzvasaló, szárazvasaló
● Síkragasztóprés
● Központi sűrített levegő vagy kompresszor
● Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés
● Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések
● Modell és alkatrész gyűjtemény
● Ruhaipari laboreszközök: koptatógép, mikroszkóp, szakítógép, bunzen égő
● Szakkönyvek, tankönyvek, szakfolyóiratok, divatlapok
● Munkanapló
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6

Kimeneti követelmények

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása
A kreatív ágazati alapoktatás olyan tudást biztosít, mely megalapozza a kreatív tárgyalkotási
folyamatokat. A tanuló ismeri a vizuális ábrázolás felhasználási területeit és eszközeit, a képi
dokumentálás lehetőségeit. Alapvető ismeretekkel, információkkal rendelkezik a kreativitást
inspiráló művészettörténet fő korszakairól. Ismeri az alkotói munka alapanyagait, a
tárgyalkotás folyamatait, technikáit. A tárgyalkotás során szakszerűen és biztonságosan
használja a kézi szerszámokat és a szakmai munkát segítő alapvető munkafolyamatokat végző
gépeket, berendezéseket. Kreatív műhelymunka keretében, önálló elképzelés alapján képes
modell, minta, vázlat, makett segítségével egyszerű alap szakma-specifikus (bőr / textil / ruha /
porcelán / gipsz / kerámia / fa / papír) termékek megalkotására. Ismeri a szakszerű alapminta és
●.1
dokumentáció készítés lépéseit. Munkája során alkalmazza az alapvető irodai szoftvereket és a
digitális képalkotó programokat. Üzemlátogatások és szakmai találkozók során megismeri,
összehasonlítja és megkülönbözteti a kreatív ipari ágazatba tartozó termékeket és azok
gyártásának folyamatát. Képes kreatív ipari szakember vezetésével az alapszintű technológiai
folyamatok dokumentáció alapján történő értelmezésére és alkalmazására.

6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei
Sorszám

Készségek,
képességek

Ismeretek

1

Tárgykészítéshez
kiválasztja és
előkészíti a kreatív
ipari ágazatra
jellemző különféle
alapanyagokat,
hozzájuk segéd- és
kellékanyagokat
rendel.

Ismeri a kreatív
ipari ágazatban
használt alap-,
segéd- és
kellékanyagok
fajtáit, sajátos
tulajdonságait,
felhasználásuk
módjait.
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3

Alap- segéd-, és
kellékanyag norma
szükségletet
számol, alkalmazza
a különböző
mértékegység
átváltásokat.

Szakszerűen
használja a
mérőeszközöket.

Tudja az
anyagmennyiség
számításának
módszereit és az SI
mértékegységek
átváltását,
összefüggéseiben
érti és ismeri az
anyagnorma
táblázatokat.
Alkalmazói szinten
ismeri az alap-,
segéd- és
kellékanyagok
méréséhez
szükséges
mérőeszközöket,
4

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök
Törekszik az alapés segédanyagok
szakszerű és
gazdaságos
felhasználására.
Nyitott új anyagok
megismerésére,
felhasználására és
az új technikai
megoldások
alkalmazására.
Törekszik a pontos,
precíz számításokra
és mérőeszköz
használatra, mérési
pontosságra.

A mérőeszközök
használatakor
törekszik a pontos,
precíz
munkavégzésre.

Önállóság és
felelősség mértéke

Önállóan választja ki
és használja az
ágazatra jellemző
alap-, segéd és
kellékanyagokat.

A mérési és számítási
feladatokat önállóan
végzi, saját
munkájával
kapcsolatban
önellenőrzést végez.

Betartja a
mérőeszközök
rendeltetésszerű és
szabályos
használatára vonatko
zó szabályokat.

azok használatát.
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5

6

7

8

Kiválasztja,
munkára előkészíti,
rendeltetésszerűen
használja és
karbantartja a
kreatív ipari
ágazatra jellemző
alapvető
eszközöket, gépeket
és berendezéseket.

Ismeri a kreatív
ipari ágazatban
használt eszközök,
gépek,
berendezések
fajtáit, jellemzőit,
használatukat és
karbantartásuk
módját.

Előkészíti és
fenntartja a
munkaterületet a
munkavédelmi
előírásoknak
megfelelően.

Ismeri a
tevékenységre
vonatkozó tűz-,
munka-, baleset-,
egészség- és
környezetvédelmi
előírásokat, a
hulladékkezelés
szabályait és
módszereit.

Elkötelezett
munkakörnyezetére,
tudatosan
tisztaságot, rendet
tart.

Használja a kreatív
ipari ágazatra
jellemző
alapmintákat és
formákat.

Ismeri a kreatív
ipari ágazatban
használt
gyártmányok,
termékek,
alapminták és
formák fajtáit,
jellemzőit.

Értékként tekint a
meglévő minták és
formák
alkalmazására és
motivált azok
kreatív
felhasználásában.

A minták és formák
használata során
betartja a
minőségbiztosítási,
minőségvédelmi
előírásokat.

Adott
munkafolyamathoz
technológiai,
műszaki
dokumentációt
használ .

Ismeri a gyártási
eljárások
technológiai,
műszaki
dokumentumainak
fajtáit,
hagyományos és
digitális elérési és
tárolási módjait.

Fogékony és nyitott
a terméktervezés
vagy gyártás
folyamatainak
digitális
eszközökkel,
programokkal való
támogatásának
megismerésében, a
technológiai és
műszaki
dokumentációk
terveinek
elkészítésében.

Vezetői útmutatás
alapján, a termelési
folyamatoknak és a
technológiai
előírásoknak
megfelelően
alkalmazza a műszaki
dokumentációt.

Bemutatja a
művészettörténet
nagy
stíluskorszakait,
irányzatait.

Ismeri a különböző
kultúrákat, azok
építészeti,
szobrászati,
festészeti,
iparművészeti és
viselettörténeti
alkotásait,
társadalmi hátterét.

Nyitott a művészetés viselettörténet
korszakaira
vonatkozó
ismereteinek
bővítésére.
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Törekszik
eszközeit, gépeit,
berendezéseit
rendeltetésszerűen
használni,
munkavégzésre
képes állapotban
tartani.

Felelősséggel, az
előírásoknak
megfelelően
használja az eszközt,
gépet, berendezést és
szükség esetén
gondoskodik a
karbantartásról.
Betartja a tűz-,
munka-, baleset-,
egészség- és
környezetvédelmi
előírásokat, a
hulladékkezelés
szabályait és
munkakörnyezetében
ügyel ezek
betartására.
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Felismeri a
képzőművészet és
az iparművészet
sajátos jellemzőit,
az egyes
területekhez tartozó
művészeti ágakat.

10

Alkalmazza a
kreatív iparban
használt alapvető
irodai szoftvereket
és digitális
képalkotó
programokat.

11

Munkája képi és
digitális
dokumentálásához
információkat,
adatokat, képeket,
dokumentumokat
gyűjt, rendszerez és
felhasznál.
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13

14

A kreatív iparban
használt műszaki és
tervdokumentációt
állít össze,
prezentációt készít.

Képes a
rajzeszközöket
sokoldalúan
használni, az
alapvető síkmértani,
műszaki rajzi
szerkesztéseket
elvégezni.
Egyszerűbb
műszaki ábrákat,
szerkesztett vagy
metszeti
ábrázolásokat

Ismeri az
alkalmazott és
autonóm művészet
céljait. Megnevezi a
képzőművészeti és
tárgyalkotó
technikákat,
anyagokat.

Kritikai attitűddel
egyénileg, vagy
csoportosan kutató
munkát végez.
Kialakul a
képzőművészeti és
tárgyalkotó
szakmák iránti
tisztelete,
megbecsülése.
Nyitott új, a kor
elvárásainak,
igényeinek és
újításainak
megfelelő
informatikai
szoftverek
megismerésére,
elsajátítására.

Munkavégzése során
önállóan,
felelősségteljesen és
az elvárt
gyakorlatnak
megfelelően
használja az
informatikai
eszközöket,
programokat.

Kialakul a szakmai
kíváncsisága,
nyitott a kreatív ipar
új eredményei,
innovációi iránt,
törekszik azok
megismerésére,
megértésére és
alkalmazására.

Felelősségtudattal
rendelkezik és
reflektál saját
tevékenységei
eredményére.

Ismeri a műszakiés
tervdokumentációés
prezentációkészítés
szoftvereit és
szabályait, tartalmi
elemeit és formai
követelményeit.

Érthetőségre,
pontosságra és
precizitásra
törekszik a műszaki
és
tervdokumentáció
összeállítása során.

Vezetői útmutatás
alapján állítja össze a
műszaki és
tervdokumentációt,
prezentációt.

Ismeri a különböző
rajzeszközöket,
ábrázolási módokat,
képalkotási
szabályokat.

Törekszik az
arányérzék,
szemmérték,
döntési képesség
fejlesztésére.

Önállóan végez
alapvető síkmértani,
műszaki rajzi
szerkesztéseket,
betartja a szerkesztési
szabályokat.

Ismeri az
egyszerűbb műszaki
ábrák, szerkesztett
vagy metszeti
ábrázolások

Kialakul a tiszta,
precíz, gondos,
átlátható
munkavégzés iránti
igénye.

Alkalmazói szinten
ismeri az alapvető
irodai szoftvereket
és digitális
képalkotó
programokat.

Ismeri a
forráskeresés és
gyűjtés platformjait
és lehetőségeit.
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15

16

17

értelmez.
Megfigyelés vagy
minta utáni
szabadkézi rajzot
készít.
Önálló elképzelés
alapján modell,
minta, vázlat,
makett segítségével
egyszerű alap
szakmaspecifikus
(bőr, textil, ruha,
porcelán, gipsz,
kerámia, fa, papír)
terméket alkot.
Megkülönbözteti és
csoportosítja a
kreatív iparág főbb
termékcsoportjait és
sajátosságait.

elemeit.
Ismeri a szín és
formavilágot, annak
alkalmazási
lehetőségét.

Törekszik a
harmóniára és
esztétikai érzéke
fejlesztésére.

Ismeri és definiálja
az egyszerű
terméktechnológiai
folyamatokat,
módszereket és
munkaműveleteket.

Törekszik a gyors,
hatékony és
minőségi
munkavégzésre.

Ismeri a kreatív
iparág főbb
termékcsoportjait és
sajátosságaikat.

Nyitott a kreatív
ipari ágazat főbb
termékcsoportjainak
megismerésére.

Betartja a
terméktechnológiai
és minőségbiztosítási
előírásokat és
szabályokat.

6.3 Szakmairányok közös szakmai követelményei
Sorszám

Készségek,
képességek

Ismeretek

A legújabb
trendekről,
divatirányzatokról
információkat
gyűjt.

Ismeri a divat
változásait,
jellemzőit, az
Internet
lehetőségeit.

1
Használja a
ruhaipar alapvető
irodai szoftvereit és
a szakmai
programokat:
CAD-CAM.

3

4

Önállóság és
felelősség mértéke
A legújabb
trendekről,
divatirányzatokról
önállóan gyűjt
információkat.

Alkalmazói szinten
ismeri a ruhaiparban
használt szakmai
szoftvereket és
digitális képalkotó
programokat, CADCAM rendszereket.

Nyitott új, a kor
elvárásainak,
igényeinek és
újításainak
megfelelő
informatikai
szoftverek
megismerésére,
elsajátítására.

Munkavégzése
során önállóan,
felelősségteljesen és
az elvárt
gyakorlatnak
megfelelően
használja az
informatikai
eszközöket,
programokat.

Megérti a ruhaipari
szaknyelvet, ismeri
a divatszabó szakma
idegen nyelvű
szakkifejezéseit.

Törekszik a helyes
és pontos szakmai
idegen nyelv
használatára.

Önállóan használja
az idegen nyelvű
szakkifejezéseket.

Ismeri a ruhaipari
tevékenységre
vonatkozó tűz-,
munka-, baleset-,

Elkötelezett a
biztonságos
munkavégzés
mellett.

Betartja a tűz-,
munka-, baleset-,
egészség- és
környezetvédelmi

2
Szakszerűen
használja a
kommunikáció
során az idegen
nyelvű
szakkifejezéseket.
Előkészíti a
munkaterületet a
ruhaipari
tevékenység

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök
Munkája során szem
előtt tartja a
divattrendek
változását,
fejlődését, törekszik
a folyamatos
önképzésre.

7

munkavédelmi
szabályait
figyelembe véve.

Hatékonyságnövelő
módszereket
alkalmaz.

egészség- és
környezetvédelmi
előírásokat, a
hulladékkezelés
szabályait és
módszereit.
Érti a
hatékonyságnövelés
törekvéseit és
filozófiáját.

Motivált a
hatékonyságnövelő
rendszerek
alkalmazásában, a
jobb eredmények
elérésében.

Korrigálja saját
hibáit az optimális
termelékenység
érdekében.

Ismeri a ruhaipari
anyagvizsgálati
berendezéseket,
eszközöket,
használatukat.

Szem előtt tartja a
vizsgálati
eredményeket a
legoptimálisabb
anyagkiválasztás
érdekében.

Innovatív
megoldásokat
kezdeményez az
anyagvizsgálati
eredmények alapján.

5

6

7

Szakszerűen
használja a
ruhaipari
anyagvizsgáló
berendezéseket,
eszközöket az
optimális
anyagválasztás
érdekében.
Használja a
divatszabó
szakmára jellemző
díszítő anyagokat,
kellékeket,
technikákat.
Kiválasztja a
ruhaiparra jellemző
vállalkozási formát
(egyéni vállalkozás,
BT, KFT).

előírásokat, a
hulladékkezelés
szabályait és
munkakörnyezetébe
n ügyel ezek
betartására.

Átfogóan ismeri a
díszítőanyagok,
kellékek és
technikák fajtáit,
összedolgozhatóság
át.
Megnevezi a
vállalkozási
formákat, a jellemző
adózási
lehetőségeket.

Nyitott új díszítő
anyagok, kellékek,
technikák
megismerésére.
Tudatosan választ
vállalkozási formát.

8
6.4 Szakmairányok szakmai követelményei
6.4.1
Sorszám

Férfiszabó szakmairány szakmai követelményei
Készségek,
képességek

Méretet vesz a
megrendelőről az
alkati sajátosságok
figyelembevételével.

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök

Ismeretek
Ismeri a méretvételi
helyeket és a
méretvétel
eszközeit. Ismeri a
fogyasztóvédelmi
szabályokat.

Törekszik a pontos
méretvételre és
dokumentálásra.

Önállóság és
felelősség mértéke
Önállóan, felelősen
végzi a méretvételt
az alkati
sajátosságok
függvényében.
Betartja a
fogyasztóvédelmi
szabályokat.

1

2

Elemzi a férfi
méretszabványokat,
mérettáblázatokat,

Ismeri a férfi
mérettáblázatok
fajtáit, adatait.
8

Törekszik a
mérettáblázatok
méreteinek

Önálló javaslatokat
fogalmaz meg a
megrendelés

méretnagyságokat.

3

Férfiruházati termék
alapmintát szerkeszt,
modellez.

Felelősséget vállal a
pontos méretekért.

A férfiruházati
termék
konfekcióipari
szabásmintájának
elkészítése során
törekszik a pontos,
precíz
munkavégzésre.

Felelősséget vállal a
szabásminta
sorozatért.

Ismeri a terítési és
szabászati módot, a
hajtás- és
varrásszélességeket.

Törekszik a
takarékos szabászati
eljárásra.

Felelősséget vállal a
szabászati
munkájáért.

Ismeri a nagyüzemi
terítési és szabászati
módokat.

Törekszik a
takarékos
anyaggazdálkodásra
a szabászati feladat
elvégzése során.

Betartja és betartatja
a szabászati
utasításokat.

Kiválasztja a
férfiruházati termék
alkatrészeit, a
ragasztók fajtáit, a
mellbetétvásznat, a
ragasztási
utasításnak
megfelelően.

Ismeri a ragasztási
eljárások fajtáit, a
ragasztóanyagokat,
a frontfix és
formafix
technológiát,
valamint a
mellbetétvásznak
fajtáit.

Minőségorientált az
alkatrészek
ragasztásánál.

Dönt a ragasztási
paraméterek
beállításáról.

Elvégzi a
férfiruházati termék
részvasalás,
mellbetét vasalás és
véglevasalás
műveletét.

Ismeri a vasalási
módokat,
eszközöket, a
mellprések fajtáit.

Szem előtt tartja a
férfiruházati termék
Korrigálja a vasalási
vasalása során az
hibákat.
alapanyagok vasalási
tulajdonságait.

Varrási, összeállítási
műveletet végez a
férfiruházati termék
fő anyagán és a
bélésén.

Ismeri a műszaki
leírás varrás- és
tűzésszélességeit.

Kritikusan szemléli a
varrás- és
tűzésszélességek
párhuzamosságát.

Elvégzi a
férfiruházati
terméken az I. és II.

Ismeri a
férfiruházati termék
próbájának

Elfogadja a
megrendelő kéréseit,
módosítási

4

6

7

8

9

10

függvényében a
terítékrajzon
összerajzolható
méretnagyságokra.

Törekszik a pontos
szerkesztésre,
modellezésre.

Elkészíti a
férfiruházati termék
konfekcióipari
szabásmintáját és
rajzsorozatát.

5

beazonosítására.

Elvégzi az egyedi
méretes férfiruházati
termék szabászati
feladatait,
meghatározza a
varrás- és
hajtásszélességeket.
Elvégzi a
férfiruházati
termékek nagyüzemi
terítési és szabászati
feladatait.

Ismeri az alapminta
készítésének
szabályait.
Azonosítja a
szabásminta
készítéséhez
szükséges varrás-,
hajtásszélesség
mértékét, az
alapanyag, modell
és alkalmazott
varrógépek
ismeretében.

9

Ellenőrzi és
korrigálja saját
hibáit a varrási,
összeállítási
művelet végzése
során.
Önállóan és
felelősséggel végzi
a férfiruházati

próbát.

Kiválasztja a
férfiruházati
termékek alap- és
kellék anyagait.
11
Értelmezi a
férfiruházati
termékek modell- és
gyártmányrajzait.
12
Elkészíti a
férfiruházati termék
műszaki
dokumentációját.
13
Elkészíti és
visszaigazolja a
megrendeléseket.
14

15

16
6.4.2
Sorszám

1

Elkészíti a
férfiruházati termék
árajánlatát.
Elkészíti a
férfiruházati termék
számláit.

szempontjait, a
kényelmi bőség és a
hossz
ellenőrzésének
szempontjait.
Ismeri a különböző
anyag- és
kellékfajták
tulajdonságait,
felhasználási
területeit.
Ismeri a
férfiruházati
termékek modell és
gyártmány rajzain
látható
szabásvonalakat,
alkatrészeket.
Ismeri a
férfiruházati termék
technológiai
folyamatát, műszaki
dokumentációját, a
gyártáshoz
szükséges gépeket,
berendezéseket.
Ismeri a
megrendelések
elkészítésének,
visszaigazolásának
folyamatát.
Ismeri az árképzés
meghatározó
elemeit.
Ismeri a számlák
fajtáit, alaki és
formai
követelményeit.

javaslatait.

termék I. és II.
próbáit.

Törekszik a
megfelelő anyag- és
kellékválasztásra.

Önálló javaslatokat
ad az
anyagválasztáshoz.

Tudatosan vizsgálja
az ábrázolásokat.

Önállóan, másokkal
együttműködve
értelmezi a rajzi
ábrákat.

Szem előtt tartja a
rendelkezésre álló
géppark hatékony
kihasználását.

Döntéseket hoz a
gépek, berendezések
kiválasztására.

Törekszik a
határidők
betartására.

Felelősséget vállal a
megrendelések
határidőre történő
teljesítéséért.
Önállóan készíti el
az árkalkulációt.

Figyelemmel kíséri a
jogszabályi
változásokat.

Felelősséget vállal a
számla kiállításáért.

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Női szabó szakmairány szakmai követelményei
Készségek,
képességek

Ismeretek

Méretet vesz a
megrendelőről az
alkati sajátosságok
figyelembevételével.

Ismeri a
méretvételi
helyeket és a
méretvétel
eszközeit.
Ismeri a
fogyasztóvédelmi
szabályokat.
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Törekszik a pontos
méretvételre és
dokumentálásra.

Önállóan, felelősen
végzi a méretvételt
az alkati
sajátosságok
függvényében.
Betartja a
fogyasztóvédelmi
szabályokat.

Elemzi a női
méretszabványokat,
mérettáblázatokat,
méretnagyságokat.

Ismeri a női
mérettáblázatok
fajtáit, adatait.

Törekszik a
mérettáblázatok
méreteinek
beazonosítására.

Önálló javaslatokat
fogalmaz meg a
megrendelés
függvényében a
terítékrajzon
összerajzolható
méretnagyságokra.

2

3

Női ruházati termék
alapmintát szerkeszt,
modellez.

Elkészíti a női
ruházati termék
konfekcióipari
szabásmintáját és
rajzsorozatát.
4

5

6

7

8

9

Ismeri az alapminta
készítésének
szabályait.
Ismeri a
szabásminta
készítéséhez
szükséges varrás-,
hajtásszélesség
mértékét, az
alapanyag, modell
és alkalmazott
varrógépek
ismeretében.

Törekszik a pontos
szerkesztésre,
modellezésre.

Felelősséget vállal a
pontos méretekért.

A női ruházati
termék
konfekcióipari
szabásmintájának
elkészítése során
törekszik a pontos,
precíz
munkavégzésre.

Felelősséget vállal a
szabásminta
sorozatért.

Elvégzi az egyedi
méretes női ruházati
Törekszik a
Ismeri a terítési és
termék szabászati
takarékos szabászati Felelősséget vállal a
szabászati módot, a
feladatait,
eljárásra és az
szabászati
hajtás- és
meghatározza a
igazítási lehetőségek
munkájáért.
varrásszélességeket
varrás- és
biztosítására.
hajtásszélességeket.
Elvégzi a női
ruházati termékek
Ismeri a nagyüzemi
nagyüzemi terítési és
Törekszik a
Betartja és betartatja
terítési és
szabászati feladatait,
takarékos
a szabászati
szabászati
az alapanyag felületi
anyaggazdálkodásra.
utasításokat.
módokat.
struktúrájának
figyelembevételével.
Kiválasztja a női
ruházati termék
Ismeri a ragasztási
Döntéseket hoz a
alkatrészeit, a
Minőségorientált az
eljárások fajtáit:
ragasztási
ragasztók fajtáit a
alkatrészek
frontfix, formafix
paraméterek
ragasztási
ragasztásánál.
technológia.
beállításához.
utasításnak
megfelelően.
Elvégzi a női
Ismeri a vasalási
ruházati termék
Figyelemmel kíséri
módokat, a vasalók
beavató vasalási,
az alapanyagok
Korrigálja a vasalási
fajtáit és a
részvasalási és
vasalási
hibákat.
kiegészítő
véglevasalási
tulajdonságait.
berendezéseket.
műveleteit.
Varrási, összeállítási
Kritikusan szemléli a
Ellenőrzi és
Ismeri a műszaki
műveletet végez a
varrás- és
korrigálja saját
leírás varrás- és
női ruházati termék
tűzésszélességek
hibáit a gyártási
tűzésszélességeit.
fő- és kellékanyagán.
párhuzamosságát.
folyamatban.
11

Elvégzi a női
ruházati terméken az
I. és II. próbát.

Ismeri a női
ruházati
termékpróba
szempontjait,
ellenőrzi a
kényelmi bőséget,
a mellmagasságot,
a ruha és ujj
hosszát.

Elfogadja a
megrendelő kéréseit,
módosításait.

Felelősséggel végzi
a női ruházati
terméken az I. és II.
próbát.

Törekszik a
megfelelő anyag- és
kellékválasztásra.

Önálló javaslatokat
ad az
anyagválasztáshoz.

Tudatosan vizsgálja
az ábrázolásokat.

Önállóan, másokkal
együttműködve
értelmezi a rajzi
ábrákat.

Szem előtt tartja a
rendelkezésre álló
géppark hatékony
kihasználását.

Döntéseket hoz a
gépek, berendezések
kiválasztására.

Törekszik a
határidők
betartására.

Felelősséget vállal a
megrendelések
határidőre történő
teljesítéséért.

10
Kiválasztja a női
ruházati termékek
alap, kellék és
díszítő anyagait.
11
Értelmezi a női
ruházati termékek
modell- és
gyártmányrajzait.
12

Elkészíti a női
ruházati termék
műszaki
dokumentációját.
13
Elkészíti és
visszaigazolja a
megrendeléseket.
14

15

16

Elkészíti a női
ruházati termék
árajánlatát.
Elkészíti a női
ruházati termék
számláit.

Ismeri a különböző
anyag- és
kellékfajták
tulajdonságait,
felhasználási
területeit.
Ismeri a női
ruházati termékek
modell- és
gyártmányrajzain
látható
szabásvonalakat,
alkatrészeket.
Ismeri a női
ruházati termék
technológiai
folyamatát,
műszaki
dokumentációját, a
gyártáshoz
szükséges gépeket,
berendezéseket.
Ismeri a
megrendelések
elkészítésének,
visszaigazolásának
folyamatát.
Ismeri az árképzés
meghatározó
elemeit.
Ismeri a számlák
fajtáit, alaki és
formai
követelményeit.

12

Önállóan készíti el
az árkalkulációt.
Figyelemmel kíséri a
jogszabályi
változásokat.

Felelősséget vállal a
számla kiállításáért.

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

7

7.1 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
7.2 Írásbeli vizsga
7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Művészettörténeti alapismeretek és munkahelyi egészség
és biztonság
7.2.2 A vizsgatevékenység leírása:
Szakmai teszt: 20 feleletválasztós tesztkérdés a két témakörben együttesen
a) művészettörténeti alapismeretek témakörben
b) munkahelyi egészség és biztonság témakörben
7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 20 %
7.2.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a javítás a feladatsorhoz rendelt javítási
útmutató alapján javítókulcs segítségével történik.

a)

Művészettörténeti alapismeretek:
● nagy stíluskorszakok időbeli elhelyezése
● művészettörténeti korszakok társadalmi, kultúrtörténeti hátterének ismerete
● korszakok, irányzatok stílusjegyeinek ismerete
● egy-egy korszak jelentős alkotóinak, műalkotásainak megnevezése
● a képző- és iparművészet kifejezőeszközeinek ismerete
● szakszerű fogalomhasználat, szakkifejezések alkalmazása

b)

Munkahelyi egészség és biztonság:
● egészségbiztonsági szabályok ismerete, megértése
● munkahelyi szabályokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete
● környezetvédelmi és hulladékhasznosítási alapfogalmak ismerete

7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik.
7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 51 %-át elérte.
7.3 Gyakorlati vizsga
7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: műszaki dokumentáció alapján modell/ minta/ vázlat/
makett segítségével egyszerű alap szakmaspecifikus (bőr / textil / ruha / porcelán / gipsz /
kerámia / fa / papír) produktumot készít a vizsgázó. A műszaki leírásnak megfelelően
ellenőrzést végez.
7.3.2 A vizsgatevékenység leírása: a vizsgázó a kreatív ipar területéről választott egy darab
egyszerű terméket vagy részterméket készít el a vizsga során. A produktumot a rendelkezésre
bocsátott modell / minta / vázlat / makett segítségével, a műszaki dokumentációnak
megfelelően, a megadott specifikációk alapján kell elkészíteni a helyben biztosított anyagok,
eszközök és gépek segítségével. A gyakorlati vizsga része az elvégzett munka szóbeli
bemutatása (az alkalmazott anyagok, technikák, módszerek).
7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
240 perc
7.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:
80 %
7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A gyakorlati vizsgát az alábbi szempontok alapján, az elkészült produktum specifikációinak
megfelelően kell értékelni az alábbi szempontok figyelembevételével:
- a készített vizsgadarab esztétikai megjelenése
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a készített vizsgadarab méret és arány jellemzői
a műszaki dokumentációnak való megfeleltetés
a szakmai, tűz- munkavédelmi és higiéniai szabályok betartása
kivitelezés / megvalósítás lépéseinek sorrendje
kivitelezés / megvalósítás során használt eszközök, gépek, berendezések,
anyagok használata
- önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség
- előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás
7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik.
7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 51 %-át elérte.
-

7.4

Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma

Ágazati
alapoktatás
megnevezése
Kreatív ipari
ágazat
alapoktatás
7.5
8

-

Alapvizsgával betölthető
munkakör(ök), tevékenységek

FEOR megnevezése

FEOR-szám

-

-

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

8.1 Szakmairány megnevezése: Férfiszabó
8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
8.3

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: -

8.4 Központi interaktív vizsga
8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Férfiruhák szerkesztése, modellezése,
gyártástechnológiája, ruhaipari anyag- és áruismeret, vállalkozási alapismeretek
8.4.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: összesen a két vizsgarészre 30 tesztjellegű
feladat (kiválasztós, kiegészítő).
I. vizsgarész
Férfiruhák szerkesztése, modellezése:
- Férfiruházati termék szerkesztése, modellezése és szabásminta készítése
II. vizsgarész
Anyag- és áruismeret:
- Ruházati textíliák csoportosítása
Férfiruhák gyártástechnológiája:
- Férfiruházati termékek gyártástechnológiája, díszítési lehetőségei
Férfiruhák értékesítése:
- Vállalkozások működésére vonatkozó jellemzők, működési formáik
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A teszten belül a kérdések az alábbi arányban szerepeljenek:
Férfiruhák szerkesztése, modellezése: 40%
Anyag- és áruismeret: 20%
Férfiruhák gyártástechnológiája: 30%
Férfiruhák értékesítése: 10%
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A javítás a feladatsorhoz rendelt javítási útmutató alapján javítókulcs segítségével történik.
8.4.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 40 %-át elérte.
8.4.3
8.4.4
8.4.5

8.5 Projektfeladat
8.5.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió, vizsgaremek, férfizakó készítése
8.5.2 A vizsgatevékenység leírása:
vizsgarész:

I.

A) Feladattípus
Portfólió készítése: A szakmai tanulmányi időszak keretében, félévente, az adott szakmai
témakörben egy termék elkészítése egyedi- vagy sorozatgyártás technológiájával és műszaki
dokumentációval. A képzési idő alatt 4 témakörben (férfinadrág, férfimellény, férfizakó,
férfikabát) kell elkészülnie a portfóliónak, ami témakörönként a gyártmány- vagy modellrajzzal
együtt min. 5, de max. 8 oldalas 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.
B) Feladattípus
Vizsgaremek készítése: A vizsgázó szabadon választ férfiruházati terméket (zakó, kabát vagy
felöltő) a vizsgaszervező által rendelkezésre bocsátott, jóváhagyott modellgyűjteményből. A
választott modellt elkészíti egyedi méretes gyártástechnológiával és a hozzá tartozó műszaki
dokumentációval a képzés utolsó félévében. A műszaki dokumentáció tartalmazza a férfiruházati
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.
vizsgarész:

II.

Férfizakó készítése: Kiszabott és előkészített alkatrészekből bélelt, gallérral és zsebekkel készülő
férfiruházati termék (férfizakó) gyártmányrajz, műszaki leírás vagy mintadarab alapján
sorozatgyártás technológiával.
8.5.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

I. vizsgarész
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A) Feladattípus: Portfólió elkészítése a teljes szakmai tanulmányi időszak alatt, a portfólió
bemutatása a vizsgán: 10 perc
B) Feladattípus: Vizsgaremek elkészítése a szakmai vizsgát megelőző félévben, a
vizsgaremek bemutatása a vizsgán: 10 perc
II. vizsgarész
Férfizakó készítése 300 perc
8.5.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%
I. vizsgarész: 50%
II. vizsgarész: 50%

8.5.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
I. vizsgarész:
A) Feladattípus:
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 férfiruházati termék
készítés technológiai folyamatának, a megrendeléstől a számla kiállításáig:
- a megrendelő, az árkalkuláció, a számla alaki és tartalmi követelménye
- 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 max. 70%
A portfólió és a vizsgaremek bemutatása 30% (időkeret 20 perc)
II. vizsgarész:
Zakó készítése: A vizsgafeladatot a vizsgabizottság értékeli az értékelési szempontsor alapján:
- a műszaki leírás technológiai sorrendjének betartása
- varrás- és tűzésszélességek paramétereinek betartása
- rész- és véglevasalás 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
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A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább
40 %-át elérte.
8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
rendszergazda, műszerész
8.7 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek 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
● Gombozó, gombfelvarró gép
● Különböző finomságú varrótűk
● Próbababa
● Szabászasztal
● Kézi ollók (szabász, kézimunka)
● Varrodai munkaszék
● Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszű, gombostű, varratbontó)
● Varrógépek: huroköltésű ipari gyorsvarrógép, szemes gomblyukazógép, cikk-cakk
varrógép
● Vasalóasztal és tartozékai, mellpárna vagy mellprés, gőzvasaló, szárazvasaló
● Központi sűrített levegő vagy kompresszor
● Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés
● Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések
● Modell- és alkatrészgyűjtemény
● Vizsgázó munkanaplója
8.8 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -8.9 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85%
8.10 A 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.

17

8.11 Szakmairány megnevezése: Női szabó
8.12 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
8.12.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes
teljesítése.
8.12.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: 8.13 Központi interaktív vizsga
8.13.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Női ruhák szerkesztése, modellezése,
gyártástechnológiája, ruhaipari anyag- és áruismeret, vállalkozási alapismeretek
8.13.2 A vizsgatevékenység leírása: összesen a két vizsgarészre 30 tesztjellegű feladat (kiválasztós,
kiegészítő).
I. vizsgarész
- Női ruhák szerkesztése, modellezése:
- Női ruházati termék szerkesztése, modellezése és szabásminta készítése
II. vizsgarész
Anyag- és áruismeret:
- Ruházati textíliák csoportosítása
Női ruhák gyártástechnológiája:
- Női ruházati termékek gyártástechnológiája, díszítési lehetőségei
Női ruhák értékesítése:
- Vállalkozások működésére vonatkozó jellemzők, működési formáik
A teszten belül a kérdések az alábbi arányban szerepeljenek:
Női ruhák szerkesztése, modellezése: 40%
Anyag- és áruismeret: 20%
Női ruhák gyártástechnológiája: 30%
Női ruhák értékesítése: 10%
8.13.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
8.13.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %
8.13.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A javítás a feladatsorhoz rendelt javítási útmutató alapján javítókulcs segítségével történik.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40
%-át elérte.
8.14 Projektfeladat
8.14.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió, vizsgaremek, női blézer készítése
8.14.2 A vizsgatevékenység leírása:

I.

vizsgarész:

A) feladattípus
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Portfólió készítése: A szakmai tanulmányi időszak keretében, félévente, az adott szakmai
témakörben egy termék elkészítése egyedi- vagy sorozatgyártás technológiájával és műszaki
dokumentációval. A képzési idő alatt 4 témakörben (női szoknya, női nadrág, női blúz vagy ruha,
női mellény) kell elkészülnie a portfóliónak, ami témakörönként a gyártmány- vagy
modellrajzzal együtt min. 5, de max. 8 oldalas 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.
B) feladattípus
Vizsgaremek készítése: A vizsgázó szabadon választ női ruházati terméket (blézer vagy kabát) a
vizsgaszervező által rendelkezésre bocsátott, jóváhagyott modellgyűjteményből. A választott
modellt elkészíti egyedi méretes gyártástechnológiával és a hozzá tartozó műszaki
dokumentációval a képzés utolsó félévében. A műszaki dokumentáció tartalmazza a női 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.
vizsgarész:

II.

Női blézer készítése: Kiszabott és előkészített alkatrészekből bélelt, gallérral és zsebekkel
készülő női ruházati termék (női blézer) gyártmányrajz, műszaki leírás vagy mintadarab alapján
sorozatgyártás technológiával.
8.14.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
I. vizsgarész:
A) feladattípus: Portfólió elkészítése a teljes szakmai tanulmányi időszak alatt, a portfólió
bemutatása a vizsgán: 10 perc
B) feladattípus: Vizsgaremek elkészítése a szakmai vizsgát megelőző félévben, vizsgaremek
bemutatása a vizsgán: 10 perc
II. vizsgarész: Női blézer készítése 300 perc
8.14.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%
I. vizsgarész: 50 %
II. vizsgarész: 50 %

8.14.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
I.

vizsgarész:

A) Feladattípus:
A portfólió bemutató átfogó képet adjon:
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- 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 követelménye
- 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 max. 70%
A portfólió és a vizsgaremek bemutatása 30% (időkeret 20 perc)
II. vizsgarész:
Blézer készítése: A vizsgafeladatot a vizsgabizottság értékeli az értékelési szempontsor alapján:
- a műszaki leírás technológiai sorrendjének betartása
- varrás- és tűzésszélességek paramétereinek betartása
- rész- és véglevasalás 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
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40
%-át elérte.
8.15 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
rendszergazda, műszerész
8.16 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek 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)
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● Varrógépek: huroköltésű ipari gyorsvarrógép, szemes gomblyukazógép, 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
8.17 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:
8.18 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85%
8.19 A 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.
9

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek:

1. vizsganap: Központi interaktív vizsga 120 perc
2. vizsganap: Projektfeladat:
- Portfólió bemutatása és vizsgaremek bemutatása 20 perc;
- Női blézer készítése 300 perc
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10

Részszakma

10.1 Részszakma alapadatai
10.1.1 A részszakma megnevezése: Lakástextil-készítő
10.1.2 A részszakma órakerete: 200-300 óra
10.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 2
10.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 2
10.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3
10.2 A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A lakástextil-készítő különböző lakástextil termékeket készít, szab, javít. Alkalmazza a lakástextíliák
szakszerű méretvételi technikáit, beazonosítja a kész mérettáblázatokat, szabványokat.
Megtervezi, kiszabja és elkészíti szakszerű gyártástechnológiával a lakástextil terméket.
Szakszerűen és biztonságosan használja a kézi szerszámokat, valamint a szakmai munkát segítő
kiegészítő gépeket, berendezéseket. A lakástextil-készítő alkalmas az üzemi lakástextilek
sorozatgyártására vagy lakástextil boltokban egyedi szolgáltatásban méretes lakástextilek
készítésére.
10.3 A részszakma legjellemzőbb FEOR száma
Részszakma megnevezése
Lakástextil-készítő

FEOR-szám
7321

FEOR megnevezése
Szabó, varró

10.4 A szakképzésbe történő belépés feltételei: 10.4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
10.4.2 Alkalmassági követelmények
10.4.2.1

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

10.4.2.2

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

10.5 Eszközjegyzék a részszakmákra
● Terméktároló állvány
● Szabászasztal
● Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó)
● Varrodai munkaszék
● Gombozó, gombfelvarró gép
● Különböző finomságú varrógéptűk
● Varrógéptűk (sima és speciál)
● Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszű, gombostű, varratbontó)
● Huroköltésű ipari gyorsvarrógép és kiegészítő apparátok
● Láncöltésű varrógép
● Szegőgépek (3 és 4 fonalas)
● Egyenes gomblyukazógép
● Cikk-cakk varrógép
● Vasalóasztal és tartozékai
● Gőzvasaló
● Hőfokszabályzós kézivasaló
● Síkragasztóprés
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●
●
●
●
●
●

Központi sűrített levegő vagy kompresszor
Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés
Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések
Szakkönyvek, tankönyvek, szakfolyóiratok
Munkanapló
Zárható öltöző és öltözőszekrények

10.6 Részszakma szakmai kimeneti követelményei
Sors
zám

1

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök
Törekszik a
megfelelő anyagés
kellékválasztásra.
Nyitott a
lakástextíliákkal
kapcsolatos
ismeretei
bővítésére.

Önállóság és
felelősség mértéke

Készségek, képességek

Ismeretek

Kiválasztja az adott
lakástextíliákhoz
használt alap- és
kellékanyagokat.

Ismeri a
lakástextíliák alapés kellék anyagait,
tulajdonságait.

Megtervezi a konyhai,
szobai lakástextíliákat.

Ismeri a
lakástextíliák
fajtáit.

Kiválasztja a
lakástextíliák
méretvételi helyeit.

Ismeri a
lakástextíliák
méretvételi módját,
a mérettáblázatok
használatát, a
szabványok
összefüggéseit.

Törekszik a
mérettáblázatok
méreteinek pontos
beazonosítására.

Önálló javaslatokat
fogalmaz meg a
megrendelés
függvényében a
lakástextíliák
méretvételével
kapcsolatban.

Elkészíti a
lakástextíliák
szabásmintáit,
szabásrajzait, jelöléseit.

Ismeri a
szabásminta és
szabásrajz
készítésének
szabályait, a
jelölések módját.

Törekszik a pontos
szerkesztésre a
lakástextília
szabásmintájának,
szabásrajzának
készítése során.

Önállóan készíti el
a lakástextíliák
szabásmintáit,
szabásrajzait,
jelöléseit.
Felelősséget vállal
a pontos
méretekért.

2

3

4
Elemzi a lakástextíliák
mérettáblázatait,
szabásmintáit,
felfektetési rajzait.

Ismeri a méretvétel
beazonosításának
szabályait, a
lakástextília
szabásának
szempontjait.

Önálló javaslatokat
ad az
anyagválasztáshoz.

Szem előtt tartja a
mért méretek
fontosságát.

5

Elkészíti a
lakástextíliák műszaki
dokumentációját.

6

Ismeri a különböző
gyártmányok
technológiai,
gyártási módját, az
alkalmazott
varrástípusokat,
varrógépeket és
vasalástechnológiát
.
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Elkötelezett a
minőségi
lakástextil
termékek
gyártására.

Betartja a
lakástextíliák
műszaki
dokumentációjának
előírásait.

Konyhai, szobai
lakástextil termékeket
gyárt.
7
Használja a
lakástextíliák
készítéséhez szükséges
varrógépeket,
apparátokat,
vasalástechnológiát,
védőeszközöket.
8
Alkalmazza a
különböző
díszítőelemeket a
lakástextil termékeknél.

Ismeri a konyhai,
szobai lakástextil Kritikusan szemléli
termékek műszaki
a varrás- és
leírásának varrástűzésszélességek
és
párhuzamosságát.
tűzésszélességeit.
Ismeri a
lakástextíliák
készítéséhez
Szem előtt tartja a
szükséges
rendelkezésre álló
különböző
géppark hatékony
varrógépeket,
kihasználását.
apparátokat,
vasalástechnológiát
, védőeszközöket.
Ismeri a lakástextil
termékek
különböző
díszítőelemeit.

Figyelemmel kíséri
az új kellék- és
díszítőanyagokat.

9

Ellenőrzi és
korrigálja saját
hibáit a lakástextil
termékek gyártási
folyamatában.

Döntéseket hoz a
gépek,
berendezések
kiválasztására.

Kreatív, új
megoldásokat
kezdeményez a
lakástextil
termékek díszítése
során.

10.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga
10.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése
10.7.2 Projektfeladat
10.7.2.1
A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió és lakástextil-termék készítése
10.7.2.2
A vizsgatevékenység leírása:
I. vizsgarész
Portfólió: A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló
gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum.
Tartalma: a gyakorlati képzőhelyen készített lakástextil-termékek műszaki dokumentációjának
bemutatása a gyakorlati képzőhelyen vezetett munkanapló alapján 2 db lakástextil-termék teljes
dokumentációja (1 db konyhai és 1 db ágynemű).
II. vizsgarész
A kiszabott és előkészített alkatrészekből lakástextil-termék készítése véletlenszerűen kiválasztott
tételmodell alapján gyártmányrajz és műszaki dokumentáció segítségével. Az elkészített lakástextiltermék bemutatása szakmai beszélgetés formájában.
10.7.2.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 110 perc

I. vizsgarész: Portfólió bemutatása 10 perc
II. vizsgarész: Lakástextil-termék készítése 90 perc, szakmai beszélgetés 10 perc
10.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 %
I. vizsgarész
20%
II. vizsgarész
80%
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10.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
I. vizsgarész
A portfólió átfogó képet adjon a vizsgázó szakmai felkészültségéről, a képzés során végzett
munkájáról:
- a vizsgázó szakmai felkészültségéről,
- a képzés során végzett munkájáról,
- a munkafolyamat ütemezéséről,
- a kivitelezés esztétikumáról,
- szakkifejezések szakszerű használatáról
- dokumentált határidők betartásáról
A portfólió szakmaisága, kivitelezés módja: max. 70%
A portfólió bemutatása: 30% (időkeret max. 10 perc)
II. vizsgarész
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a vizsgafeladatot a vizsgabizottság értékeli az alábbi
szempontsor alapján:
- a műszaki leírás technológiai sorrendjének betartása
- varrás- és tűzésszélességek paramétereinek betartása
- rész- és véglevasalás minősége
- tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok betartása
- önállóság, időgazdálkodás
- a gyakorlat közben használt gépek, berendezések, anyagok szakszerű használata
- szakmai kifejezések, munkadarab bemutatása
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%át elérte.
10.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 10.9 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10.10

Szabászasztal
Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó)
Varrodai munkaszék
Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszű, gombostű, varratbontó)
Varrógépek: huroköltésű ipari gyorsvarrógép, szegőgépek (3 és 4 fonalas), egyenes
gomblyukazógép, cikk-cakk varrógép
Gombozó, gombfelvarró gép
Különböző finomságú varrógéptűk
Vasalóasztal és tartozékai, gőzvasaló, szárazvasaló
Központi sűrített levegő vagy kompresszor
Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés
Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések
Munkanapló
A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -

10.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes
szabályok
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11

Részszakma

11.1 Részszakma alapadatai
11.1.1 A részszakma megnevezése: Textiltermék-összeállító
11.1.2 A részszakma órakerete: 400-500 óra
11.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 2
11.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 2
11.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3
11.2 A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A textiltermék-összeállító feladata az egyszerűbb textiltermékek divatlap mellékletből történő
másolásával, méretarányos konfekcióipari szabásminta készítése.
Elvégzi a ruhaipari termékeken használatos alkatrésztechnológiák rajzi ábrázolását, értelmezi a
műszaki leírásokat, vasalás- és ragasztástechnológiát alkalmaz.
Felismeri az alkatrészeket és az egyszerűbb textiltermékek készítéséhez kiválasztja a varrógépeket,
kiegészítő apparátokat, berendezéseket, azokat biztonságosan üzemelteti. Alkalmazza a műszaki
leírások gyártási utasításait a textiltermékek sorozatgyártásában.
Képes az üzemi textiltermékek sorozatgyártására műveletbeosztásban.
11.3 A részszakma legjellemzőbb FEOR száma
Részszakma megnevezése
Textiltermék-összeállító

FEOR-szám
7321

FEOR megnevezése
Szabó, varró

11.4 A szakképzésbe történő belépés feltételei: 11.4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
11.4.2 Alkalmassági követelmények
11.4.2.1

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

11.4.2.2

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

11.5 Eszközjegyzék a részszakmákra
● Terméktároló állvány vállfával
● Próbababa
● Gombozó, gombfelvarró gép
● Különböző finomságú varrógéptűk
● Szabászasztal
● Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó)
● Varrodai munkaszék
● Varrógéptűk (sima és speciál)
● Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszű, gombostű, varratbontó)
● Huroköltésű ipari gyorsvarrógép
● Láncöltésű varrógép
● Szegőgépek (3 és 4 fonalas)
● Egyenes gomblyukazógép
● Reteszelőgép
● Cikk-cakk varrógép
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vasalóasztal és tartozékai
Gőzvasaló
Hőfokszabályzós kézivasaló
Síkragasztóprés
Központi sűrített levegő vagy kompresszor
Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés
Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések
Szakkönyvek, tankönyvek, szakfolyóiratok, divatlapok
Munkanapló
Zárható öltöző és öltözőszekrények

11.6 Részszakma szakmai kimeneti követelményei
Sorszám

Készségek,
képességek

Elkészíti a
textiltermék
konfekcióipari
szabásmintáját
méretarányosan
divatlapból vagy
alapmintából.

1

2

3

4

Elemezi a
textiltermékek
modell-, gyártmány-,
részlet- és
alkatrészrajzait.
Alkalmazza a
műszaki leírás
méretjellemzőit
varrás- és
tűzésszélességét.
Szakszerűen
használja a kézi és
gépi varróeszközöket.

Alkalmazza a
hőmegmunkálási
eszközöket (vasalás,
ragasztás).
5

Ismeretek
Felismeri a
szabásminta
készítéséhez
szükséges varrás-,
hajtásszélesség
mértékét a modell,
alapanyag és
géppark
ismeretében.
Ismeri a
textiltermék
készítés műveleti
sorrendjét.
Ismeri a
textiltermék
modell- és
gyártmányrajz
készítésének
követelményeit.
Ismeri a varrás- és
tűzésszélesség
fogalmát.
Ismeri a
védőeszközök
fajtáit, a
varrógépeket.
Ismeri a vasalások
fajtáit, eszközeit,
munkavédelmi
előírásait. Ismeri a
ragasztóanyagokat,
a ragasztás
eszközeit, fajtáit,
munkavédelmi
előírásait.
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Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Törekszik a pontos
méretarányos
szabásminta
készítésre.

Felelősséget vállal
a szabásminták
méretéért.

Törekszik a pontos
varrás- és
tűzésszélesség
betartására.
Tudatosan
használja az egyéni
és kollektív
védőeszközöket.

Felelősséget vállal
a védőeszközök
használatáért.

Minőségorientált
hőmegmunkálásra
törekszik.

Betartja a
hőmegmunkálási
utasításokat.

Használja a
textiltermékek
műszaki leírásait.
6
Elkészíti az egyszerű
kivitelezésű
textilruházati
termékeket: szoknya,
nadrág, blúz, ing.
7

Ismeri a
textiltermék
műszaki
leírásainak fajtáit
és tartalmát.
Ismeri az egyszerű
kivitelezésű
textilruházati
termékek
alkatrészeit,
gyártási
folyamatát.

Szem előtt tartja a
textiltermék
műszaki leírásának
tartalmát.

Felelősséget vállal
a műszaki
leírásban foglaltak
betartásáért.

Elkötelezett a
textiltermékek
minőségi
kivitelezéséért.

Felelősséget vállal
az elkészített
textiltermék
minőségéért.

11.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga
11.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése
11.7.2 Projektfeladat
11.7.2.1
A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió és textiltermék készítése
11.7.2.2
A vizsgatevékenység leírása:
I. vizsgarész
Portfólió: A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló
gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum.
Tartalma: a gyakorlati képzőhelyen készített textiltermékek műszaki dokumentációjának bemutatása
a gyakorlati képzőhelyen vezetett munkanapló alapján, 2 db textiltermék teljes dokumentációja (pl.
szoknya, nadrág, blúz).
II. vizsgarész
Kiszabott és előkészített alkatrészekből textiltermék készítése véletlenszerűen kiválasztott
tételmodell alapján gyártmányrajz, műszaki dokumentáció, mintadarab segítségével. Az elkészített
textiltermék bemutatása szakmai beszélgetés formájában.

11.7.2.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc

I. vizsgarész 10 perc a portfólió bemutatására
II. vizsgarész Textiltermék készítése 150 perc, szakmai beszélgetés 10 perc
11.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100%
I. vizsgarész
20%
II. vizsgarész
80%
11.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
I. vizsgarész
A portfólió átfogó képet adjon a vizsgázó szakmai felkészültségéről, a képzés során végzett
munkájáról:
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- a vizsgázó szakmai felkészültségéről,
- a képzés során végzett munkájáról,
- a munkafolyamat ütemezéséről,
- a kivitelezés esztétikumáról,
- szakkifejezések szakszerű használatáról,
- dokumentált határidők betartásáról
A portfólió szakmaisága, kivitelezés módja: max. 70%
A portfólió bemutatása: 30% (időkeret max. 10 perc)
II. vizsgarész
A vizsgafeladatot a vizsgabizottság értékeli az alábbi szempontsor alapján.
- a műszaki leírás technológiai sorrendjének betartása
- varrás- és tűzésszélességek paramétereinek betartása
- rész- és véglevasalás 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
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%át elérte.
11.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 11.9 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Terméktároló állvány vállfával
Próbababa
Szabászasztal
Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó)
Gombozó, gombfelvarró gép
Különböző finomságú varrógéptűk
Varrodai munkaszék
Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszű, gombostű, varratbontó)
Varrógépek: huroköltésű ipari gyorsvarrógép, láncöltésű varrógép, szegőgépek (3 és 4
fonalas), szemes gomblyukazógép, egyenes gomblyukazógép, fedővarrógép, reteszelőgép,
cikk-cakk varrógép
Vasalóasztal és tartozékai, gőzvasaló, szárazvasaló
Központi sűrített levegő vagy kompresszor
Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés
Egyéni és kollektív védőeszközök és felszerelések
Munkanapló

11.10 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 11.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes
szabályok: -
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