
 

 1/80. oldal 

 

P R O G R A M T A N T E R V  

 

a 

16. KREATÍV 

ágazathoz tartozó 

4 0723 16 03 

DIVATSZABÓ 

SZAKMÁHOZ 

 

 

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Kreatív 

1.2 A szakma megnevezése: Divatszabó 

1.3 A szakma azonosító száma: 4 0723 16 03 

1.4 A szakma szakmairányai: Férfiszabó; Női szabó 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.6 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 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA  

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza-

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. 

Az egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint-

ve az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanmű-

helyben, termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét 

mutatja, és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gya-

korlatba ágyazottan történő oktatására. 

 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, 

a témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo-

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan-

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 

 

 



 

 2/80. oldal 

 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Férfiszabó szakmairány számára 

 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

1. évfo-

lyam 

2. évfo-

lyam 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 720 621 1917 1008 885 1893 
M

u
n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-

te
k

 
Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 18 0 18 

Álláskeresés 5     5 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5   5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5   5 

Munkanélküliség 3     3 3   3 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11   11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20   20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11   11 11 

Állásinterjú     20 20   20 20 

K
re

at
ív

 i
p

ar
i 

ág
az

at
i 

al
ap

o
k

ta
tá

s Ábrázolási gyakorlat 108 0 0 108 108 0 108 

Szabadkézi ábrázolás 36     36 36   36 

Színek és formák kialakítása, hatása, 

összehangolása 
36     36 36   36 

Műszaki ábrázolás 36     36 36   36 

Kreatív műhely 324 0 0 324 324 0 324 

Az ágazatban használatos alapanyagok, 

segédanyagok és kellékanyagok ismerete, 

kiválasztása 

36     36 36   36 



 

 3/80. oldal 

Az ágazatban alkalmazott kéziszerszám-

ok, gépek, berendezések megismerése, 

használata 

108     108 108   108 

Az ágazatban előforduló gyártmányok, 

termékek, alapformák, alapminták  
36     36 36   36 

Az ágazatban előforduló munkafolyamat-

ok megismerése, gyakorlása 
72     72 72   72 

Az ágazatban használt műszaki ismeretek, 

dokumentációk felhasználása 
72     72 72   72 

Művészettörténeti alapismeretek 72 0 0 72 72 0 72 

Művészettörténet a kezdetektől az ókorig 24     24 24   24 

A középkor művészettörténetének nagy 

korszakai (román, gótika) 
12     12 12   12 

Az újkor művészettörténetének nagy 

korszakai (reneszánsz, barokk, rokokó 

stílus) 

20     20 20   20 

A 18–19. század művészeti irányzatai 

(klasszicizmus, romantika, realizmus) 
8     8 8   8 

A 19–20. század fordulójának európai és 

magyar építészete, iparművészete 
4     4 4   4 

20. század – a modern művészet törekvé-

sei (a klasszikus avantgárdtól a posztmo-

dernig) 

4     4 4   4 

Munkahelyi egészség és biztonság 18 0 0 18 18 0 18 

Balesetvédelem, munkabiztonság, munka-

egészség, műhelyrend 
12     12 12   12 

Veszélyes anyagok kezelése 2     2 2   2 

Környezet- és tűzvédelem, újrahasznosítás 4     4 4   4 

  



 

 4/80. oldal 

 

Digitális szakmai ismeretek 36 0 0 36 36 0 36 

Szövegszerkesztő program használata 8     8 8   8 

Táblázatkezelő program használata 8     8 8   8 

Internethasználat 6     6 6   6 

Műszaki dokumentáció 14     14 14   14 

Tanulási terület összóraszáma 558 0 0 558 558 0 558 

T
ex

ti
lt

er
m

ék
ek

 ö
ss

ze
ál

lí
tá

sa
 

Textiltermékek szabásminta-készítése 0 72 0 72 72 0 72 

Alkalmazott műszaki ismeretek   9   9 9   9 

Alapszerkesztés és szabásminta-készítés   54   54 54   54 

Szabásminta-készítés divatlapból   9   9 9   9 

Textiltermékek gyártástechnológiája 0 36 0 36 36 0 36 

Ruhaipari ábrázolások   4   4 4   4 

Varrástechnológia   8   8 8   8 

Alkatrész-technológia   24   24 24   24 

Textiltermékek készítése gyakorlat 0 108 0 108 108 0 108 

Varrástechnológiai alapok   18   18 18   18 

Alkatrészek készítése   18   18 18   18 

Műszaki leírások használata   8   8 8   8 

Textiltermékek készítése   64   64 64   64 

Tanulási terület összóraszáma 0 216 0 216 216 0 216 

L
ak

ás
te

x
tí

li
ák

 k
és

zí
té

se
 

Lakástextíliák gyártástechnológiája 0 36 0 36 36 0 36 

Lakástextíliák fajtái   36   36 36   36 

Lakástextíliák készítése 0 108 0 108 108 0 108 

Lakástextíliák készítésének anyagai, 

kellékei, eszközei 
  18   18 18   18 



 

 5/80. oldal 

Konyhai textíliák   30   30 30   30 

Szobai textíliák   30   30 30   30 

Ágynemű   30   30 30   30 

Tanulási terület összóraszáma 0 144 0 144 144 0 144 

A
n

y
ag

- 
és

 á
ru

is
m

er
et

 Anyagismeret 0 54 0 54 54 0 54 

Textilipari nyersanyagok   27   27 27   27 

Anyagvizsgálatok   27   27 27   27 

Áruismeret 0 0 31 31 0 31 31 

Ruházati textíliák fajtái, csoportosítása     31 31   31 31 

Tanulási terület összóraszáma 0 54 31 85 54 31 85 

F
ér

fi
ru

h
ák

 k
és

zí
té

se
 

Férfiruhák gyártástechnológiája 0 54 47 101 0 93 93 

Férfiruha-készítés gyártástechnológiája   14   14   12 12 

Férfiruha-készítés: nadrágok gyártástech-

nológiája 
  30   30   25 25 

Férfiruha-készítés: mellény gyártástechno-

lógiája 
  10   10   9 9 

Férfiruha-készítés: zakó gyártástechnoló-

giája 
    26 26   26 26 

Férfiruha-készítés: kabát gyártástechnoló-

giája 
    18 18   18 18 

Férfiruhák díszítési lehetőségei     3 3   3 3 

Férfiruhák készítése gyakorlat 0 126 279 405 0 403 403 

A szabás és a szabást megelőző műveletek   8   8   8 8 

Férfinadrág készítése   79 12 91   91 91 

Férfimellény készítése   39   39   39 39 

Férfizakó készítése     100 100   100 100 

Férfikabát és felöltő készítése     87 87   85 85 

Szabadon választott férfiruhák készítése     80 80   80 80 



 

 6/80. oldal 

Férfiruhák értékesítése 0 0 31 31 0 31 31 

Vállalkozási alapismeretek   0 16 16   16 16 

Kereskedelmi ismeretek     15 15   15 15 

Férfiruhák szerkesztése, modellezése 0 90 78 168 18 140 158 

Szakrajzi alapismeretek   5   5 5   5 

Férfinadrágok szerkesztése, modellezése 

és szabásminta-készítése 
  20 13 33 13 22 35 

Férfimellény alapszerkesztése, modellezé-

se és szabásminta-készítése 
  20   20   18 18 

Férfizakó alapszerkesztése, modellezése 

és szabásminta-készítése 
  25 40 65   60 60 

Férfikabát, felöltő alapszerkesztése, mo-

dellezése és szabásminta-készítése 
  20 25 45   40 40 

Férfiruhák szerkesztése, modellezése 

gyakorlat 
0 18 62 80 0 78 78 

Férfiruházati termékek szerkesztése, 

modellezése méretarányosan 
  18 18 36   34 34 

Műszaki rajzsorozat készítése     44 44   44 44 

Modellrajz és stílustan 0 18 31 49 0 47 47 

Az emberi testalkatok és öltözetek kap-

csolata 
  18 6 24   22 22 

Férfialkatok csoportosítása     4 4   4 4 

Férfiöltözetek és öltözködési stílusok     8 8   8 8 

Modellrajzok készítése     13 13   13 13 

Tanulási terület összóraszáma 0 306 528 834 18 792 810 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 
 

140     160     

 

  



 

 7/80. oldal 

 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Női szabó szakmairány számára 

 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

1. évfo-

lyam 

2. évfo-

lyam 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 720 621 1917 1008 885 1893 
M

u
n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-

te
k

 
Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 18 0 18 

Álláskeresés 5     5 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5   5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5   5 

Munkanélküliség 3     3 3   3 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11   11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20   20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11   11 11 

Állásinterjú     20 20   20 20 

K
re

at
ív

 i
p

ar
i 

ág
az

at
i 

al
ap

o
k

ta
tá

s Ábrázolási gyakorlat 108 0 0 108 108 0 108 

Szabadkézi ábrázolás 36     36 36   36 

Színek és formák kialakítása, hatása, 

összehangolása 
36     36 36   36 

Műszaki ábrázolás 36     36 36   36 

Kreatív műhely 324 0 0 324 324 0 324 

Az ágazatban használatos alapanyagok, 

segédanyagok és kellékanyagok ismerete, 

kiválasztása 

36     36 36   36 



 

 8/80. oldal 

Az ágazatban alkalmazott kéziszerszám-

ok, gépek, berendezések megismerése, 

használata 

108     108 108   108 

Az ágazatban előforduló gyártmányok, 

termékek, alapformák, alapminták  
36     36 36   36 

Az ágazatban előforduló munkafolyamat-

ok megismerése, gyakorlása 
72     72 72   72 

Az ágazatban használt műszaki ismeretek, 

dokumentációk felhasználása 
72     72 72   72 

Művészettörténeti alapismeretek 72 0 0 72 72 0 72 

Művészettörténet a kezdetektől az ókorig 24     24 24   24 

A középkor művészettörténetének nagy 

korszakai (román, gótika) 
12     12 12   12 

Az újkor művészettörténetének nagy 

korszakai (reneszánsz, barokk, rokokó 

stílus) 

20     20 20   20 

A 18–19. század művészeti irányzatai 

(klasszicizmus, romantika, realizmus) 
8     8 8   8 

A 19–20. század fordulójának európai és 

magyar építészete, iparművészete 
4     4 4   4 

20. század – a modern művészet törekvé-

sei (a klasszikus avantgárdtól a posztmo-

dernig) 

4     4 4   4 

Munkahelyi egészség és biztonság 18 0 0 18 18 0 18 

Balesetvédelem, munkabiztonság, munka-

egészség, műhelyrend 
12     12 12   12 

Veszélyes anyagok kezelése 2     2 2   2 

Környezet- és tűzvédelem, újrahasznosítás 4     4 4   4 

  



 

 9/80. oldal 

 

Digitális szakmai ismeretek 36 0 0 36 36 0 36 

Szövegszerkesztő program használata 8     8 8   8 

Táblázatkezelő program használata 8     8 8   8 

Internethasználat 6     6 6   6 

Műszaki dokumentáció 14     14 14   14 

Tanulási terület összóraszáma 558 0 0 558 558 0 558 

T
ex

ti
lt

er
m

ék
ek

 ö
ss

ze
ál

lí
tá

sa
 

Textiltermékek szabásminta-készítése 0 72 0 72 72 0 72 

Alkalmazott műszaki ismeretek   9   9 9   9 

Alapszerkesztés és szabásminta-készítés   54   54 54   54 

Szabásminta-készítés divatlapból   9   9 9   9 

Textiltermékek gyártástechnológiája 0 36 0 36 36 0 36 

Ruhaipari ábrázolások   4   4 4   4 

Varrástechnológia   8   8 8   8 

Alkatrész-technológia   24   24 24   24 

Textiltermékek készítése gyakorlat 0 108 0 108 108 0 108 

Varrástechnológiai alapok   18   18 18   18 

Alkatrészek készítése   18   18 18   18 

Műszaki leírások használata   8   8 8   8 

Textiltermékek készítése   64   64 64   64 

Tanulási terület összóraszáma 0 216 0 216 216 0 216 

L
ak

ás
te

x
tí

li
ák

 k
és

zí
té

se
 

Lakástextíliák gyártástechnológiája 0 36 0 36 36 0 36 

Lakástextíliák fajtái   36   36 36   36 

Lakástextíliák készítése 0 108 0 108 108 0 108 

Lakástextíliák készítésének anyagai, 

kellékei, eszközei 
  18   18 18   18 



 

 10/80. oldal 

Konyhai textíliák   30   30 30   30 

Szobai textíliák   30   30 30   30 

Ágynemű   30   30 30   30 

Tanulási terület összóraszáma 0 144 0 144 144 0 144 

A
n

y
ag

- 
és

 á
ru

is
m

er
et

 Anyagismeret 0 54 0 54 54 0 54 

Textilipari nyersanyagok   27   27 27   27 

Anyagvizsgálatok   27   27 27   27 

Áruismeret 0 0 31 31 0 31 31 

Ruházati textíliák fajtái, csoportosítása     31 31   31 31 

Tanulási terület összóraszáma 0 54 31 85 54 31 85 

N
ő

i 
ru

h
ák

 k
és

zí
té

se
 

Női ruhák gyártástechnológiája 0 54 47 101 0 93 93 

Női ruhakészítés gyártástechnológiája   14   14   12 12 

Női ruhakészítés: szoknyák, nadrágok 

gyártástechnológiája 
  30   30   25 25 

Női ruhakészítés: blúzok, ruhák gyártás-

technológiája 
  10 8 18   17 17 

Női ruhakészítés: mellények, kosztümök, 

kabátok gyártástechnológiája 
    36 36   36 36 

Női ruhák díszítési lehetőségei     3 3   3 3 

Női ruhák készítése gyakorlat 0 126 279 405 0 403 403 

A szabás és a szabást megelőző műveletek   8   8   8 8 

Női szoknya és női nadrág készítése   79   79   79 79 

Női divatblúzok és női ruhák készítése   39 39 78   76 76 

Női mellény készítése     30 30   30 30 

Női blézer készítése     90 90   90 90 

Női divatkabát készítése     40 40   40 40 

Szabadon választott női ruhák készítése     80 80   80 80 



 

 11/80. oldal 

Női ruhák értékesítése 0 0 31 31 0 31 31 

Vállalkozási alapismeretek   0 16 16   16 16 

Kereskedelmi ismeretek     15 15   15 15 

Női ruhák szerkesztése, modellezése 0 90 78 168 18 140 158 

Szakrajzi alapismeretek   5   5 5   5 

Női szoknyák szerkesztése, modellezése 

és szabásminta-készítése 
  20   20 13 7 20 

Női nadrágok alapszerkesztése, modelle-

zése és szabásminta-készítése 
  20   20   15 15 

Női blúzok alapszerkesztése, modellezése 

és szabásminta-készítése 
  25   25   20 20 

Női ruhák alapszerkesztése, modellezése 

és szabásminta-készítése 
  20   20   15 15 

Női mellények modellezése és szabásmin-

ta-készítése 
    13 13   13 13 

Női kosztümkabátok alapszerkesztése, 

modellezése és szabásminta-készítése 
    40 40   45 45 

Női kabátok alapszerkesztése, modellezé-

se és szabásminta-készítése 
    25 25   25 25 

Női ruhák szerkesztése, modellezése 

gyakorlat 
0 18 62 80 0 78 78 

Női ruházati termékek szerkesztése, mo-

dellezése méretarányosan 
  18 62 80   78 78 

  



 

 12/80. oldal 

 

Modellrajz és stílustan 0 18 31 49 0 47 47 

Az emberi testalkatok és öltözetek kap-

csolata 
  18 6 24   22 22 

Női alkatok csoportosítása     4 4   4 4 

Női öltözetek és öltözködési stílusok     8 8   8 8 

Modellrajzok készítése     13 13   13 13 

Tanulási terület összóraszáma 0 306 528 834 18 792 810 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140     160     

 

 

 

 

 

 



 

 13/80. oldal 

 

3 A TANULÁSI TERÜLETEK  RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

 

 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  18/18 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha-

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az eh-

hez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla-

láshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, 

mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud.   

 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra 

 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál-

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé-

lyisége jellemvoná-

sait, annak pozití-

vumait. 

Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma-

zására. Megjelené-

sében igényes, vi-

selkedésében visz-

szafogott. Elkötele-

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel-

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére. 

 

Szakképzési mun-

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka-

szerződés tartalmi 

és formai követel-

ményeit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Felismeri, megne-

vezi és leírja az 

álláskeresés mód-

szereit. 

Ismeri a formális és 

informális álláske-

resési technikákat. 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere-

sési portálokon 

információkat ke-

res, rendszerez. 
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3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.1.1.6.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismere-

te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) 

ismerete  

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsola-

tok, kapcsolati hálózat fontossága  

 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz-

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun-

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé-

sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 
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3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  62/62 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során megfelelő idegen nyelvű kommunikáció. 

 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62/62 óra 

 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés-

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, s nyelvi szintjüknek megfelelően hatékonyan 

és eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során.  

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni 

és motivációs levelet megfogalmazni a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, 

nyelvi panelek és gyakori kifejezések segítségével. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, a személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket egyszerű mondatokkal meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándéka-

ikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengesé-

geiket egyszerűbb mondatok, nyelvi szerkezetek segítségével. Rendelkezzenek megfelelő 

szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. 

Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan fel 

tudjanak tenni munkájukat érintő egyszerűbb kérdéseket. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteire, valamint 

a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 

munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel.  

 

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek  

 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek,  

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és  

felelősség mértéke 

Elvárt  

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános  

és szakmához  

kötődő digitális 

kompetenciák 

Internetes álláskere-

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere-

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

Ismeri az álláskere-

sést segítő fórumo-

kat, álláshirdetése-

ket tartalmazó for-

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás-

keresésben segítő 

szervezeteket, mun-

kaközvetítő ügy-

nökségeket. 

Teljesen önállóan 

Törekszik kompe-

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang-

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé-

lyes kompetenciái-

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kés-

zségeit idegen nyel-

ven fejleszteni (ol-

vasott és hallott 

szöveg értése, írás-

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje-

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe-

lelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter-

netes böngészőket 

és álláskereső portá-

lokat, és ezek segít-

ségével képes 

szakmájának, vég-

zettségének, képes-

ségeinek megfelelő-

en álláshirdetéseket 

kiválasztani. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj-

zot fogalmaz. 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar-

talmi és formai 

követelményeit. 

Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön-

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV-

sablon, vagy szö-

vegszerkesztő prog-

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu-

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá-

ciós levelet ír, me-

lyet a megpályá-

zandó állás sajátos-

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé-

nyeit, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel-

ven. 

Teljesen önállóan 

Szövegszerkesztő 

program segítségé-

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye-

lembe véve a formai 

szabályokat. 

Kitölti és a munka-

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat-

ványokat és doku-

mentumokat az 

álláskeresés folya-

matának figyelem-

bevételével. 

Ismeri az álláskere-

sés folyamatát. 
Teljesen önállóan 

Digitális forma-

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé-

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e-

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá-

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

Felkészül az állásin-

terjúra a megpá-

lyázni kívánt állás-

nak megfelelően, és 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter-

jú menetét, tisztá-

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs-

csel és nyelvtani 

tudással rendelke-

zik. 

Teljesen önállóan 

A megpályázni 

kívánt állással kap-

csolatban képes az 

internetről informá-

ciót szerezni. 
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Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke-

zéskor vagy a kap-

csolódó telefonbe-

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart-

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele-

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame-

lyek az interjú so-

rán, az interjút 

megelőző és esetle-

gesen követő tele-

fonbeszélgetés 

során vagy az állás-

interjúra megérke-

zéskor felmerülhet-

nek.  

Teljesen önállóan  

 

 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin-

cset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, 

szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer-

ni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde-

tés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej-

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe-

tenciákat fejlesztünk (íráskészség).  

 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél  

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti-

pikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes-

séggel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.  

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel-

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, a szakmájában hasz-

nált gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogy 

tipikus szófordulatok és nyelvi panelek segítségével hogyan lehet az adott hirdetéshez 

igazítani levelének tartalmát.  

 

3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás  

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti 

a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában 

és a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 

legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 

passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. az időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 

épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 

szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a megfelelő kérdésfeltevést és a 

beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 
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3.2.1.6.4 Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes egyszerűbb mondatokkal és megfelelő koherenciával 

hatékony kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vo-

natkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, 

hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erős-

ségeit, és egyszerűbb kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolato-

san.  

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz-

nált kifejezéseket.  
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3.3 Ágazati alapozó megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  558/558 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület olyan tudást biztosít a tanulóknak, amely megalapozza a kreatív tárgyalko-

tási folyamatokat. A tanulók megismerik a vizuális ábrázolás területeit, a képi dokumentálás 

lehetőségeit. Áttekintik a kreativitást inspiráló művészettörténet fő korszakait. Megismerik az 

alkotói munka alapanyagait, a tárgyalkotás folyamatait, technikáit. A tárgyalkotás során meg-

tanulják szakszerűen és biztonságosan használni a kézi szerszámokat és a szakmai munkát 

segítő gépeket, berendezéseket. Megismerik a szakszerű alapminta- és dokumentációkészítés 

lépéseit. Munkájuk során alkalmazzák a tanulók az irodai szoftvereket és a digitális képalkotó 

programokat. Az alapozó képzés után a tanuló képes lesz – kreatív ipari szakember vezetésé-

vel – a tárgyalkotásra, a technológiai folyamatok dokumentáció utáni követésére. Részben 

önálló munkát végez. 

 

3.3.1 Ábrázolási gyakorlat tantárgy 108/108 óra 

 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék a különböző ábrázolási módokat, képesek legyenek a rajzeszközöket sok-

oldalúan használni, jól érthető, valósághű, lendületes rajzokat, vázlatokat készíteni. Rendel-

kezzenek a szakmához szükséges rajzi kommunikáció képességével. Kialakuljon náluk a 

megfigyelés vagy minta utáni szabadkézi rajzolás képessége, fejlődjön a szemmértékük, 

arányérzékük és döntési képességük. Ismerjék meg a gazdag szín és formavilágot, és annak az 

ágazatban való alkalmazási lehetőségeit. Fejlesszék a harmónia iránti igényüket és az esztéti-

kai szemléletüket. Legyenek képesek egyszerűbb műszaki ábrák, szerkesztett vagy metszeti 

ábrázolások értelmezésére. 

 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Képzőművész, mérnök  

 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematikai mérések, arányok, eszközhasználat, fizikai jelenségek, ábrázoló geometriai 

ismeretek, szabályok  

 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Képet komponál a 

képalkotási szabá-

lyok alkalmazásá-

val. 

Ismeri a képkom-

ponálási fő szem-

pontokat, a kép 

elhelyezését, mére-

tét, arányait, fő 

irányait egy adott 

méretű rajzfelüle-

ten. 

Teljesen önállóan 

Törekszik a képal-

kotási szabályok 

helyes alkalmazásá-

ra, használja a mé-

rőpálcát az arányok 

megállapításához, 

az irányok köny-

nyebb felvételéhez. 

 

Fejlődik az arányér-

zéke, a szemmérté-

ke, a látásmódja. 

 

Különböző puhasá-

gú ceruzákat hasz-

nál, a képalkotás 

során törekszik a 

tónusértékek közötti 

különbségek kifeje-

zésére. 

 

Különböző festéke-

ket használ, tapasz-

talati tudást szerez a 

színárnyalatok ki-

keverésében, a 

különböző festési 

technikák elsajátítá-

sában. 

 

Fejlődik vizuális 

önkifejezési készsé-

ge. 

 

Műszaki rajz készí-

tése során törekszik 

a szabályok betartá-

sára, a helyes esz-

közhasználatra és a 

tiszta munkavégzés-

re, esztétikus ábra-

készítésre. 

 

A számítógép segít-

ségével megismeri 

az internetes felüle-

teken megtalálható 

demonstrációs tar-

talmakat.  

Perspektivikus 

ábrázolási gyakorla-

tokat végez. 

Ismeri a perspektí-

vaszerkesztés sza-

bályait, el tudja 

helyezni a fókusz-

pontokat, a horizon-

tokat, meg tudja 

fogalmazni a rövi-

düléseket. 

Teljesen önállóan 

Internetes gyűjtés 

segítségével jó 

példákat ismer meg 

nagy mesterek 

munkáiból, irány-

mutatásaiból. 

Vázlatot, képet 

alkot térbeli formák, 

beállított látvány 

alapján. 

Ismeri a beállított 

tárgyak ábrázolása 

során a tárgyak 

arányait, térbeli 

elrendezését, formai 

megfogalmazását, 

fény-árnyék ábrázo-

lását, tónusozását. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

A képkomponálás 

segítésére fényké-

pezőgépet, fényké-

pező eszközöket 

használ, képkivágá-

sokat szerkeszt. 

Alkalmazza a szín-

tani ismereteket a 

különböző képalko-

tási gyakorlatok 

során. 

Ismeri a színtelített-

ség, a színkeverés, a 

kiegészítő színek 

fogalmát, a hideg és 

meleg színek jelen-

tését, a képalkotási 

szabályokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Képszerkesztő 

programok segítsé-

gével ellenőrizheti 

színkeverési mun-

káját, kísérletezhet 

színtani ismeretei-

vel, mélyítheti tudá-

sát. 

Szabályos és cson-

kolt formákról vetü-

leti rajzot készít, 

szerkeszt. 

Ismeri a műszaki 

rajz készítésének 

alapfogalmait, vo-

naltípusait, vonal-

vastagságait, szabá-

lyos eszközhaszná-

lati módjait, ismeri 

a vetületi ábrázolás 

szabályait, vetítési 

irányait, a vetületek 

elnevezéseit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Számítógép segítsé-

gével megismeri az 

internetes felülete-

ken található de-

monstrációs tartal-

makat. 
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Alkalmazza az 

axonometrikus 

képszerkesztési 

szabályokat, többfé-

le koordináta-

rendszerben is tud 

képet alkotni. 

Ismeri az axono-

metrikus koordiná-

ta-rendszereket, az 

elfogadott rövidülé-

seket, az egyértelmű 

ábrázolás vonalvas-

tagságait, vonaltí-

pusait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Fejlődik a szabály-

követő készsége. 

 

Fejlődik munkavég-

ző képessége, egyre 

minőségibb, precí-

zebb munkát ad ki a 

kezéből. 

 

Képszerkesztő 

programok megis-

merésével nyitottá 

válik a számítógép, 

szakterületen törté-

nő alkalmazására. 

Számítógép segítsé-

gével megismeri az 

internetes felülete-

ken található de-

monstrációs tartal-

makat, illetve vek-

torgrafikus képalko-

tó programok segít-

ségével képszer-

kesztéseket végez-

het. 

Manuálisan, esetleg 

rajzprogram segít-

ségével perspektivi-

kus képet szerkeszt, 

alkalmazza a meg-

tanult ismereteket. 

Ismeri a horizont-

vonal, a fókuszpon-

tok felvételének 

lehetőségeit, a kép-

szerkesztés szabá-

lyait, eszközeit. 

Teljesen önállóan 

Vektorgrafikus 

képalkotó progra-

mok használata 

 

 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.1.6.1 Szabadkézi ábrázolás 

A képkomponálási szabályok megismerése és alkalmazása  

A perspektivikus ábrázolási módok megismerése, az ismeretek alkalmazása a képalkotás 

során 

Térbeli formák síkbeli ábrázolása, az arányok, az elhelyezkedések, a formák megtartásával 

Látvány utáni képalkotás, a fény-árnyék jelenségek megfogalmazásával, megszerkesztésé-

vel, a tónuskülönbségek érvényesítésével 

 

3.3.1.6.2 Színek és formák kialakítása, hatása, összehangolása 

A színtani ismeretek elsajátítása (alapszínek, színkeverések, a színek csoportosítása, a szí-

nek jelentése, kifejezőereje) 

Színkompozíciós feladatok, gyakorlatok elkészítése különböző eszközök használatával 

A színtani ismeretek alkalmazása, vázlatok, látvány utáni ábrázolások készítése során 

 

3.3.1.6.3 Műszaki ábrázolás 

A vetületi rajzkészítés szabályainak megismerése és alkalmazása 

Az axonometrikus ábrázolási módok, szabályok megismerése és alkalmazása 

Szerkesztett perspektivikus képek készítése  

 

 

3.3.2 Kreatív műhely tantárgy 324/324 óra 

 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy témakörein keresztül a tanulók komplex gondolkodáskészségének kialakítása és a 

megtanult ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. 

A tanulók ismerjék meg az ágazatban használatos alap-, kellék- és segédanyagokat. Legyenek 

képesek az adott termék elkészítéséhez szükséges alap-, kellék- és segédanyagok szakszerű 

kiválasztására. Ismerjék a felhasznált anyagok, segédanyagok és kellékek környezetre gyako-

rolt hatását, természeti, esztétika értékeit, az újrahasznosítás lehetőségeit, a belőlük készített 

termékek értékeit. 

A tanulók ismerjék a mérés fogalmát, az SI-mértékrendszert, a mérési pontosság és a mérési 

hibák fogalmát, a hosszúság és a tömeg mérését, mérőeszközeit. Legyenek képesek az ágazat 



 

 22/80. oldal 

területén tárgyak, termékek méréséhez szükséges mérőeszközöket használni, terület-, kerület-, 

térfogatszámítást végezni, mért és számított értékeket értelmezni, mértékegységeket és azok 

átváltásait használni. Legyenek képesek adott feladathoz önállóan alkatrészjegyzéket, anyag-

norma-számítást készíteni. Tudják megbecsülni a mérési és számítási adatokat. 

A tanulók ismerjék meg az ágazatban használatos termékeket, alapformákat, alapmintákat, 

műveleteket, műveleti sorrendet, az alkalmazott kéziszerszámok, gépek megnevezését, hasz-

nálatukat, karbantartásukat. A szerszámok használata során fejlődjenek a tanulók műszaki 

ismeretei, tárgyalkotó képességei, alakuljon ki az ágazati szakmák műveléséhez szükséges 

pontosság, felelősség szemlélete. Legyenek képesek adott feladathoz megállapítani a műveleti 

sorrendet, kiválasztani a szükséges szerszámokat, gépeket, eszközöket, azokkal szakszerű, 

pontos, precíz műveleteket végezni, elkészíteni a terméket a minőségi és esztétikai elvárások 

figyelembevételével. 

 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Könnyűipari mérnök, iparművész, szakoktató 

 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematikai számítások, kémiai jellemzők-tulajdonságok, informatikai szöveg- és táblá-

zatszerkesztés, ábrázolási ismeretek, munkahelyi egészség és biztonság, digitális szakmai 

tartalmak 

 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Tárgykészítéshez 

kiválasztja és előké-

szíti az ágazatra 

jellemző különféle 

alapanyagokat, 

hozzájuk segéd- és 

kellékanyagokat 

rendel. 

Ismeri és felsorolja 

az ágazatban jel-

lemzően használt 

alap-, segéd- és 

kellékanyagok fajtá-

it, sajátos tulajdon-

ságait, felhasználá-

suk módjait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik az alap- 

és segédanyagok 

szakszerű és gazda-

ságos felhasználásá-

ra. 

 

Nyitott új anyagok 

megismerésére, 

felhasználására és 

az új technikai 

megoldások alkal-

mazásra. 

 

Törekszik a pontos, 

precíz számításokra 

és mérőeszköz-

használatra, a méré-

si pontosságra. 

 

Tanulást segítő 

internetes informá-

ciógyűjtést folytat 

az ágazatban hasz-

nálatos anyagfajták-

ról és jellemzőikről, 

azokat táblázatba 

rendezi, prezentáci-

ós technikákat al-

kalmaz. 

Kiszámolja az alap- 

, segéd- és kellék-

anyagok norma-

szükségletét, alkal-

mazza a különböző 

mértékegység-

átváltásokat. 

Ismeri az anyag-

mennyiség számítá-

sának módszereit és 

az SI-

mértékegységek 

átváltását, össze-

függéseiben érti és 

ismeri az anyag-

norma-táblázatokat. 

Teljesen önállóan 

A számológépet 

magabiztosan és 

hibátlanul használ-

ja, táblázatkezelő 

programban rend-

szerezi a számított 

eredményeket. 
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Szakszerűen hasz-

nálja a mérőeszkö-

zöket.  

Alkalmazói szinten 

ismeri az alap-, 

segéd- és kellék-

anyagok méréséhez 

szükséges mérőesz-

közöket, azok hasz-

nálatát. 

Teljesen önállóan 

Fejlődik a számolá-

si, mérési és mérő-

eszköz-használati 

készsége. 

 

Törekszik eszközeit 

munkára alkalmas 

állapotban tartani. 

 

Törekszik a szak-

mai kifejezések 

pontos és szakszerű 

használatára.  

 

Értékként tekint a 

meglévő minták és 

formák alkalmazá-

sára, és motivált 

azok kreatív fel-

használásában. 

 

Munkavégzésében 

minőségorientált, 

önkritikus. 

 

Elkötelezett mun-

kakörnyezete iránt, 

tisztaságot, rendet 

tart. 

 

Önmagára nézve, 

munkájában kötele-

ző érvényűnek 

tekinti a felelősség-

teljes, szakszerű és 

minőségi egyéni 

munkavégzést.  

A páros vagy cso-

portos feladatokban 

törekszik az 

együttműködésre. 

 

Fogékony és nyitott 

a terméktervezés 

vagy -gyártás fo-

lyamatainak támo-

gatására szolgáló 

digitális eszközök, 

programok megis-

merésére, technoló-

giai és műszaki 

dokumentációk 

terveinek elkészíté-

sében való alkalma-

Excel táblázatkeze-

lő programban 

gyűjti, rendszerezi 

és tárolja a mért 

eredményeket. 

Kiválasztja, munká-

ra előkészíti, rendel-

tetésszerűen hasz-

nálja és karbantartja 

az ágazatra jellemző 

alapvető szerszá-

mokat. 

Alkalmazói szinten 

ismeri az ágazatban 

használatos szer-

számok fajtáit, 

felhasználásuk és 

karbantartásuk 

módját. 

Teljesen önállóan 

Önállóan vagy 

csoportos tevékeny-

ség keretében gyűj-

tőmunkát végez az 

interneten a kézi-

szerszámok, eszkö-

zök áttekintése 

céljából. 

Kezeli az ágazatban 

jellemző gépeket, 

berendezéseket. 

Ismeri az ágazatban 

használatos gépek, 

berendezések fajtá-

it, jellemzőit, hasz-

nálatukat és karban-

tartásuk módját. 

Irányítással 

Önállóan vagy 

csoportos tevékeny-

ség keretében gyűj-

tőmunkát végez az 

interneten a gépek, 

berendezések átte-

kintése érdekében. 

Alapmintákat és 

formákat használ. 

Ismeri az ágazatban 

használatos gyárt-

mányok, termékek, 

alapminták és for-

mák fajtáit, jellem-

zőit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Önállóan vagy 

csoportos munká-

ban digitális prezen-

tációt készít. 

Előkészíti a munka-

területet a munka-

védelmi előírások 

alkalmazásával, 

betartásával. 

Ismeri a tevékeny-

ségre vonatkozó 

munka-, baleset-, 

egészség- és kör-

nyezetvédelmi elő-

írásokat, a hulla-

dékkezelés módsze-

reit. 

Teljesen önállóan 

Önállóan vagy 

csoportos munká-

ban tanulást segítő 

internetes informá-

ciógyűjtést folytat 

munkavédelmi és 

környezetvédelmi 

témában. 

Meghatározza a 

munkafolyamat 

műveleti sorrendjét, 

elő- és utómunkála-

tokat végez.  

Ismeri a gyártási 

folyamat alap-, 

kiegészítő és egyéb 

műveleteit, a külön-

böző kézi, gépi 

gyártási techniká-

kat, technológiákat 

és eljárásokat. 

Irányítással 

Önállóan vagy 

csoportos munká-

ban tanulást segítő 

internetes informá-

ciókat gyűjt és 

rendszerez. 

Adott munkafolya-

mathoz technológi-

ai, műszaki doku-

mentációt használ. 

Ismeri a gyártási 

eljárások technoló-

giai, műszaki do-

kumentumainak 

fajtáit, azok hagyo-

mányos és digitális 

elérési és tárolási 

módjait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Dokumentációs 

adatbázisban keres, 

onnan anyagokat 

letölt.  

Egyszerű dokumen-

tációkat szöveg-

szerkesztő, táblá-

zatkezelő felhaszná-

lói program segítsé-

gével készít.  
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Adott munkafolya-

matról a technoló-

gia leírásával, ké-

pek, vázlatok hoz-

záadásával műszaki 

dokumentációt 

készít. 

Ismeri a gyártási 

folyamatok techno-

lógiai megfogalma-

zását, képi ábrázo-

lásmódját, hagyo-

mányos és digitális 

elkészítésének lehe-

tőségeit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

zására. 

Szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő prog-

ramok ismerete és 

használata 

 

 

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.2.6.1 Az ágazatban használatos alapanyagok, segédanyagok és kellékanyagok 

ismerete, kiválasztása  

Az alapanyagok fajtái, tulajdonságaik és felhasználásuk 

A segéd- és kellékanyagok fajtái, egyéb anyagok, tulajdonságaik és felhasználásuk 

Anyagvizsgálatok 

Alap-, kellék- és segédanyagok mérése és mérőeszközei  

Az alap-, kellék- és segédanyagok előkészítésének főbb műveletei 

Szakmai számítások, az anyagnorma-számítás gyakorlata 

Innovatív anyagok, alapanyagok a kreatíviparban 

 

3.3.2.6.2 Az ágazatban alkalmazott kéziszerszámok, gépek, berendezések megis-

merése, használata  

A szerszámok fajtái és jellemzőik 

Szerszámok használata és karbantartása 

A gépek, berendezések fajtái és jellemzőik 

Gépek, berendezések használata és karbantartása 

Gépek, berendezések alkalmazása a gyártási folyamatokban, a munkaterület előkészítése, a 

munkafolyamat megismerése a munkavédelmi előírások alkalmazásával, betartásával 

Különböző kézi-, gépi gyártási technikák, technológiák, eljárások megismerése, alkalma-

zása, gyakorlása 

 

3.3.2.6.3 Az ágazatban előforduló gyártmányok, termékek, alapformák, alapmin-

ták 

Gyártmányok, termékek, alapformák, alapminták fajtái és jellemzői 

Gyártmányok, termékek, alapformák, alapminták rendszerezése 

Gyártmányok, termékek, alapformák, alapminták kiválasztása, alkalmazása 

 

3.3.2.6.4 Az ágazatban előforduló munkafolyamatok megismerése, gyakorlása  

Az alapműveletek, munkafolyamatok megismerése, gyakorlása, a műveleti sorrend elsajá-

títása, alkalmazása 

A gyártási folyamat kiegészítő és egyéb műveleteinek, elő- és utómunkálatainak megisme-

rése, gyakorlása  

Az ismeretek komplex alkalmazása a gyakorlatban  

 

3.3.2.6.5 Az ágazatban használt műszaki ismeretek, dokumentációk felhasználása 

Technológiai- vagy munkadokumentációk fajtái 

Technológiai- vagy munkadokumentációk értelmezése, felhasználása 

Dokumentációk rendszerezése, keresése, kiválasztása és tárolása 

A dokumentáció bemutatható formában történő vizuális megjelenítése 
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3.3.3 Művészettörténeti alapismeretek tantárgy 72/72 óra 

 

3.3.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék a művészettörténet nagy stíluskorszakainak, irányzatainak egyedi jellem-

zőit. Legyenek tisztában az építészet, szobrászat, festészet, grafika és iparművészet műfaji 

sajátosságaival. Legyenek képesek felismerni egy-egy stíluskorszak vagy jelentős alkotó stí-

lusjegyeit, anyaghasználatát és technikai megoldásait. Ismerjék a különböző kultúrák és mű-

vészeti alkotások társadalmi hátterét. Ismerjék az adott korok, korszakok, stílusirányzatok 

kiemelkedő alkotóit. Legyenek képesek felismerni a művészettörténet jelentős alkotásait. 

Alakuljon ki a kreatívszakmai elvárásoknak megfelelő igényességük, stílusérzékenységük, 

kultúrához való pozitív viszonyulásuk. Rendelkezzenek kellő rálátással a szakmai munkájuk-

ra. Legyenek képesek az ágazati szakmai munkájuk során felhasználni a megszerzett tárgyi és 

stiláris ismereteket. 

 

3.3.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Művészettörténész, képzőművész, iparművész, rajz és vizuális kultúra tanár 

 

3.3.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A művészettörténet tantárgy tartalma kapcsolódik a közismereti kompetenciacsoport tar-

talmához (magyar irodalom, társadalomismeret) valamint a szakmatörténet tantárgy tar-

talmához. Az itt elsajátítható ismeretek együttesen biztosítják a művészetelméleti és 

szakmaelméleti alapismereteket. 

 

3.3.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.3.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Bemutatja a művé-

szettörténet nagy 

stíluskorszakait, 

irányzatait. 

Ismeri a különböző 

kultúrákat, azok 

építészeti, szobrá-

szati, festészeti, 

iparművészeti alko-

tásait, társadalmi 

hátterét. 

Teljesen önállóan 

Felfedezi a művé-

szettörténet korsza-

kait és művészeti 

meg-nyilvánulásait. 

 

Korok és műalko-

tások elemzésével 

kialakul elemző, 

értékelő, viszonyító, 

rendszerező gon-

dolkodásmódja. 

 

Fejlődik az európai, 

nemzeti és keresz-

tény azonosságtu-

dat. 

 

Önálló tanulást 

segítő táblázatot 

szerkeszt, melyben 

rendszerezi a művé-

szet fejlődésének 

történetéhez szük-

séges alapvető in-

formációkat. 

Megnevezi és rend-

szerezi a művészet-

történet egyes kor-

szakainak kiemel-

kedő alkotóit, mű-

alkotásait. 

Felismeri egy-egy 

stíluskorszak vagy 

jelentős alkotó 

stílusjegyeit, 

anyaghasználatát és 

technikai megoldá-

sait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Kutatómunkát vé-

gez az interneten. 

Tanári segítséggel 

megbízható forrá-

sokat fedez fel (pl.: 

múzeumi honla-

pok). Információkat 

gyűjt, tárol, rend-

szerez. 
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Feltárja a képzőmű-

vészet és az ipar-

művészet sajátos 

jellemzőit, rendsze-

rezi az egyes terüle-

tekhez tartozó mű-

vészeti ágakat. 

Azonosítja az al-

kalmazott és auto-

nóm művészet cél-

jait. Megnevezi a 

képzőművészeti és 

tárgyalkotó techni-

kákat, anyagokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Kritikai attitűddel 

egyénileg vagy 

csoportosan kuta-

tómunkát végez. 

 

Kialakul a képző-

művészeti és tárgy-

alkotó szakmák 

tisztelete, megbe-

csülése. 

 

Esztétikai élményé-

nek mélysége tük-

röződik érzelmei-

ben. 

 

Fejlődik a szemléle-

tes megismerés 

képessége, a szóbeli 

kommunikáció. 

 

Belső képekben, 

vizuális-művészeti-

esztétikai képzetek-

ben gondolkodik. 

Önállóan vagy 

csoportos munká-

ban gyűjtő-munkát 

végez az interneten. 

Nemzetközi és 

hazai példákat ke-

res, információkat 

gyűjt, tárol, rend-

szerez. 

Ízlésítéleteit egyéni-

ségének megfelelő-

en, szakmai kifeje-

zéseket alkalmazva 

fogalmazza meg. 

Érti a műalkotások 

mélyebb tartalmát, 

jelentését, esztétikai 

üzenetét. 

Teljesen önállóan 

Kutatómunkát vé-

gez az interneten, 

saját fogalomtárat 

alakít ki önálló 

ízlésítéleteinek 

megfogalmazásá-

hoz. 

Az adott művészet-

történeti témát szá-

mítógépes ismeretei 

segítségével feldol-

gozza, majd kiselő-

adás formájában 

bemutatja. 

Ismeri és alkalmaz-

za a digitális pre-

zentációkészítés 

lehetőségeit. Mo-

dellként alkalmazza 

a tan-órákon meg-

ismert prezentációs 

lehetőségeket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Önállóan, vagy 

csoportos munká-

ban digitális prezen-

tációt készít. 

Szakmai műhely-

munkája során – 

saját művészi-

esztétikai igényes-

ségéhez mérten – 

kreatívan integrálja 

művészettörténeti 

ismereteit. 

Ágazati szakmai 

munkája során 

felhasználja meg-

szerzett tárgyi és 

stiláris ismereteit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Ötletgyűjtemények 

felkeresésével, 

célirányos kutató- 

és gyűjtőmunkával 

bontakoztatja ki 

saját kreativitását. 

 

 

3.3.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.3.6.1 Művészettörténet a kezdetektől az ókorig 

Az őskori és ókori kultúrák jellemzői / Az ókori egyiptomi, mezopotámiai, krétai-mükénéi, 

görög, etruszk, római művészet öröksége, technikai újításai, anyaghasználata és stílusje-

gyei 

 

3.3.3.6.2 A középkor művészettörténetének nagy korszakai (román, gótika) 

Az ókeresztény művészet 

Bizánci művészet 

Iszlám művészet 

A népvándorlás kora és a karoling művészet 

Román kori művészet 

Gótikus művészet 

 

3.3.3.6.3 Az újkor művészettörténetének nagy korszakai (reneszánsz, barokk, ro-

kokó stílus) 

Reneszánsz művészet 

Barokk-rokokó stílus 

Az egymást követő korszakok meghatározó társadalmi, vallási háttere, jellemző építészeti 

és művészeti törekvései 
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3.3.3.6.4 A 18–19. század művészeti irányzatai (klasszicizmus, romantika, realiz-

mus) 

Klasszicizmus 

Romantika 

Biedermeier 

Realizmus 

Historizmus 

Eklektika 

Akadémizmus 

A felvilágosodás eszmei háttere, a felgyorsuló stílusváltások, jelentős városépítészeti, fes-

tői és szobrászati alkotások 

 

3.3.3.6.5 A 19–20. század fordulójának európai és magyar építészete, iparművé-

szete  

Új festészeti irányzatok (naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, poszt-

impresszionizmus)  

Az európai és magyar építészet és iparművészet meghatározó emlékei 

 

3.3.3.6.6 20. század – a modern művészet törekvései (a klasszikus avantgárdtól a 

posztmodernig)  

Párhuzamosan élő stílusirányzatok a klasszikus avantgárdtól (expresszionizmus, 

fauvizmus, futurizmus, kubizmus, dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus) a poszt-

modernig  

A világháborúk hatása az európai és magyar művészetre – festészet, szobrászat, építészet 

 

 

3.3.4 Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18/18 óra 

 

3.3.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék meg az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés és mun-

kakörnyezet feltételeit. Alakuljon ki bennük a szakmák műveléséhez szükséges munkabizton-

ság-, munkaegészség- és környezettudatos szemlélet. Általánosan készüljenek fel a biztonsá-

gos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátítására és alkalmazására. 

 

3.3.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Munkavédelmi végzettséggel rendelkező tanár, szakember  

 

3.3.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.3.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.3.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Tudatosítja a mun-

kahelyi egészség és 

biztonság jelentősé-

gét. 

A munkahelyek 

kialakításának alap-

vető szabályai 

Teljesen önállóan 

Nyitott az új isme-

retekre 

Szabálykövető 

Pontos, elkötelezett 

 

Betartja és betartat-

ja a munkahelyek-

kel kapcsolatos 

munkavédelmi 

követelményeket. 

 Teljesen önállóan  

Betartja a tűzveszé-

lyes anyagok tárolá-

sára, kezelésére 

vonatkozó előíráso-

kat. 

Tűzmegelőzés, 

tűzvédelmi tiltások, 

előírások 

Teljesen önállóan 
Internetes felületen 

információt gyűjt. 

Rendszerezetten 

gyűjti a hulladékot. 

Környezetvédelmi 

előírások, hulladék-

hasznosítás 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

A munkavédelmi 

szakemberrel, mun-

kavédelmi képvise-

lővel együttműköd-

ve részt vesz a 

munkavédelmi 

feladatok ellátásá-

ban. 

 Irányítással  

 

 

3.3.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.4.6.1 Balesetvédelem, munkabiztonság, munkaegészség, műhelyrend 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

A munkavégzés személyi feltételei  

Egészségi és szakmai alkalmasság; munkaképes állapot 

Munkabaleset, üzemi baleset 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

Munkaeszközök, gépek, berendezések veszélyessége, üzemeltetésük, használatuk feltételei 

Kezelőelemek, védőberendezések, ergonómiai követelmények 

 

3.3.4.6.2 Veszélyes anyagok kezelése 

Környezetre veszélyes anyagok, vegyi anyagok veszélyre figyelmeztető jelképei (R és S 

mondatok, számok)  

Biológiai veszélyforrások  

Veszélyes anyagok tárolása, szállítása; a témakör részletes kifejtése 

 

3.3.4.6.3 Környezet- és tűzvédelem, újrahasznosítás 

Környezeti ártalmak  

A környezetvédelem eszközei  
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Tűzvédelmi tiltások (a dohányzás tilalma, nyílt láng használatának tilalma, a torlasztás ti-

lalma) 

Tűzmegelőzés, gépek tűzvédelmi előírásai  

Tűzriadó terv 

Tűzoltási módok, tűzoltó eszközök 

Hulladékok gyűjtése, újrahasznosítása 

 

 

3.3.5 Digitális szakmai ismeretek tantárgy 36/36 óra 

 

3.3.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő program, az internet használatának 

lehetőségét, alapjait. Legyenek képesek önállóan egyszerű szöveg írására, formázására, képek 

beillesztésére, leírások, dokumentációk szerkesztésére. Táblázatkezelő programban táblák 

használatával legyenek képesek alkatrészjegyzék, mérettáblázat, megrendelők, árajánlatok, 

anyagnorma-táblázatok elkészítésre. Internetes felületen tudjanak szakmai információkat 

gyűjteni eszközökről, az ágazatban használatos anyagokról, termékekről. Tudják kezelni a 

prezentációkészítő programot, platformot. 

 

3.3.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Informatikus, informatikatanár, szaktanár 

 

3.3.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatikai alapok 

 

3.3.5.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.3.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Dokumentumot 

megnyit, ment, 

nyomtat. 

Eszközök biztonsá-

gos használata. 
Teljesen önállóan 

Fogékony az újra 

Tudatos, együttmű-

ködő 

Digitális eszközök 

bekapcsolása, alap-

funkciók beállítása, 

módosítása 

Szövegszerkesztő 

szoftverrel doku-

mentumot formáz. 

Szövegszerkesztő 

program felhaszná-

lási lehetőségei 

Teljesen önállóan  

Táblázatkezelő 

szoftverrel anyag-

jegyzéket készít. 

Táblázatkezelő 

program alkalmazá-

si lehetőségei 

Teljesen önállóan 

Biztonságos jelsza-

vak választása, 

eszközök, szoftve-

rek használata 

Információt keres 

az interneten, kivá-

lasztja és feldolgoz-

za. 

Biztonságos inter-

nethasználat 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Elektronikus forrás-

keresés és forráske-

zelés a prezentáció-

hoz Kezeli a pre-

zentációra használt 

programot, platfor-

mot. 
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Prezentációt készít 

és bemutatja, előad-

ja. 

Verbális és nonver-

bális kommunikáció 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

 

 

3.3.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.5.6.1 Szövegszerkesztő program használata 

Szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása 

Szövegformázás, tabulátorhasználat, kiemelés, felsorolás 

Táblázatkészítés, szegély, mintázat 

Szövegigazítás, képbeillesztés, másolás, áthelyezés  

Élőfej, élőláb használata 

 

3.3.5.6.2 Táblázatkezelő program használata 

Táblázatkezelővel való adatbevitel megalapozása 

Munkalap, adatbevitel, formázás, igazítás 

Képletek, függvények, számítások 

Nyomtatási beállítások 

Szám- és dátumformátumok 

Diagramok 

Rendezés, szűrés 

 

3.3.5.6.3 Internethasználat 

Digitális kapcsolattartás (e-mail létrehozása, levelezés, mellékletek csatolása, postafiók 

használata, chat, fórum, levelező lista) 

Információkeresés, böngészés az interneten, az internet biztonságos használata 

Nyílt és zárt forráskódú rendszerek 

 

3.3.5.6.4 Műszaki dokumentáció 

Alkatrészjegyzék- és anyagnormaszükséglet-táblázat készítése 

Műveleti sorrend- és munkafolyamat-leírás készítése 

Technológialeírásba képek, rajzok beillesztése 

Prezentáció készítése prezentációkészítő program használatával 
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3.4 Textiltermékek összeállítása megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  216/216 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület fő célja, hogy megismertesse a tanulókkal az egyszerűbb textiltermékek 

készítésének folyamatát. A terület egyik tantárgya a textiltermékek konfekcióipari szabásmin-

ta-készítésével foglalkozik, a gyártástechnológia és rendelkezésre álló gépek, berendezések 

ismeretét tartalmazó másik tantárgyhoz szorosan kapcsolódva. 

 

3.4.1 Textiltermékek szabásminta-készítése tantárgy 72/72 óra 

 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja, hogy megismertesse az alapvető textiltermékek kicsinyített és méretará-

nyos konfekcióipari szabásminta-készítésének szabályait, módszereit. 

 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus 

 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás 

Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alapanyagok feldolgozhatóságának ismerete, varrás-

hoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia 

 

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Szakszerűen hasz-

nálja a szabásminta-

készítéshez szüksé-

ges eszközöket. 

Ismeri a szabásmin-

ta-készítéshez szük-

séges eszközöket. 

Teljesen önállóan 

A szükséges eszkö-

zöket, szakszerűen 

használja. 

Munkakörnyezeté-

ben tisztaságot, 

rendet tart. 

Törekszik a szak-

mai kifejezések 

pontos és szakszerű 

használatára. 

Pontos, precíz, 

tiszta szerkesztési 

rajzot készít kicsi-

nyített méretben. 

Füzetében a munká-

 

Tanulmányozza a 

mérettáblázatokat, 

méretnagyságokat, 

meghatározza a 

szerkesztési mére-

teket. 

Ismeri a mérettáblá-

zatokat, a szerkesz-

téshez szükséges 

méreteket és se-

gédméretek kiszá-

mítását. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Alapszerkesztést 

készít kicsinyített 

méretben. 

Ismeri az alapvető, 

egyszerűbb textil-

termék készítéséhez 

szükséges alapszer-

kesztéseket. 

Irányítással  
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Konfekcióipari 

szabásmintát készít 

kicsinyített méret-

ben. 

Meghatározza a 

szabásminta készí-

téséhez szükséges 

varrás-, hajtásszé-

lesség mértékét a 

modell, alapanyag 

és géppark ismere-

tében. Ismeri a 

készítés folyamatá-

nak lépéseit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

it esztétikusan, 

igényesen készíti.  

Pontosan, eszközök 

segítségével másol. 

Precízen, pontosan 

mér. 

Szakszerűen kivágja 

a szabásminta kör-

vonalát. 

Értelemszerűen 

jelöli a szabásmin-

tákon alkalmazott 

szükséges informá-

ciókat, jeleket. 

Rutinosan megtalál-

ja a divatlapból 

választott modell 

szabásmintáit és 

felhasználja a hozzá 

kapcsolódó tartal-

makat. 

Alkalmazza a jelö-

léseket.  

Az elkészített sza-

básmintáit gondo-

san dossziéba ren-

dezi. 

 

Konfekcióipari 

szabásmintát készít 

méretarányosan 

divatlapból vagy 

alapmintából. 

Meghatározza a 

szabásminta készí-

téséhez szükséges 

varrás-, hajtásszé-

lesség mértékét a 

modell, alapanyag 

és géppark ismere-

tében. Ismeri a 

készítés folyamatá-

nak lépéseit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Tanulmányozza és 

használja a divatla-

pokat. 

Ismeri a divatlapok 

fajtáit és tartalmát, 

jelzéseit. Használja 

a mellékleteit a 

szabásminta-

készítéshez. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Dokumentációba 

gyűjti az elkészített 

szabásmintákat. 

Ismeri a dokumen-

tációkészítéshez 

szükséges tartalmat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

 

 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.1.6.1 Alkalmazott műszaki ismeretek 

A témakör az alapvető egyszerűbb textiltermékek szabásminta-készítéséhez szükséges esz-

közöket, szabályokat, fogalmakat ismerteti. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ A szabásminta-készítés eszközei 

‒ A konfekcióipari szabásminta fogalma, készítése 

‒ A szabásmintákon alkalmazott jelölések, jelzések 

‒ Mérettáblázatok, méretszabványok tartalma, méretnagyságok jelölése  

 

3.4.1.6.2 Alapszerkesztés és szabásminta-készítés 

A témakör az alapvető textiltermékek alapszerkesztésével és az abból készülő konfekció-

ipari szabásminta készítésével foglalkozik kicsinyített méretben. Ezen belül az alábbi té-

mákat dolgozza fel: 

‒ Méretek a szoknya szerkesztéséhez 

‒ Testméret, testalkat és szerkesztési rajz kapcsolata 

‒ Egyenes vonalú szoknya alapvonalainak megnevezése 

‒ Egyenes vonalú szoknya alapszerkesztése 

‒ Övpánt szerkesztése 

‒ Egyenes vonalú szoknya konfekcióipari szabásmintájának készítése 

‒ Méretek a nadrág szerkesztéséhez 

‒  

‒ Nadrág alapszerkesztése 

‒ Övpánt szerkesztése 
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‒ Nadrág konfekcióipari szabásmintájának készítése  

‒ Méretek, kényelmi bőségtöbbletek a blúz alapszerkesztéséhez 

‒ Blúz alapszerkesztése 

‒ Blúzujj alapszerkesztése 

‒ Ingblúz szabásmintájának készítése 

‒ Inggallér szerkesztése, szabásminta készítése 

‒ Kézelő szerkesztése, szabásminta készítése 

 

3.4.1.6.3 Szabásminta-készítés divatlapból 

A témakör az egyszerűbb textiltermékek divatlapmellékletből történő másolásával, méret-

arányos konfekcióipari szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat 

dolgozza fel: 

‒ Divatlapok fajtái, tartalmának értelmezése, használatának ismertetése 

‒ Szabadon választott egyszerűbb szoknyamodell szabásminta-készítése 

‒ Szabadon választott egyszerűbb nadrágmodell szabásminta-készítése 

‒ Szabadon választott egyszerűbb női blúzmodell szabásminta-készítése  

 

 

3.4.2 Textiltermékek gyártástechnológiája tantárgy 36/36 óra 

 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja a varrástechnológiai alapismeretek elsajátítása, a varrástechnológiai alap-

fogalmak megismerése, a ruhaipari termékeken használatos alkatrész-technológiák rajzi ábrá-

zolása, műszaki leírások értelmezése, vasalás- és ragasztástechnológia megismerése  

 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus 

 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: mértékegységek 

Szakmai tartalom: gyártmány-, modell- és alkatrészrajzok értelmezése, ruhaipari gépek 

ismerete, fő- és kellékanyagok fajtái 

 

3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Értelmezi a modell-, 

gyártmány-, részlet- 

és alkatrészrajzokat. 

Ismeri a modell- és 

gyártmányrajz ké-

szítésének követel-

ményeit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik a szak-

mai kifejezések 

pontos és szakszerű 

használatára. 

Szakszerűen hasz-

nálja az író- és 

rajzeszközöket, 

nyomtatványokat. 

 

Megállapítja a fel-

fektetési rajzból az 

alapanyag felületi 

struktúráját. 

Felismeri a felfekte-

tési módokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Alkalmazza a nem-

zetközi szabvány-

ban meghatározott 

műveleti és síkmet-

szeti rajzokat. 

Ismeri a műveleti és 

síkmetszeti rajzo-

kat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Pontos, precíz raj-

zokat készít. 

Értelmezi és hasz-

nálja a varrással 

kapcsolatos alapfo-

galmakat. 

Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros vagy 

csoportfeladat ese-

tén. 

 

Értelmezi a varrás-

sal kapcsolatos 

alapfogalmakat, a 

varrások alaki és 

méretjellemzőit, az 

öltések és varratok 

csoportosítását.  

Ismeri a varrás 

alapfogalmait, alaki 

és méretjellemzőit, 

a kézi és gépi ölté-

sek, valamint varra-

tok csoportosítását. 

Teljesen önállóan  

Alkalmazza a 

hőmegmunkálási 

technológiákat 

(vasalás, ragasztás). 

Ismeri a vasalás-

technológia beren-

dezéseit, a vasalás 

szakaszait. Ismeri a 

ragasztástechno-

lógiát és a ragasztó-

anyagok fajtáit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Tanulmányozza a 

ruházati termékek 

záródási lehetősége-

it, lépésbőség bizto-

sítási módjait. 

Felismeri a gyárt-

mányrajzon a záró-

dás formáját, a 

lépésbőség biztosí-

tásának fajtáját. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Értelmezi a derék-

vonal eldolgozásá-

nak módját. 

Felismeri a modell- 

vagy gyártmányraj-

zon az övpánt gyár-

tástechnológiáját. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Értelmezi az ujják, 

ujjahasítékok és 

kézelők fajtáit. 

Felismeri az ujják, 

ujjahasítékok és 

kézelők gyártás-

technológiáját. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Megállapítja a 

nyakkör eldolgozá-

sának módját, a 

gallér fajtáját. 

Ismeri a nyakkör-

eldolgozási módo-

kat, a gallérok fajtá-

it, a felvarrás lehe-

tőségeit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Alkalmazza a mű-

szaki leírást. 

Ismeri a műszaki 

leírások fajtáit, 

tartalmát és köve-

telményeit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Képes a műszaki 

leírás nyomtatására 

 

 

3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.2.6.1 Ruhaipari ábrázolások 

A témakör a ruhaiparnak az ábrázolási rendszerben használatos nyelvezetét ismerteti. Ezen 

belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Modellrajz 

‒ Gyártmányrajz 

‒ Részletrajz 

‒ Alkatrészrajz 

‒ Felfektetési rajz 

‒ Műveletrajz 

‒ Síkmetszeti rajz 
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3.4.2.6.2 Varrástechnológia 

A témakör a varrástechnológiával kapcsolatos alapfogalmakat, szakkifejezéseket dolgozza 

fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:  

‒ Varrással kapcsolatos alapfogalmak 

‒ A varratok és varrások alaki és méretjellemzői 

‒ Öltések és varratok 

‒ Vasalástechnológia 

‒ Ragasztástechnológia 

 

3.4.2.6.3 Alkatrész-technológia 

A témakör az alkatrész-technológiával kapcsolatos alapfogalmakat, szakkifejezéseket dol-

gozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ A ruházati termékek záródási lehetőségei 

‒ Hasítékok készítésének módja 

‒ Hajtások készítésének módja 

‒ Derékvonal-eldolgozási módok 

‒ Ujjahasítékok fajtái 

‒ Kézelők fajtái 

‒ Ujják fajtái 

‒ Nyakkör-eldolgozási módok 

‒ Gallérok fajtái és felvarrási módjai 

‒ Műszaki leírások tartalma 

 

 

3.4.3 Textiltermékek készítése gyakorlat tantárgy 108/108 óra 

 

3.4.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja, hogy a gyártástechnológia tantárgy során elsajátított elméleti ismereteket 

a gyakorlatban alkalmazza. A tanuló az alkatrészek és a textiltermékek készítéséhez ki tudja 

választani a varrógépeket, kiegészítő apparátokat, berendezéseket, azokat biztonságosan üze-

melteti. Alkalmazza a műszaki leírások gyártási utasításait a textiltermékek sorozatgyártásá-

ban. 

 

3.4.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Szakoktató, ruhaipari technikus, női szabó és férfiszabó mester 

 

3.4.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: méretek, méretjellemzők 

Szakmai tartalom: gyártástechnológia 

Szakrajz: alkatrészek felismerése 

 

3.4.3.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.4.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Szakszerűen hasz-

nálja a kézi és gépi 

varróeszközöket. 

Ismeri a védőeszkö-

zök fajtáit, a varró-

gépeket és varrástí-

pusokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik a pontos 

és precíz munka-

végzésre. Betartja a 

munka-, tűz- és 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

Munkakörnyezeté-

ben rendet tart. 

Szakszerűen hasz-

nálja a kézi eszkö-

zöket, gépeket, 

berendezéseket. 

Igényes munkát 

végez. 

Alkalmazza a mű-

szaki leírás varrás- 

és tűzésszélességeit. 

Ellenőrzi a varrógép 

beállítását (öltéssű-

rűség, szálfeszes-

ség). 

Önellenőrzést vé-

gez. 

 

Alkalmazza a 

hőmegmunkálási 

eszközöket (vasalás, 

ragasztás). 

Ismeri a vasalások 

fajtáit, eszközeit, 

munkavédelmi 

előírásait. Ismeri a 

ragasztóanyagokat, 

a ragasztás eszköze-

it, fajtáit, munkavé-

delmi előírásait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Beállítja a paramé-

tereket. 

Elkészíti a különbö-

ző ruházati termé-

kek záródási módja-

it, lépésbőségeit. 

Ismeri a záródási 

módok készítésének 

fajtáit. 

Ismeri a lépésbősé-

gek készítésének 

lehetőségeit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Alkalmazza a de-

rékvonal elkészíté-

sének módjait. 

Ismeri az övpánt 

készítésének gyár-

tástechnológiáját. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Alkalmazza a kü-

lönböző ujják és 

karöltők eldolgozási 

technológiáit. 

Ismeri az ujják és 

ujjavégződések 

fajtáit, a karöltő-

eldolgozási módo-

kat és az ujjázás 

szabályait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Alkalmazza a kü-

lönböző nyakkör-

eldolgozási módo-

kat a rajzi ábrák 

alapján. 

Ismeri a gallérfajtá-

kat, a nyakkör-

eldolgozás módjait 

és a rajzi ábrázolá-

sokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Elkészíti és felvarr-

ja a különböző 

zsebeket, zsebfedő-

ket. 

Ismeri a részletrajz-

ok és a metszetraj-

zok alapján a zse-

bek fajtáit, a készí-

tésükhöz szükséges 

jelölőket, sablono-

kat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Alkalmazza a mű-

szaki leírásokat. 

Ismeri a műszaki 

leírások fajtáit és 

tartalmát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Elkészíti az egysze-

rű kivitelezésű 

textilruházati ter-

mékeket: szoknya, 

nadrág, blúz, ing. 

Ismeri az egyszerű 

kivitelezésű textil-

ruházati termékek 

alkatrészeit, gyártá-

si folyamatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Programozza a 

gyorsvarrógépet. 
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3.4.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.3.6.1 Varrástechnológiai alapok 

A témakör az alkalmazott kézi és gépi öltéseket, vasalási módokat, valamint a ragasztó-

anyagokat és ragasztási paramétereket dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartal-

mazza: 

‒ Alkalmazott kézi öltések 

‒ Gépi varrástípusok 

‒ Vasalási műveletek (előkészítő, gyártásközi és befejező) 

‒ Ragasztóanyagok fajtái, ragasztási műveletek, ragasztógépek és berendezések fajtái 

‒ Varrodai gépek, berendezések biztonságtechnikája 

‒ Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a munkaterületen 

‒ Védőeszközök fajtái és használata  

 

3.4.3.6.2 Alkatrészek készítése 

A témakör a ruházati termékek alkatrészkészítésének fajtáit dolgozza fel. Ezen belül az 

alábbi témákat tartalmazza 

‒ Húzózár-bevarrási módok 

‒ Elejezáródási módok 

‒ Hasítékok készítése 

‒ Hajtások készítése 

‒ Övpántok készítése és felvarrása 

‒ Ujjahasítékok készítése 

‒ Kézelők készítése és felvarrása 

‒ Ujjabevarrási és karkör-eldolgozási módok 

‒ Nyakkör-eldolgozási módok 

‒ Gallérok készítése és felvarrási módok 

‒ Zsebek, zsebfedők készítése és felvarrási módok  

 

3.4.3.6.3 Műszaki leírások használata 

A témakör a textiltermékek gyártmány- és gyártási műszaki leírását használja a termékké-

szítés során. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Gyártmány műszaki leírása 

‒ Gyártás műszaki leírása 

 

3.4.3.6.4 Textiltermékek készítése 

A témakör az egyszerű kivitelezésű textilruházati termékek összeállítását dolgozza fel ki-

szabott alkatrészekből, mintadarab vagy dokumentáció alapján. Ezen belül az alábbi témá-

kat tartalmazza: 

‒ Szoknyakészítés 

‒ Nadrágkészítés 

‒ Blúzkészítés 

‒ Ingkészítés 
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3.5 Lakástextíliák készítése megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  144/144 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A lakástextíliák története, megismerése, fajtái, alapanyagai, készítésének technológiája. Szab-

ványok, méretek, méretvételi lehetőségek. 

 

3.5.1 Lakástextíliák gyártástechnológiája tantárgy 36/36 óra 

 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók megismerik a lakástextíliák történetét, fajtáit és méretvételi technikáit, a szabvá-

nyok tartalmát, a lakástextília-készítés műszaki dokumentációját. 

 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari, textilipari mérnök, szakoktató 

 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Rendszerezi külön-

böző korok lakás-

textíliáit. 

Ismeri a különböző 

korokban használt 

lakástextíliákat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

A szükséges eszkö-

zöket szakszerűen 

használja. Törek-

szik a szakkifejezé-

sek pontos, szaksze-

rű használatára.  

Precízen, pontosan 

mér és rögzíti a 

mért adatokat. 

Alkalmazza a szer-

kesztési és szabá-

szati jelöléseket, a 

szabásmintákat 

szakszerűen tárolja, 

rendezi. 

 

Csoportosítja a 

lakástextíliákat. 

Ismeri a lakástextí-

liák fajtáit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Meghatározza a 

lakástextíliák mé-

retvételi lehetősége-

it, tanulmányozza a 

kész mérettábláza-

tokat, szabványokat. 

Ismeri a méretvétel 

módját, a mérettáb-

lázatok használatát, 

a szabványok össze-

függéseit, például 

kész ablakméretek, 

ágyneműk. 

Irányítással  

Elkészíti a lakástex-

tíliák szabásmintáit, 

szabásrajzait, a 

szabásmintákon 

alkalmazott jelölé-

seket. 

Ismeri a szabásmin-

ta és szabásrajz 

készítésének szabá-

lyait, a jelölések 

módját. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Elkészíti a lakástex-

tíliák műszaki do-

kumentációját. 

Ismeri a különböző 

gyártmányok tech-

nológiai, gyártási 

módját, az alkalma-

zott varrástípusokat, 

varrógépeket és 

vasalástechnológiát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.1.6.1 A lakástextíliák fajtái 

A témakör a lakástextíliák történetét, fajtáit, műszaki dokumentációját dolgozza fel. Ezen 

belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Lakástextíliák kialakulásának története 

‒ Lakástextíliák csoportosítása 

‒ Méretvétel, mérettáblázatok, szabványok 

‒ Lakástextíliák szabásmintáinak, szabásrajzának készítése 

‒ Műszaki dokumentáció készítése 

 

 

3.5.2 Lakástextíliák készítése tantárgy 108/108 óra 

 

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék a lakástextíliák különböző anyagait és kellékeit, gyártástechnológiai meg-

oldásait szabvány és egyedi mérték után. Tudják kiválasztani a termékkészítéshez szükséges 

gépeket és berendezéseket, alkalmazzák a gépekre, berendezésekre vonatkozó munka- és ba-

lesetvédelmi szabályokat. 

 

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari, textilipari mérnök, szakoktató 

 

3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.5.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Kiválasztja az adott 

lakástextíliákhoz 

használt anyagokat. 

Ismeri a lakástextí-

liák alapanyagát, 

felületi struktúráját, 

szálirányát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

A használt eszkö-

zöket, berendezése-

ket balesetmentesen 

használja.  

Munkakörnyezeté-

ben tisztaságot, 

rendet tart.  

Törekszik a pontos 

műszaki paraméte-

rek betartására.  

Önellenőrzést vé-

gez. 

 

Alkalmazza a mért 

méreteket, méret-

táblázatokat, sza-

básmintákat, felfek-

tetési rajzokat. 

Ismeri a méretvétel 

beazonosításának 

szabályait, a szabás 

szempontjait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Elvégzi az alkatré-

szek jelöléseit. 

Ismeri a lakástextí-

liák jelölési módjait, 

szerepét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Használja a bőség-

ráncolókat, szala-

gokat, kellékeket. 

Ismeri a bőségrán-

colók fajtáit, 

rögzítőszalagok 

szerepét és a hasz-

nált kellékeket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Logikus sorrendben 

végzi munkáját.  

Törekszik a szak-

mai kifejezések 

pontos, szakszerű 

használatára. 

 

Alkalmazza a folt-

technikákat a lakás-

textíliák készítésé-

nél. 

Ismeri a foltvarrás 

készítését. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Alkalmazza a kü-

lönböző díszítőele-

meket a lakástextil 

termékeknél. 

Ismeri a különböző 

díszítőelemeket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Meghatározza a 

lakástextíliák készí-

téséhez szükséges 

varrógépeket, 

apparátokat, vasa-

lástechnológiát, a 

védőeszközök fajtá-

it és használatát, 

valamint a lakástex-

tíliák jellemző var-

rástípusait. 

Ismeri a különböző 

varrógépeket, 

apparátokat, vasa-

lástechnológiát, 

védőeszközöket, 

varrástípusokat. 

Teljesen önállóan  

Elkészíti a konyhai 

lakástextil terméke-

ket. 

Ismeri a különböző 

konyhai és 

vendéglátóipari 

textíliákat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Elkészíti a szobai 

lakástextil terméke-

ket. 

Ismeri a különböző 

szobai textíliákat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Elkészíti a különbö-

ző ágyneműfajtákat. 

Ismeri az ágynemű-

ket, méreteiket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

 

 

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.2.6.1 Lakástextíliák készítésének anyagai, kellékei, eszközei  

A témakör a lakástextíliák készítéséhez szükséges anyag- és kellékfajtákat egyezteti. Ezen 

belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Szövetminták, szálirányok 

‒ Szabásminta, felfektetési rajz 

‒ Jelölések 

‒ Bőségráncolás, rögzítő szalagozás, kellékek 

‒ Folttechnikák 

‒ Díszítőelemek felhasználása 

‒ Varrógépek, varrástípusok kiválasztása 

 

3.5.2.6.2 Konyhai textíliák 

A témakör a konyhában és a terítésben használt lakástextíliák készítését tartalmazza. Ezen 

belül az alábbi témákat öleli fel: 

‒ Konyhai törlő 

‒ Tányéralátét 

‒ Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt) 

‒ Kötények (melles, suszter, cukrász, felszolgáló) 
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‒ Edényfogó kesztyű 

‒ Konyhai garnitúrák 

‒ Varrógépek, apparátok, vasalástechnológia 

 

3.5.2.6.3 Szobai textíliák 

A témakör a szobai lakástextíliák készítését dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tar-

talmazza: 

‒ Függönyök (csipkefüggöny, drapéria, térelválasztó) 

‒ Ágytakaró 

‒ Díszpárnák 

‒ Varrógépek, apparátok, vasalástechnológia 

 

3.5.2.6.4 Ágynemű 

A témakör az ágyneműhuzatok fajtáit és készítését dolgozza fel. Ezen belül az alábbi té-

maköröket tartalmazza: 

‒ Párnahuzat (angolszéllel, franciavarrással, gombolással, húzózárral, kötővel) 

‒ Paplanhuzat (tükrös elejével, gombolt vagy más záródási módszerrel) 

‒ Ágynemű-garnitúrák (felnőtt, gyermek) 

‒ Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a munkaterületen 

‒ Védőeszközök fajtái és használata  
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3.6 Anyag- és áruismeret megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  85/85 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A könnyűipar (ruhaipar) alapanyagainak jellemzése, csoportosítása, rendszerezése nyers-

anyag, szerkezet, valamint feldolgozási és használati tulajdonságok alapján. 

 

3.6.1 Anyagismeret tantárgy 54/54 óra 

 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A könnyűipar területén használt nyersanyagok és segédanyagok fajtáinak megismerése (fona-

lak, cérnák, szövetek, papírok, bőrök, szőrök), feldolgozhatóságuk lehetőségei. Nyersanyag-

ok, szálasanyagok (pamut, len, gyapjú, új fejlesztésű szálak) ábrázolási módja, piktogramok 

megismerése. Cérnák fajtái. 

 

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari, textilipari mérnök, szakoktató 

 

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.6.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Biztonságosan és 

szakszerűen hasz-

nálja az anyagvizs-

gáló labor eszközeit 

és berendezéseit. 

Ismeri a könnyűipa-

ri labor eszközeit, 

berendezéseit, azok 

működését. 

Irányítással 
A használt eszkö-

zöket, berendezése-

ket balesetmente-

sen, pontosan hasz-

nálja. 

Munkakörnyezeté-

ben tisztaságot, 

rendet tart. 

Törekszik a szak-

mai kifejezések 

pontos és szakszerű 

használatára. 

Vizsgálati eredmé-

nyeit szakszerűen 

dokumentálja. 

Egyéni, páros és 

csoportfeladatokat 

végez. 

 

Meghatározza a 

nyersanyagokat 

mikroszkópi képük 

alapján. 

Ismeri a nyers-

anyagok szálszerke-

zetét, felismeri 

mikroszkópi képü-

ket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Égetési próbákat 

végez a nyers-

anyagok meghatá-

rozása céljából. 

Felismeri a külön-

böző anyagok égés-

termékét. 

Irányítással  

Textil-, szövet- és 

bőrvizsgálatokat 

végez, meghatároz-

za a szerkezeti és 

felületi jelleget. 

Ismeri a könnyűipa-

ri anyagok szín- és 

fonákoldalát, kö-

tésmódját, szerkeze-

tét, felületi jellegé-

nek kikészítését. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Meghatározza a 

cérna finomsági 

számát. 

Ismeri a finomsági 

számokat, a cérnák 

felhasználási terüle-

teit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Meghatározza a 

segédanyagokat. 

Ismeri a segéd-

anyagok fajtáit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Anyagvizsgálati 

jegyzőkönyvet 

készít. 

Ismeri a jegyző-

könyvek kitöltését. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Az adatok feldolgo-

zását digitálisan is 

elvégzi. 

Csoportosítja a 

textilipari nyers-

anyagokat. 

Ismeri a textilipari 

nyersanyagok fajtáit 
Teljesen önállóan  

Meghatározza a 

textilipari nyers-

anyagok viselési 

tulajdonságait. 

Ismeri a textilipari 

nyersanyagok tulaj-

donságait. 

Teljesen önállóan  

 

 

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.1.6.1 Textilipari nyersanyagok 

A témakör a textilipari nyersanyagok fajtáit, területeit, fogalmait és viselési tulajdonságait 

dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Textilipar nyersanyagai, csoportosításuk 

‒ Növényi eredetű szálasanyagok fajtái, általános jellemzői, viselési tulajdonságai 

‒ Állati eredetű szálasanyagok fajtái, általános jellemzői, viselési tulajdonságai 

‒ Vegyi szálak fajtái, általános jellemzői, viselési tulajdonságai 

‒ Kevert szálak fajtái, általános jellemzői, viselési tulajdonságai 

 

3.6.1.6.2 Anyagvizsgálatok 

A témakör a szálasanyagok, a fonalak, a cérnák, a szövetek, a bőrök és szőrök, papírok 

szerkezeti jellemzőinek és gyártástechnológiai eljárásainak vizsgálatát dolgozza fel. Ezen 

belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Laboratóriumi eszközök, berendezések 

‒ Nyersanyagok mikroszkópi képe 

‒ Égetésipróba-vizsgálatok 

‒ Szerkezet és felületi jelleg 

‒ Cérnák fajtái 

‒ Segédanyagok 

‒ Anyagvizsgálati jegyzőkönyv 

 

 

3.6.2 Áruismeret tantárgy 31/31 óra 

 

3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A könnyűiparban (ruhaipar) alkalmazott fő-, segéd- és kellékanyagok megismerése, csoporto-

sítása. 

 

3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari, textilipari mérnök, szakoktató 
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3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.6.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.6.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Csoportosítja a 

ruházati textíliákat 

alapanyag és tech-

nológia szerint. 

Ismeri a ruházati 

textíliák fajtáit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Kommunikáció a 

megrendelővel. 

Pontos, precíz 

anyag- és 

kellékmeghatározás. 

Árukísérő címkék 

értelmezése. 

Anyagmennyiség 

pontos meghatáro-

zása. 

Kellékanyagok 

mennyiségének 

pontos kiszámítása. 

Piktogramok isme-

rete. 

 

Kereskedelmi meg-

nevezéseket alkal-

maz. 

Ismeri a kereske-

delmi megnevezé-

seket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Vizsgálja a ruházati 

textíliák feldolgozá-

si tulajdonságait. 

Megismeri a ruhá-

zati textíliák feldol-

gozhatóságát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Csoportosítja a 

ruházati kellékeket 

és felhasználási 

területeit. 

Ismeri a ruházati 

termékek felhaszná-

lási területeit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Helyesen választja 

ki a ruházati ter-

méknek megfelelő 

alap- és kellékanya-

gokat. 

Ismeri a különböző 

anyagfajták tulaj-

donságait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Alkalmazza a kü-

lönböző anyagfajták 

összedolgozhatósá-

gát. 

Ismeri a textíliák és 

kellékanyagok fel-

dolgozási tulajdon-

ságait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

 

 

3.6.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.2.6.1 Ruházati textíliák fajtái, csoportosítása 

A témakör a különféle ruházati textíliák összedolgozhatóságának feltételeit vizsgálja, cso-

portosítja a fő- és kellékanyagokat. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Ruházati textíliák fajtái 

‒ Kereskedelmi megnevezések 

‒ Feldolgozási tulajdonságok 

‒ Felhasználási területek 

‒ Anyagfajták tulajdonságai 

‒ Kellékanyagok feldolgozási tulajdonságai 
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3.7 Férfiruhák készítése megnevezésű tanulási terület a Férfiszabó szakmairány szá-

mára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  834/810 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület fő célja a férfiruhák készítésének megismerése a szerkesztés-modellezéstől 

az egyedi termékkészítés és a sorozatgyártás technológiáján keresztül a férfiruházati termékek 

értékesítéséig.  

 

3.7.1 Férfiruhák gyártástechnológiája tantárgy 101/93 óra 

 

3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja a férfiruházati termékek készítéséhez gépek, berendezések kiválasztása, 

varrástípusok, alkatrész- és gyártási technológiák meghatározása, az egyedi és sorozatgyártás 

azonosságainak és különbségeinek megismerése. 

 

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus 

 

3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás 

Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alkatrészek felismerése, alapanyagok feldolgozható-

ságának ismerete, varráshoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia 

 

3.7.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.7.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Elkészíti a férfiru-

házati termékek 

műszaki dokumen-

tációját. 

Ismeri a műszaki 

dokumentáció tar-

talmi elemeit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

A szükséges eszkö-

zöket, szakszerűen 

használja. 

Törekszik a szak-

mai kifejezések 

pontos és szakszerű 

használatára. 

Idegen nyelvű szak-

szavakat használ. 

A terítékrajz készí-

tésénél és a szabás 

munkafolyamatának 

meghatározásánál 

törekszik a belső 

hulladék csökkenté-

sére. 

A műszaki leírá-

sokban pontosan 

meghatározza a 

Word és Excel 

programok haszná-

lata 

Kiválasztja a férfi-

ruházati termék 

szabástechnológiá-

jához megfelelő 

terítési módot. 

Ismeri a terítési 

módokat az egyedi 

és sorozatgyártás-

ban. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Elkészíti a felfekte-

tési és terítékrajzot 

a belső hulladék 

minimalizálásával, 

meghatározza a 

szabás munkafo-

lyamatát és minősé-

gi követelményeit a 

különböző anyagtí-

pusokhoz. 

Ismeri a felfektetési 

és terítékrajz készí-

tésének módjait a 

szövet felületi 

struktúrájának meg-

felelően. Ismeri a 

szabás eszközeit, 

balesetmentes hasz-

nálatát. 

Irányítással 
CAD/CAM-

program használata 



 

 46/80. oldal 

Értelmezi a férfi-

nadrág rajzi ábráit, 

zsebzéstechnoló-

giáját és kidolgozza 

a gyártástechnoló-

giát 

Felismeri az egyedi- 

és sorozatgyártás 

során a gyártástech-

nológiai különbsé-

geket, azonosságo-

kat, ismeri a gyár-

táshoz szükséges 

gépeket, berendezé-

seket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

gyártási folyamatot 

a rajzi ábrák alapján 

az egyedi és soro-

zatgyártásban. 

 

Értelmezi a férfi-

mellény rajzi ábráit, 

segítségével kidol-

gozza a gyártás-

technológiát. 

Felismeri az egyedi 

és sorozatgyártás 

során a gyártástech-

nológiai különbsé-

geket, azonosságo-

kat, technológiai 

megoldásokat, is-

meri a gyártáshoz 

szükséges gépeket, 

berendezéseket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Értelmezi a férfiza-

kó rajzi ábráit, se-

gítségével kidol-

gozza a klasszikus, 

a divat- és alkalmi 

zakó gyártástechno-

lógiáját. Meghatá-

rozza a felhasznál-

ható alap- és kellék-

anyagokat, valamint 

a formafix techno-

lógiáját. 

Felismeri a zakók 

fajtáit, egyedi és 

sorozatgyártás során 

a gyártástechnoló-

giai különbségeket, 

azonosságokat, 

ismeri a gyártáshoz 

szükséges alap- és 

kellékanyagokat, 

gépeket, berendezé-

seket. 

Ismeri az egyedi 

gyártás próbaszem-

pontjait, ismeri a 

sorozatgyártás sza-

kaszait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Értelmezi a férfika-

bát, felöltő rajzi 

ábráit, segítségével 

kidolgozza a gyár-

tástechnológiát. 

Meghatározza a 

felhasználható alap- 

és kellékanyagokat. 

Felismeri az egyedi- 

és sorozatgyártás 

során a gyártástech-

nológiai különbsé-

geket, azonosságo-

kat, ismeri a gyár-

táshoz szükséges 

alap- és kellékanya-

gokat, gépeket, 

berendezéseket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kiválasztja a férfi-

ruházati termék 

díszítésének módját, 

meghatározza a 

minőségi követel-

ményeket. 

Ismeri a férfiruhá-

zati termékek díszí-

tési lehetőségeit, 

minőségi követel-

ményeit. 

Teljesen önállóan  

 

 

3.7.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.1.6.1 Férfiruha-készítés gyártástechnológiája 

A témakör a férfiruházati termékek egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott szabászati és 

gyártási feladatait dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Terítés módjai 
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‒ Teríték készítése egyedi és sorozatgyártáshoz 

‒ Felfektetési rajz, terítékrajz készítése egyedi és sorozatgyártáshoz 

‒ Szabás munkafolyamata és minőségi követelményei 

‒ Szabás eszközei, balesetmentes használata  

 

3.7.1.6.2 Férfiruha-készítés: nadrágok gyártástechnológiája 

A témakör a különböző nadrágok készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban al-

kalmazott technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ A férfinadrág rajzi ábráinak értelmezése 

‒ A férfinadrág készítése egyedi és sorozatgyártással különböző zsebekkel (svédzseb, 

oldalzseb, egyszegélyes, kétszegélyes hátsó zseb), takart húzózáras hasítékpánttal, 

kötősávval 

‒ Modellezett férfinadrág gyártástechnológiája élráncolt bőséghajtással, hajtókával 

‒ Sport- (golf, lovagló) és farmernadrágok gyártástechnológiája 

‒ Férfinadrág műszaki dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok és 

méretjellemzők, a gyártás során felhasználható alap-, kellék- és díszítőanyagok 

‒ Alkalmazott varrógépek és berendezések 

 

3.7.1.6.3 Férfiruha-készítés: mellény gyártástechnológiája 

A témakör a férfimellény készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott 

technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ A férfimellény rajzi ábráinak értelmezése 

‒ Klasszikus férfimellény készítése sorozatgyártással (egysoros gombolás, béléshátú, 

elején különböző bevágott zsebekkel) 

‒ Férfimellény készítése egyedi gyártással (galléros, alkalmi, sportos) 

‒ Férfimellény dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok és méretjel-

lemzők, a gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok 

‒ Alkalmazott varrógépek és berendezések 

 

3.7.1.6.4 Férfiruha-készítés: zakó gyártástechnológiája 

A témakör a zakó készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott techno-

lógiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ A férfizakó rajzi ábráinak értelmezése  

‒ A férfizakó béleléstechnológiája (teljes, félig, negyedrészig), fazon és gallér készí-

tése 

‒ A férfizakó ragasztástechnológiája, eleje készítése (mellbetétvászon, formafix 

technológia) 

‒ Zakó hátának készítése (hasítékok) 

‒ Zakóujja és ujjahasítékok készítése 

‒ Férfizakó műszaki dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok és mé-

retjellemzők, a gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok 

‒ Alkalmazott varrógépek és berendezések 

 

3.7.1.6.5 Férfiruha-készítés: kabát gyártástechnológiája 

A témakör a férfikabát és felöltő készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban al-

kalmazott technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ A férfikabát rajzi ábráinak értelmezése  

‒ A férfikabát béleléstechnológiája (melegítő közbéléssel), fazon és gallér készítése 

‒ A férfikabát ragasztástechnológiája, eleje készítése (formafix technológia), 

zsebzések 
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‒ Kabát háta készítése (hasítékok) 

‒ Kabátujja és ujjahasítékok készítése 

‒ Kabát műszaki dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok és méret-

jellemzők, a gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok 

‒ Alkalmazott varrógépek és követelményei 

 

3.7.1.6.6 Férfiruhák díszítési lehetőségei 

A témakör a férfiruházati termékek díszítési lehetőségeivel foglalkozik. Ezen belül az 

alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Varrat, varrás, kisalkatrészek, rátét, betét, applikáció, zsinórok, hímzés, húzózárak, 

különböző gombok 

‒ A férfiruha készítésének minőségi követelményei 

 

 

3.7.2 Férfiruhák készítése gyakorlat tantárgy 405/403 óra 

 

3.7.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja a férfi felsőruházati termékek készítése egyedi és sorozatgyártás technoló-

giájával, figyelembe véve a korszerű alapanyagokat és a divattrendeket.  

 

3.7.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus 

 

3.7.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: mértékegységek 

Szakmai tartalom: gyártmány-, modell- és alkatrészrajzok értelmezése, ruhaipari gépek és 

kiegészítő berendezések ismerete, a ragasztás- és vasalástechnológia alkalmazása. A 

gyártáshoz szükséges fő- és kellékanyagok fajtái és a díszítés módjai. 

 

3.7.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.7.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Meghatározza a 

terítés, terítékkészí-

tés, felfektetés, 

szabás és ragasztás 

munkafolyamatát a 

különböző férfiru-

házati termékeknél. 

Ismeri a terítés 

módjait, a terítékké-

szítés egyedi és 

sorozatgyártását, a 

felfektetési rajzok 

készítésének módja-

it, a szabás munka-

folyamatát, minősé-

gi követelményeit, a 

szabás eszközeit, 

munkavédelmi 

előírásait és a ra-

gasztógépek fajtáit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik a pontos 

és precíz munka-

végzésre. Betartja a 

munka-, tűz- és 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

Munkakörnyezeté-

ben rendet tart. 

Szakszerűen hasz-

nálja a kézi eszkö-

zöket, gépeket, 

berendezéseket. 

Igényes munkát 

végez. 

Alkalmazza a mű-

szaki dokumentáció 

előírásait, mérettáb-

lázatait. 

Ellenőrzi a varrógép 

beállítását (öltéssű-

rűség, szálfeszes-

ség). 

Önellenőrzést vé-

gez, hibát javít. 

Szakmai kommuni-

kációt folytat. 

Megérti az idegen 

nyelvű szakmai 

kifejezéseket, a 

gyakorlatban hasz-

nált szakzsargono-

kat. 

Képes önálló és 

csoportmunkára. 

Felelősséget érez az 

általa végzett mun-

káért. 

 

Kiválasztja a férfi-

nadrág készítéséhez 

szükséges gépeket, 

berendezéseket. 

Elkészíti a klasszi-

kus és modellezett 

férfinadrágot a 

műszaki leírás és 

minőségi követel-

mények alapján 

egyedi vagy soro-

zatgyártással. 

Ismeri az alap- és 

speciálgépeket, 

varratokat. Ismeri a 

klasszikus és mo-

dellezett férfinadrág 

készítésének folya-

matát műszaki le-

írás vagy egyedi 

megrendelés alap-

ján. Ismeri a próba 

szempontjait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kiválasztja a férfi-

mellény készítésé-

hez szükséges gé-

peket, berendezése-

ket. Elkészíti a 

klasszikus és mo-

dellezett férfimel-

lényt a műszaki 

leírás és minőségi 

követelmények 

alapján egyedi vagy 

sorozatgyártással. 

Ismeri az alap- és 

speciálgépeket, 

varratokat. Ismeri a 

klasszikus és mo-

dellezett férfimel-

lény készítésének 

folyamatát a mű-

szaki leírás vagy 

egyedi megrendelés 

alapján. Ismeri a 

próba szempontjait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kiválasztja a férfi-

zakó készítéséhez 

szükséges gépeket, 

berendezéseket, 

anyag- és kellékfaj-

tákat. Meghatározza 

a ragasztástechno-

lógiát.  

Elkészíti a férfiza-

kót a műszaki leírás 

és minőségi köve-

telmények alapján 

egyedi vagy soro-

zatgyártással. 

Ismeri az alap- és 

speciálgépeket, 

varratokat. Ismeri a 

ragasztástechno-

lógiát, a 

mellbetétvásznak 

fajtáit, a különböző 

kidolgozási techno-

lógiákat, a bélelés 

módjait. Ismeri a 

zakó készítésének 

folyamatát műszaki 

leírás vagy egyedi 

megrendelés alap-

ján. Ismeri a próbák 

szempontjait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Kiválasztja a férfi-

kabát, felöltő készí-

téséhez szükséges 

gépeket, berendezé-

seket, alap- és kel-

lékanyagokat.  

Elkészíti a gyárt-

mány- vagy modell-

rajznak megfelelő 

férfidivatkabátot, 

felöltőt a műszaki 

leírás és a minőségi 

követelmények 

alapján egyedi vagy 

sorozatgyártással. 

Meghatározza az 

elejekidolgozás 

módját, zsebzés-

technológiáját és a 

bélelés fajtáját. 

Ismeri az alap- és 

speciálgépeket, 

varratokat. Ismeri a 

férfidivatkabát, 

felöltő készítésének 

folyamatát műszaki 

leírás vagy egyedi 

megrendelés alap-

ján. Ismeri a próbák 

szempontjait. Ismeri 

az elejekészítés 

technológiáját.  

Ismeri a modell- 

vagy gyártmány-

rajznak megfelelő 

zsebzés-

technológiát. Ismeri 

a bélelések fajtáit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kiválasztja az isko-

la modellgyűjtemé-

nyéből a férfiruhá-

zati terméket (ter-

mékeket). Műszaki 

dokumentációt 

készít, amelyben 

megtervezi a gyár-

tás folyamatát a 

megrendeléstől a 

termék átadásáig. 

Ismeri a különböző 

férfiruházati termé-

kek egyedi gyártási 

folyamatát a meg-

rendeléstől a gyár-

tási folyamaton 

keresztül a termék 

átadásáig. 

Teljesen önállóan 
Műszaki dokumen-

táció készítése 

 

 

3.7.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.2.6.1 A szabás és a szabást megelőző műveletek 

A témakör a férfiruha-készítés gyártás-előkészítő műveleteit dolgozza fel. Ezen belül az 

alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Terítés módjai 

‒ Teríték készítése egyedi vagy sorozatgyártáshoz 

‒ Felfektetési és terítékrajz-készítés fajtái 

‒ Szabás munkafolyamata és minőségi követelményei 

‒ Szabás eszközei és balesetmentes használata 

‒ Ragasztás- és vasalástechnológia 

 

3.7.2.6.2 Férfinadrág készítése  

A témakör a különböző férfinadrágok készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás 

technológiájával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:  

‒ Férfinadrágon alkalmazott oldal- és hátsó zsebek készítése 

‒ Bélelt és takart hasítékkészítés, kötősáv, övtartók készítése 

‒ Nadrágfelhajtási módok 

‒ Klasszikus férfinadrág készítése 

‒ Modellezett férfinadrág készítése (élhajtás, bőségránc, hajtóka) 

‒ Sport- (golf, lovagló) és farmernadrágok készítése 

‒ Férfinadrágokon alkalmazott díszítések és záródások 
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‒ Minőségi előírások, követelmények 

‒ Alap- és speciál varrógépek, automaták biztonságos alkalmazása 

 

3.7.2.6.3 Férfimellény készítése 

A témakör a férfimellények készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás technológiájá-

val. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Béleletlen férfimellény készítése 

‒ Klasszikus férfimellény készítése egysoros gombolással, zsebpántos zsebbel 

‒ Mellényháta fajtái (szövet, bélés) gumiházzal, leszorító pánttal 

‒ Férfimellény készítése (galléros, alkalmi, sportos) egyedi gyártástechnológiával 

‒ Férfimellényen alkalmazott díszítések 

‒ Minőségi előírások, követelmények 

‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos alkalmazása 

 

3.7.2.6.4 Férfizakó készítése 

A témakör a férfizakók készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás technológiájával. 

Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Zakókon alkalmazott zsebek (foltzseb, bevágott zseb, mellzseb) 

‒ Zakófajták elejekészítése (klasszikus, sportos, alkalmi), ragasztás- és vásznazási 

technológiák (síkragasztás és formafix ragasztás) 

‒ Zakóháta készítése különböző hasítékokkal, szabásvonalakkal 

‒ Ujjakészítés (ujjahasítékok fajtái) 

‒ Bélelési technológiák, béléskészítés (belső zsebek fajtái) 

‒ Zakó elejeszélének készítése, gallérozás 

‒ Ujjázás, karkör elrendezése 

‒ Bélelés és befejező műveletek 

‒ Rész- és készre vasalás technológiája 

‒ Zakón alkalmazott díszítések 

‒ Minőségi előírások, követelmények 

‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos alkalmazása 

 

3.7.2.6.5 Férfikabát és felöltő készítése 

A témakör a férfikabát és felöltő készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás technoló-

giájával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Férfi átmeneti kabát készítése egyenes vonalú, rejtett gombolással, magasan záródó 

gallérral és bevágott zsebpántos zsebbel 

‒ Férfidivatkabátok készítése  

‒ Kabátbélelési technológiák (melegítő közbélések) 

‒ Speciális vasalási technikák (gőzbaba) 

‒ Díszítési technológiák 

‒ Minőségi előírások, követelmények 

‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos használata 

 

3.7.2.6.6 Szabadon választott férfiruhák készítése 

A témakör szabadon választott modell (vizsgaremek) készítését dolgozza fel egyedi gyár-

tástechnológiával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Szabadon választott modellek, vizsgaremek készítése: öltöny (zakó, nadrág) vagy 

kabát egyedi gyártástechnológiával. Modellgyűjteményből választott modellhez 

szabásminta készítése, alapanyag kiválasztása, felfektetési rajz készítése, digitali-

zált vagy számítógéppel szerkesztett és modellezett alkatrészekből, alkatrészek 
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szabása terítékrajz alapján, a választott termék elkészítése próbák szempontjainak 

figyelembevételével. Megrendelő, árkalkuláció és számla készítése a választott 

termékhez. 

 

 

3.7.3 Férfiruhák értékesítése tantárgy 31/31 óra 

 

3.7.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának fő célja a tanulók gazdasági, kereskedelmi ismereteinek bővítése az 

egyszerűbb vállalkozási formák működésének világában. 

 

3.7.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Közgazdásztanár, pénzügyi szakember 

 

3.7.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: százalékszámítás 

Magyar: szövegértés 

Szakmai tartalom: vizsgaremek-dokumentáció 

 

3.7.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.7.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Értelmezi a vállal-

kozási formákat, a 

vállalkozás alapítá-

sát és megszünteté-

sét. 

Ismeri a vállalkozá-

si formák előnyeit, 

hátrányait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik a jogsza-

bályi környezet 

megismerésére.  

Információt gyűjt 

családi, baráti, mé-

diakörökből. 

Megfigyeli a gya-

korlati képzőhely 

beszerzési, raktáro-

zási folyamatát. 

Szűkebb-tágabb 

környezetében fi-

gyelemmel kíséri a 

marketinglehetősé-

geket. 

Tanulmányozza a 

vásárláskor kapott 

számlákat, nyugtá-

kat. 

Összegyűjti a vásár-

lásai során tapasz-

talt fogyasztóvé-

delmi információ-

kat. 

 

Kiválasztja a ruha-

iparra jellemző 

vállalkozási formá-

kat, meghatározza a 

személyi és tárgyi 

feltételeket. 

Ismeri az egysze-

rűbb vállalkozási 

formákat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kiválasztja a vállal-

kozás méretéhez az 

adózás módját. 

Ismeri az egysze-

rűbb adózási lehető-

ségeket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Aktuális adójogsza-

bályokat tanulmá-

nyoz. 

Meghatározza a 

vállalkozás járulék-

fizetési kötelezett-

ségét. 

Ismeri a járulék 

fogalmát, befizetési 

kötelezettségét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Elvégzi a vállalko-

zás marketingfela-

datait. 

Ismeri a vállalkozás 

népszerűsítésének 

eszközeit, lehetősé-

geit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Online marketing 

használata 

Kiszámolja a vál-

lalkozás bevételeit, 

kiadásait. 

Levonja a következ-

tetéseket a nyereség 

vagy veszteség 

szempontjából. 

Teljesen önállóan  
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Meghatározza a 

beszerzési forráso-

kat, a raktár szüksé-

gességét, az értéke-

sítés módját, a vál-

lalkozási szerződés 

formáját. 

Ismeri a kereske-

delmi folyamatokat.  

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internet segítségé-

vel szerződésmintá-

kat tanulmányoz. 

Meghatározza a 

ruházati termék 

árát, árajánlatot, 

megrendelőt készít. 

Ismeri az árképzés 

módját, az árajánlat 

és megrendelő tar-

talmi elemeit. 

Teljesen önállóan  

Elkészíti a vállalko-

zás számláit. 

Ismeri a számla 

alaki és formai 

követelményeit. 

Teljesen önállóan  

Tanulmányozza a 

fogyasztóvédelmi 

szabályokat. 

Ismeri a panaszke-

zelés folyamatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

 

 

3.7.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.3.6.1 Vállalkozási alapismeretek 

A témakör a vállalkozói kompetenciák fejlesztése során az egyszerűbb vállalkozási formák 

alapításával és működésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ A vállalkozási formák 

‒ A vállalkozás alapítása, működése, megszüntetése 

‒ A ruhaipari vállalkozás működtetésének személyi és tárgyi feltételei 

‒ A vállalkozás adózása (egyszerű adózási lehetőségek: KATA, vállalkozói SZJA) 

‒ A vállalkozás járulékfizetési kötelezettsége 

‒ A vállalkozás népszerűsítése (online, offline marketing) 

 

3.7.3.6.2 Kereskedelmi ismeretek 

A témakör a vállalkozások kereskedelmi folyamatait dolgozza fel. Ezen belül az alábbi té-

mákat tartalmazza: 

‒ A vállalkozások bevételei és kiadásai 

‒ Beszerzés, raktározás, értékesítés 

‒ Árképzés, az ár összetevői 

‒ Árajánlat, megrendelő készítése 

‒ A vállalkozási szerződés 

‒ Számlaadási kötelezettség, számlák fajtái 

‒ Fogyasztóvédelem 

 

 

3.7.4 Férfiruhák szerkesztése, modellezése tantárgy 168/158 óra 

 

3.7.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja, hogy bevezesse a tanulókat a szakszerű méretvétel folyamatába, a ruha-

ipari méretes és konfekciógyártáshoz szükséges férfiruha alapszerkesztéseinek készítésébe és 

az alapvető modellezési technikák megismerésébe, valamint a pontos, precíz szabásminta 

kialakításába kicsinyített méretben. A tantárgy szorosan kapcsolódik az anyagismeret, gyár-

tástechnológia és gépismeretek témakörhöz. 
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3.7.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus 

 

3.7.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás 

Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alapanyagok feldolgozhatóságának ismerete, varrás-

hoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia 

 

3.7.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.7.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Szakszerűen hasz-

nálja a szerkesztés-

hez, modellezéshez 

szükséges eszközö-

ket. 

Ismeri a szakrajz 

készítéséhez szük-

séges eszközöket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

A szükséges eszkö-

zöket, szakszerűen 

használja. 

 

Törekszik a szak-

mai kifejezések 

pontos és szakszerű 

használatára. 

Meghatározza a 

szerkesztési mére-

teket.  

Alkalmazza a levett 

méreteket. 

 

Pontos, precíz, 

tiszta szerkesztési 

rajzot készít kicsi-

nyített méretben. 

Füzetében a munká-

it esztétikusan, 

igényesen készíti.  

A modellezési sza-

bályok szerint végzi 

a folyamatokat. 

Pontosan, eszközök 

segítségével másol. 

Precízen, pontosan 

mér. 

Szakszerűen kivágja 

a szabásminta kör-

vonalát. 

Értelemszerűen 

jelöli a szabásmin-

tákon alkalmazott 

szükséges informá-

ciókat, jeleket. 

 

Pontos méretet vesz 

a különböző testal-

kattípusok ismere-

tében. 

Ismeri a méretvétel 

szabályait és a test-

alkattípusok, testtar-

tástípusok jellemző-

it. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Tanulmányozza a 

méretszabványokat, 

mérettáblázatokat, a 

méretnagyságokat 

beazonosítja. 

Ismeri a méretszab-

ványok tartalmát, a 

mérettáblázatok 

fajtáit, a méretnagy-

ság fogalmát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Alapszerkesztéseket 

készít kicsinyített 

méretben. 

Ismeri a különböző 

sziluettek szerkesz-

téséhez szükséges 

alapelveket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Felismeri a ruhák 

jellegzetességeit a 

divatrajzolvasás 

folyamán. 

Ismeri a férfiruhák 

formaváltozatait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Szakszerű, szabá-

lyos szerkesztése-

ket, modellezési 

rajzokat, ábrákat 

készít. 

Ismeri a szerkesz-

tés, modellezés 

szabályait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Különböző forma-

változatú terméke-

ket modellez. 

Ismeri a modellezés 

fogalmát, szabálya-

it. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kisalkatrészeket 

szerkeszt, modellez. 

Ismeri a kisalkatré-

szek fajtáit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Alapmintát készít, 

kicsinyített méret-

ben. 

Ismeri az alapminta 

készítésének szabá-

lyait, menetét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Konfekcióipari 

szabásmintát készít 

kicsinyített méret-

ben. 

Meghatározza a 

szabásminta készí-

téséhez szükséges 

varrás- és hajtásszé-

lesség mértékét, az 

alapanyag, modell 

és alkalmazott var-

rógépek ismereté-

ben. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Alkalmazza a jelö-

léseket.  

Munkakörnyezeté-

ben tisztaságot, 

rendet tart.  

 

 

3.7.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.4.6.1 Szakrajzi alapismeretek 

A témakör a szerkesztéshez, modellezéshez szükséges szakrajzi alapismeretekkel, szabá-

lyokkal, a testméretekkel kapcsolatos fogalmakkal, a különböző testalkattípusokkal foglal-

kozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Szakrajz készítéséhez szükséges eszközök, szabályok, méretek, méretarányok, jelö-

lések 

‒ Méretvétel, méretszabványok, mérettáblázatok, méretnagyságok, jelölések 

‒ Férfitestalkat, testtartástípusok 

‒ Férfiruhák modell- és gyártmányrajzai (tankönyvek, divatlapok és szaklapok) 

‒ Modellezés és modellrajz összefüggései 

‒ Méretek beazonosítása 

‒ Kényelmi bőségek értelmezése 

 

3.7.4.6.2 Férfinadrágok szerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése 

A témakör a férfinadrágok alapszerkesztéseivel, különböző formaváltozatok modellezésé-

vel és azok szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza 

fel: 

‒ Klasszikus férfinadrág szerkesztése középarányos testalkatra: férfinadrág szerkesz-

tése élhajtással, férfinadrág szerkesztése bőséghajtásokkal 

‒ Férfinadrágok szerkesztése, modellezése: párhuzamos szárú férfinadrág szerkeszté-

se, modellezése, trapézszárú férfinadrág szerkesztése, modellezése, farmernadrág 

szerkesztése, modellezése, térdnadrág szerkesztése, modellezése, golfnadrág szer-

kesztése, modellezése, csizma-, lovaglónadrág szerkesztése, modellezése 

‒ Zsebek modellezése 

‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése 

 

3.7.4.6.3  Férfimellény alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése 

A témakör a férfimellény alapszerkesztésével, különböző formaváltozatok modellezésével 

és szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Férfimellény alapszerkesztése, alapszabásminta kialakítása 

‒ Különböző divatvonalú férfimellények modellezése: egysoros, kétsoros, magasan 

záródó, állógalléros, szabásvonalas, szmokingmellény 

‒ Kisalkatrészek szerkesztése: zsebfedő, szorítópántok, foltzsebek 

‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése 

 

3.7.4.6.4 Férfizakó alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése 

A témakör a férfizakók és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek, kisalkatrészek alapszerkesz-

tésével, különböző formaváltozatok modellezésével és szabásminta-készítésével foglalko-

zik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 
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‒ Férfizakó szerkesztése középméretű testalkatra 

‒ Kétvarrásos ujja szerkesztése 

‒ Mellvászon szerkesztése, kialakítása 

‒ Különböző formaváltozatú zakók modellezése: egysoros, kétsoros gombolású, kü-

lönböző fazonok, gallérok, zsebek, szabásvonalak 

‒ Sportzakók modellezése 

‒ Ragasztós közbélésminta kialakítása 

‒ Bélésminta kialakítása 

‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése 

 

3.7.4.6.5 Férfikabát, felöltő alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-

készítése 

A témakör a férfikabátok, felöltők és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek, kisalkatrészek 

alapszerkesztésével, különböző formaváltozatok modellezésével és szabásminta-

készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Férfikabát alapszerkesztése bevarrott kétvarrásos ujjal 

‒ Bevarrott férfikabátok modellezése: egysoros, kétsoros, csapott, csúcsos fazonú, 

Napóleon-galléros 

‒ Raglán férfikabát modellezése 

‒ Gallérszerkesztések 

‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta késztése 

 

 

3.7.5 Férfiruhák szerkesztése, modellezése gyakorlat tantárgy 80/78 óra 

 

3.7.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja, hogy a tanulók a megszerzett ismeretekre és az ismeretek alapján kialakult 

szemléletükre, valamint logikus gondolkodásukra támaszkodva különböző divatos modellek 

készítéséhez szükséges szabásmintákat tudjanak készíteni méretarányosan, pontos méretvétel 

alapján. Ruhaipari számítógépes gyártás-előkészítő rendszerben képesek feldolgozni a sza-

básmintákat további felhasználás céljából. Ruhaipari CAD/CAM-technológiát alkalmaz. 

 

3.7.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus 

 

3.7.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás 

Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alapanyagok feldolgozhatóságának ismerete, varrás-

hoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia 

 

3.7.5.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.7.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Szakszerűen hasz-

nálja a méretará-

nyos szerkesztés-

hez, modellezéshez 

szükséges eszközö-

ket. 

Ismeri a méretará-

nyos szerkesztéshez 

szükséges nagymé-

retű vonalzókat, 

idomvonalzókat, 

eszközöket. 

Teljesen önállóan 

A szükséges eszkö-

zöket, szakszerűen 

használja. 

 

Információt gyűjt, 

tanulmányokat 

készít. 

 

Meghatározza a 

szerkesztési mére-

teket.  

Alkalmazza a levett 

méreteket. 

 

Pontos, precíz, 

tiszta szerkesztési 

rajzot készít méret-

arányosan. 

A modellezési sza-

bályok szerint végzi 

a folyamatokat. 

Törekszik a megis-

mert modellezési 

látásmód, térszem-

lélet alkalmazására, 

az arányok megtar-

tására. 

Pontosan, eszközök 

segítségével másol. 

Precízen, pontosan 

mér. 

Szakszerűen kivágja 

a szabásminta kör-

vonalát. 

Értelemszerűen 

jelöli a szabásmin-

tákon alkalmazott 

szükséges informá-

ciókat, jeleket. 

Alkalmazza a jelö-

léseket.  

Szakszerűen tárolja 

az elkészített sza-

básmintákat. Digita-

lizál, szériáz, számí-

tógépes gyártás-

előkészítő berende-

zéseket használ. 

Betartja a munka- 

és balesetvédelmi 

szabályokat az 

eszközök használa-

takor. 

 

Tanulmányozza a 

divattrendeket, 

divatlapokat, szak-

lapokat. 

Ismeri a divat köve-

tésének lehetősége-

it. 

Teljesen önállóan  

Meghatározza a 

szerkesztési mére-

teket, számol. 

Ismeri az egy adott 

termék szerkeszté-

séhez szükséges 

képleteket és számí-

tási módjukat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Méretarányos szer-

kesztést készít adott 

méretre. 

Ismeri a különböző 

sziluettek szerkesz-

téséhez szükséges 

alapelveket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Leolvassa adott 

modellről a jelleg-

zetességeket a mo-

dellezés elvégzésé-

hez. 

Ismeri a divatrajz-

olvasás folyamatát 

és a férfiruhák for-

maváltozatait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Különböző forma-

változatú terméke-

ket modellez. 

Ismeri a modellezés 

fogalmát, szabálya-

it. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Jól érthető, logikus 

modellezési rajzot 

készít a modell 

megfigyelése után. 

Ismeri a szerkesz-

tés, modellezés 

szabályait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Konfekcióipari 

szabásmintát készít 

méretarányosan. 

Meghatározza a 

szabásminta készí-

téséhez szükséges 

varrás- és hajtásszé-

lesség mértékét, az 

alapanyag, a modell 

és az alkalmazott 

varrógépek ismere-

tében. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Dokumentációba 

gyűjti az elkészített 

szabásmintákat. 

Ismeri a dokumen-

táció készítéséhez 

szükséges tartalmat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Gyártás-előkészítő 

rendszerben feldol-

gozza az elkészített 

szabásmintákat, 

digitalizál, szériáz. 

Ismeri a számítógé-

pes gyártás-

előkészítő rendsze-

rek használatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Számítógépes 

CAD/CAM-

technológiát alkal-

maz. 
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3.7.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.5.6.1 Férfiruházati termékek szerkesztése, modellezése méretarányosan 

A témakör szabadon választott divatos, egyedi tervezésű modellek szerkesztésével, model-

lezésével, méretarányos szabásminta készítésével foglalkozik mért méretek alapján. Ezen 

belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Férfinadrág szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése 

‒ Férfimellény szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése 

‒ Zakó szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése 

‒ Férfikabát szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése 

 

3.7.5.6.2 Műszaki rajzsorozat készítése 

A témakör a ruhaiparban alkalmazott szériázási irányelvekkel, alapfogalmakkal és módsze-

rekkel foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Műszaki rajzsorozat fogalma és készítésének alapelvei 

‒ Műszaki rajzsorozat készítésének folyamata, módjai 

‒ Mérettáblázatok, szériázási értékek meghatározása 

‒ Férfinadrág kézi és számítógépes szériázása 

‒ Férfimellény kézi és számítógépes szériázása 

 

 

3.7.6 Modellrajz és stílustan tantárgy 49/47 óra 

 

3.7.6.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja, hogy felkeltse az érdeklődést a szakma iránt a vizuális kultúra nyelvének 

és a látás eszközrendszerének megismerésével. Fejleszti a szemmértéket, a forma- és arányér-

zéket, a harmonikus és esztétikai szemléletet. Bevezeti a tanulókat a divat világába, és meg-

ismerteti őket a ruhák formaváltozataival. A divatszabó a ruhakészítés első részében a mo-

dellkiválasztás, modellajánlás vagy az elkészítendő ruha végső formájának meghatározása 

érdekében egyszerű, jól értelmezhető, arányos modellrajzot, gyártmányrajzot, részletrajzot 

készít. 

 

3.7.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus, rajztanár 

 

3.7.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ábrázolási alapismeretek 

Szakmai tartalom: anyagismeret, divatrajzolvasás 

 

3.7.6.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.7.6.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Jól érthető, való-

sághű, egyszerű, 

lendületes rajzokat 

készít. 

Ismeri a szabadkézi 

ábrázolások terüle-

teit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik a megis-

mert látásmód, 

térszemlélet alkal-

mazására, a harmo-

nikus arányok meg-

jelenítésére. 

Az ábrázolt valósá-

got leegyszerűsíti, 

lényeges tulajdon-

ságait kiemeli. 

Információt gyűjt, 

rajzgyakorlatokat 

végez, tanulmányo-

kat készít. 

Szakszerű, pontos, 

olvasható rajzot 

készít. 

Érzékelteti az 

anyagszerűséget és 

a tulajdonságokat. 

Alkalmazza az 

öltözködés törvény-

szerűségeit. 

Alkalmazza az 

optikai hatásokat az 

öltözeten belül, az 

előnyösebb megje-

lenés szem előtt 

tartásával. 

Információt gyűjt az 

aktuális divatról. 

A divat, stílus és 

alkalom összhangját 

érvényesíti. 

Szabadon választott 

modelltervet jól 

értelmezhetően, 

rajzon ábrázol. 

Modelltervhez illő, 

divatos, esztétikus 

alap- és kellékanya-

gokat, díszítő kellé-

keket választ. 

 

Alakrajzot készít. 

Ismeri a valóság 

leegyszerűsített 

ábrázolásának ará-

nyait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Modellrajzot készít. 

Ismeri a ruha visele-

tekor keletkező 

jellegzetes ruharán-

cokat az alakon. 

Alkalmazza a ruha 

és a mozgás kapcso-

latát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Gyártmányrajzot 

készít, modellrajz 

alapján. 

Ismeri a gyártmány-

rajz fogalmát, jel-

lemzőit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Rajzprogramot 

alkalmaz. 

Valósághűen ábrá-

zolja a ruhadíszíté-

seket. 

Ismeri a díszítő 

kellékeket és azok 

rajzos kivitelezés-

ének megvalósítá-

sát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Helyesen összekap-

csolja a testalkatnak 

megfelelő formájú 

ruhadarabokat. 

Ismeri a különböző 

testalkattípusokat és 

a hozzájuk illő 

öltözeteket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Felismeri a ruhák 

jellegzetességeit a 

forma és a sziluett 

elemzésével. 

Ismeri a ruhák for-

maváltozatait, szi-

luettjét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Összeállítja a ruha-

tárat. 

Ismeri a ruhák jel-

legzetes funkcióit, 

az öltözködési stílu-

sokat és a divat-

irányzatokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Modellterv-

vázlatokat készít. 

Ismeri a divatvona-

lak jelentőségét, a 

szabászati díszítési 

lehetőségeket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Modelltervhez 

anyagokat, kelléke-

ket társít. 

Alkalmazza a szí-

nek, minták, felüle-

tek kapcsolódását. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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3.7.6.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.6.6.1 Az emberi testalkatok és öltözetek kapcsolata 

A témakör a férfitestalkat aránytanulmányaival és az öltözetek ábrázolási és díszítési mód-

szereivel foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Az emberi test arányai 

‒ Egyszerű férfi-arányfigura szerkesztése 

‒ Próbababa szerkesztése 

‒ Modellrajz készítése 

‒ Gyártmányrajz készítése 

‒ Díszítési lehetőségek 

 

3.7.6.6.2 Férfialkatok csoportosítása 

A témakör a férfitestalkatok anatómiai szempontok alapján történő rendszerezésével, azok 

előnyös vagy előnytelen viseletének meghatározásával foglalkozik. Ezen belül az alábbi 

témákat dolgozza fel: 

‒ Alkatok testmagasság szerint és előnyös viseletük (magas, alacsony) 

‒ Alkatok körméretek szerint és előnyös viseletük (hasas, kövér, sovány, széles csí-

pőjű, széles vállú) 

 

3.7.6.6.3 Férfiöltözetek és öltözködési stílusok 

A témakör a férfiruhák formaváltozatainak rendszerezésével foglalkozik, a sziluett, az al-

kalom, az életkori sajátosságok figyelembevételével és az öltözködési stílusok megismeré-

sével, és ezek ismeretében tudatosan alkalmazza azt gyakorlati feladatokban. Ezen belül az 

alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Férfiruhák formaváltozatai 

‒ Öltözködési stílusok, divat- és stílusirányzatok 

‒ Az öltözet funkciója, viselete jelzésrendszere, alapfogalmak 

‒ Ruhatár összeállítása (alkalomhoz illő, életkori, életviteli sajátosságok figyelembe-

vételével) 

 

3.7.6.6.4 Modellrajzok készítése 

A témakör különböző modellrajz-tanulmányok készítése során mélyíti el az előző témakö-

rök ismereteit. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Különböző stílusú, típusú modellek rajzvázlatainak készítése 

‒ Anyagtársítások vázlatokhoz 

‒ Az alkati sajátosságok és az öltözékterv összhangja 

‒ Szabásvonalak, színek, minták, felületek kedvező kapcsolódása 

‒ Saját modelltanulmányok készítése 
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3.8 Női ruhák készítése megnevezésű tanulási terület a Női szabó szakmairány számá-

ra 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  834/810 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület fő célja a női ruhák készítésének megismerése a szerkesztés-modellezéstől, 

az egyedi termékkészítés és a sorozatgyártás technológiáján keresztül a női ruházati termékek 

értékesítéséig.  

 

3.8.1 Női ruhák gyártástechnológiája tantárgy 101/93 óra 

 

3.8.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja a női ruházati termékek készítéséhez gépek, berendezések kiválasztása, 

varrástípusok, alkatrész- és gyártási technológiák meghatározása, az egyedi és sorozatgyártás 

azonosságainak és különbségeinek megismerése. 

 

3.8.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus 

 

3.8.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás 

Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alkatrészek felismerése, alapanyagok feldolgozható-

ságának ismerete, varráshoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia 

 

3.8.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.8.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Elkészíti a női ruhá-

zati termékek mű-

szaki dokumentáci-

óját. 

Ismeri a műszaki 

dokumentáció tar-

talmi elemeit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

A szükséges eszkö-

zöket, szakszerűen 

használja. 

Törekszik a szak-

mai kifejezések 

pontos és szakszerű 

használatára. 

Idegen nyelvű szak-

szavakat használ. 

A terítékrajz készí-

tésénél és a szabás 

munkafolyamatának 

meghatározásánál 

törekszik a belső 

hulladék csökkenté-

sére. 

A műszaki leírá-

sokban pontosan 

Word és Excel 

programok haszná-

lata 

Kiválasztja a női 

ruházati termék 

szabástechnológiá-

jához megfelelő 

terítési módot. 

Ismeri a terítési 

módokat az egyedi 

és sorozatgyártás-

ban. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Elkészíti a felfekte-

tési és terítékrajzot 

a belső hulladék 

minimalizálásával, 

meghatározza a 

szabás munkafo-

lyamatát és minősé-

gi követelményeit. 

Ismeri a felfektetési 

és terítékrajz készí-

tésének módjait a 

szövet felületi 

struktúrájának meg-

felelően. Ismeri a 

szabás eszközeit, 

balesetmentes hasz-

nálatát. 

Irányítással 
CAD/CAM-

program használata 
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Értelmezi a női 

szoknya rajzi ábráit, 

segítségével kidol-

gozza a gyártás-

technológiát. 

Felismeri az egyedi 

és sorozatgyártás 

során a gyártástech-

nológiai különbsé-

geket, azonosságo-

kat, ismeri a gyár-

táshoz szükséges 

gépeket, berendezé-

seket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

meghatározza a 

gyártási folyamatot 

a rajzi ábrák alapján 

az egyedi és soro-

zatgyártásban.  

Értelmezi a női 

nadrág rajzi ábráit, 

segítségével kidol-

gozza a gyártás-

technológiát. 

Felismeri az egyedi 

és sorozatgyártás 

során a gyártástech-

nológiai különbsé-

geket, azonosságo-

kat, ismeri a gyár-

táshoz szükséges 

gépeket, berendezé-

seket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Értelmezi a női blúz 

és ruha rajzi ábráit, 

segítségével kidol-

gozza a gyártás-

technológiát. Meg-

határozza a felhasz-

nálható alap- és 

kellékanyagokat. 

Felismeri az egyedi 

és sorozatgyártás 

során a gyártástech-

nológiai különbsé-

geket, azonosságo-

kat, ismeri a gyár-

táshoz szükséges 

alap- és kellékanya-

gokat, gépeket, 

berendezéseket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Értelmezi a női 

mellény, kosztüm-

kabát, kabát rajzi 

ábráit, segítségével 

kidolgozza a gyár-

tástechnológiát. 

Meghatározza a 

felhasználható alap- 

és kellékanyagokat. 

Felismeri az egyedi 

és sorozatgyártás 

során a gyártástech-

nológiai különbsé-

geket, azonosságo-

kat, ismeri a gyár-

táshoz szükséges 

alap- és kellékanya-

gokat, gépeket, 

berendezéseket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kidolgozza a béle-

letlen és bélelt kosz-

tümkabát gyártás-

technológiáját az 

egyedi és sorozat-

gyártáshoz. 

Ismeri az egyedi 

gyártás próbaszem-

pontjait, ismeri a 

sorozatgyártás sza-

kaszait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kidolgozza a női 

kabátok gyártás-

technológiáját az 

egyedi és sorozat-

gyártáshoz. 

Ismeri az egyedi 

gyártás próbaszem-

pontjait, ismeri a 

sorozatgyártás sza-

kaszait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kiválasztja a női 

ruházati termék 

díszítésének módját, 

meghatározza a 

minőségi követel-

ményeket. 

Ismeri a női ruháza-

ti termékek díszítési 

lehetőségeit, minő-

ségi követelménye-

it. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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3.8.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.1.6.1 Női ruhakészítés gyártástechnológiája 

A témakör a női ruházati termékek egyedi és sorozatgyártásban alkalmazott szabászati és 

gyártási feladatait dolgozza fel. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Terítés módjai 

‒ Teríték készítése egyedi és sorozatgyártáshoz 

‒ Felfektetési rajz, terítékrajz készítése egyedi és sorozatgyártáshoz 

‒ Szabás munkafolyamata és minőségi követelményei 

‒ Szabás eszközei, balesetmentes használata  

 

3.8.1.6.2 Női ruhakészítés: szoknyák, nadrágok gyártástechnológiája 

A témakör a szoknyák és nadrágok készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban al-

kalmazott technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ A női szoknyák rajzi ábráinak értelmezése 

‒ Szabásvonalakkal tagolt, csípővonal feletti, magasított derekú és csípőszoknya 

‒ Rakott, hajtásokkal készülő szoknyák 

‒ Női nadrágok rajzi ábráinak értelmezése 

‒ Bőséghajtásos, zsebes, hajtókás nadrágok 

‒ Csípőrészes farmernadrág 

‒ Női szoknya és nadrág műszaki dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástí-

pusok és méretjellemzők, a gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok 

‒ Alkalmazott varrógépek és berendezések 

 

3.8.1.6.3 Női ruhakészítés: blúzok, ruhák gyártástechnológiája 

A témakör a blúzok és ruhák készítésével, a készítés egyedi és sorozatgyártásban alkalma-

zott technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ A női blúz és ruha rajzi ábráinak értelmezése 

‒ Szabásvonalakkal tagolt, húzással, hajtással díszített, különféle gallérral, 

nyakköreldolgozással készülő blúzok és ruhák 

‒ Női blúz és ruha műszaki dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok 

és méretjellemzők, a gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok 

‒ Alkalmazott varrógépek és berendezések 

 

3.8.1.6.4 Női ruhakészítés: mellények, kosztümök, kabátok gyártástechnológiája 

A témakör a mellények, kosztümök és kabátok készítésével, a készítés egyedi és sorozat-

gyártásban alkalmazott technológiájával foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgoz-

za fel: 

‒ A női mellény, kosztümkabát, kabát rajzi ábráinak értelmezése  

‒ A béleletlen és bélelt mellény gyártástechnológiája 

‒ A béleletlen és bélelt kosztümkabát gyártástechnológiája 

‒ A női kabátok gyártástechnológiája, egyenes vonalú, karcsúsított, bevarrott ujjú, 

raglánujjú  

‒ Női blúz és ruha műszaki dokumentációjának készítése, alkalmazott varrástípusok 

és méretjellemzők, a gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok 

‒ Alkalmazott varrógépek és berendezések 

  



 

 64/80. oldal 

 

3.8.1.6.5 Női ruhák díszítési lehetőségei 

A témakör a női ruházati termékek díszítési lehetőségeivel foglalkozik. Ezen belül az aláb-

bi témákat dolgozza fel: 

‒ Varrat, varrás, kisalkatrészek, rátét, betét, applikáció, zsinórok, hímzés, húzózárak, 

különböző gombok 

‒ Női ruhák készítésének minőségi követelményei 

 

 

3.8.2 Női ruhák készítése gyakorlat tantárgy 405/403 óra 

 

3.8.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja a női felsőruházati termékek készítése egyedi és sorozatgyártás technoló-

giájával, figyelembe véve a korszerű alapanyagokat és divattrendeket.  

 

3.8.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus 

 

3.8.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: mértékegységek 

Szakmai tartalom: gyártmány-, modell- és alkatrészrajzok értelmezése, ruhaipari gépek és 

kiegészítő berendezések ismerete, a ragasztás- és vasalástechnológia alkalmazása. A 

gyártáshoz szükséges fő- és kellékanyagok fajtái és a díszítés módjai. 

 

3.8.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.8.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Meghatározza a 

terítés, terítékkészí-

tés, felfektetés, 

szabás és ragasztás 

munkafolyamatát. 

Ismeri a terítés 

módjait, a terítékké-

szítés egyedi és 

sorozatgyártását, a 

felfektetési rajzok 

készítésének módja-

it, a szabás munka-

folyamatát, minősé-

gi követelményeit, a 

szabás eszközeit, 

munkavédelmi 

előírásait és a ra-

gasztógépek fajtáit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik a pontos 

és precíz munka-

végzésre. Betartja a 

munka-, tűz- és 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

Munkakörnyezeté-

ben rendet tart. 

Szakszerűen hasz-

nálja a kézi eszkö-

zöket, gépeket, 

berendezéseket. 

Igényes munkát 

 



 

 65/80. oldal 

Kiválasztja a női 

szoknya készítésé-

hez szükséges gé-

peket, berendezése-

ket. Elkészíti a 

modellezett szok-

nyákat műszaki 

leírás és minőségi 

követelmények 

alapján egyedi vagy 

sorozatgyártással. 

Ismeri az alap- és 

speciálgépeket, 

varratokat. Ismeri a 

modellezett női 

szoknya készítésé-

nek folyamatát 

műszaki leírás vagy 

egyedi megrendelés 

alapján. Ismeri a 

próba szempontjait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

végez. 

Alkalmazza a mű-

szaki dokumentáció 

előírásait, mérettáb-

lázatait. 

Ellenőrzi a varrógép 

beállítását (öltéssű-

rűség, szálfeszes-

ség). 

Önellenőrzést vé-

gez, hibát javít. 

Szakmai kommuni-

kációt folytat. 

Megérti az idegen 

nyelvű szakmai 

kifejezéseket, a 

gyakorlatban hasz-

nált szakzsargono-

kat. 

Képes önálló és 

csoportmunkára. 

Felelősséget érez az 

általa végzett mun-

káért. 

 

Kiválasztja a női 

nadrág készítéséhez 

szükséges gépeket, 

berendezéseket. 

Elkészíti a modelle-

zett női nadrágokat 

műszaki leírás és 

minőségi követel-

mények alapján 

egyedi vagy soro-

zatgyártással. 

Ismeri az alap- és 

speciálgépeket, 

varratokat. Ismeri a 

modellezett női 

nadrág készítésének 

folyamatát műszaki 

leírás vagy egyedi 

megrendelés alap-

ján. Ismeri a próba 

szempontjait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kiválasztja a női 

blúz és ruha készí-

téséhez szükséges 

gépeket, berendezé-

seket. Elkészíti a 

modellezett női 

blúzokat és ruhákat 

műszaki leírás és 

minőségi követel-

mények alapján 

egyedi vagy soro-

zatgyártással. 

Ismeri az alap- és 

speciálgépeket, 

varratokat. Ismeri a 

modellezett női blúz 

és ruha készítésének 

folyamatát műszaki 

leírás vagy egyedi 

megrendelés alap-

ján. Ismeri a próba 

szempontjait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kiválasztja a női 

mellény készítésé-

hez szükséges gé-

peket, berendezése-

ket. Elkészíti a 

modellezett mellé-

nyeket műszaki 

leírás és minőségi 

követelmények 

alapján egyedi vagy 

sorozatgyártással. 

Ismeri az alap- és 

speciálgépeket, 

varratokat. Ismeri a 

modellezett női 

bélelt és béleletlen 

mellény készítésé-

nek folyamatát 

műszaki leírás vagy 

egyedi megrendelés 

alapján. Ismeri a 

próba szempontjait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kiválasztja a női 

blézer készítéséhez 

szükséges gépeket, 

berendezéseket. 

Elkészíti a modelle-

zett béleletlen kosz-

tümkabátot műszaki 

leírás és minőségi 

követelmények 

alapján egyedi vagy 

sorozatgyártással. 

Ismeri az alap- és 

speciálgépeket, 

varratokat. Ismeri a 

modellezett női 

béleletlen kosztüm-

kabát készítésének 

folyamatát műszaki 

leírás vagy egyedi 

megrendelés alap-

ján. Ismeri a próba 

szempontjait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Kiválasztja a női 

blézer készítéséhez 

szükséges gépeket, 

berendezéseket. 

Elkészíti a modelle-

zett bélelt kosztüm-

kabátot műszaki 

leírás és minőségi 

követelmények 

alapján egyedi vagy 

sorozatgyártással. 

Meghatározza az 

elejekidolgozás 

módját, zsebzés-

technológiáját. 

Ismeri az alap- és 

speciálgépeket, 

varratokat. Ismeri a 

modellezett női 

bélelt kosztümkabát 

készítésének folya-

matát műszaki le-

írás vagy egyedi 

megrendelés alap-

ján. Ismeri a próbák 

szempontjait. Ismeri 

az elejekészítés 

technológáját. Isme-

ri a modell- vagy 

gyártmányrajznak 

megfelelő zsebzés-

technológiát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kiválasztja a női 

kabát készítéséhez 

szükséges gépeket, 

berendezéseket. 

Elkészíti a gyárt-

mány- vagy modell-

rajznak megfelelő 

divatkabátot a mű-

szaki leírás és a 

minőségi követel-

mények alapján 

egyedi vagy soro-

zatgyártással. Meg-

határozza az 

elejekidolgozás 

módját, zsebzés-

technológiáját és a 

bélelés fajtáját. 

Ismeri az alap- és 

speciálgépeket, 

varratokat. Ismeri a 

női divatkabát ké-

szítésének folyama-

tát műszaki leírás 

vagy egyedi meg-

rendelés alapján. 

Ismeri a próbák 

szempontjait. Ismeri 

az elejekészítés 

technológáját. Isme-

ri a modell- vagy 

gyártmányrajznak 

megfelelő zsebzés-

technológiát. Ismeri 

a bélelések fajtáit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kiválasztja az isko-

la modellgyűjtemé-

nyéből a terméket 

(termékeket). Mű-

szaki dokumentáci-

ót készít, amelyben 

megtervezi a gyár-

tás folyamatát a 

megrendeléstől a 

termék átadásáig. 

Ismeri a különböző 

női ruházati termé-

kek egyedi gyártási 

folyamatát a meg-

rendeléstől a gyár-

tási folyamaton 

keresztül a termék 

átadásáig. 

Teljesen önállóan 
Műszaki dokumen-

táció készítése 

 

 

3.8.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.2.6.1 A szabás és a szabást megelőző műveletek 

A témakör a női ruhakészítés gyártás-előkészítő műveleteit dolgozza fel. Ezen belül az 

alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Terítés módjai 

‒ Teríték készítése egyedi- és sorozatgyártáshoz 

‒ Felfektetési és terítékrajz-készítés fajtái 

‒ Szabás munkafolyamata és minőségi követelményei 

‒ Szabás eszközei és balesetmentes használata 

‒ Ragasztás- és vasalástechnológia 
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3.8.2.6.2 Női szoknya és női nadrág készítése  

A témakör a modellezett női szoknyák és modellezett női nadrágok készítését dolgozza fel 

egyedi és sorozatgyártás technológiájával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza:  

‒ Szabásvonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú, csípőszoknya) 

‒ Rakott és hajtásokkal készülő szoknyák (szoknyabélések) 

‒ Nadrágszoknyák 

‒ Él- és bőséghajtásokkal készülő női nadrágok (farmer, bermuda, sortnadrág) 

‒ Különféle szárú nadrágok (trapéz, párhuzam, halász) 

‒ Nadrágokon alkalmazott zsebek 

‒ Aljavonal-készítési megoldások (hasíték, hajtóka) 

‒ Női szoknyákon és női nadrágokon alkalmazott díszítések 

‒ Minőségi előírások, követelmények 

‒ Alap- és speciál varrógépek biztonságos alkalmazása 

 

3.8.2.6.3 Női divatblúzok és női ruhák készítése 

A témakör a divatblúzok és női ruhák készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás 

technológiájával. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Galléros (bubi, kihajtós, álló) blúzok 

‒ Vállrészes, bőséghajtásos blúzok 

‒ Bevarrott, japán, raglán- és denevérujjú blúzok 

‒ Szabásvonalakkal tagolt női ruha 

‒ Húzással, rakással bővített női ruha 

‒ Különféle gallérmegoldással készülő női ruhák 

‒ Különféle ujjamegoldással készülő női ruhák 

‒ Egybeszabott és kétrészes női ruhák 

‒ Női divatblúzokon és női ruhákon alkalmazott díszítések 

‒ Minőségi előírások, követelmények 

‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos alkalmazása 

 

3.8.2.6.4 Női mellény készítése 

A témakör a női mellények készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás technológiájá-

val. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Béleletlen mellény 

‒ Bélelt mellény 

‒ Bélelési technológiák 

‒ Mellényeken alkalmazott zsebek fajtái 

‒ Mellényeken alkalmazott díszítések 

‒ Minőségi előírások, követelmények 

‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos alkalmazása 

 

3.8.2.6.5 Női blézer készítése 

A témakör a női blézer készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás technológiájával. 

Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

Béleletlen kosztümkabát, blézer készítése 

‒ Szabásvonallal tagolt, béleletlen kosztümkabát 

‒ Fazonos, galléros béleletlen kosztümkabát 

‒ Rövid vagy hosszú ujjú béleletlen kosztümkabát 

‒ Béleletlen blézereken alkalmazott zsebek fajtái 

‒ Béleletlen blézereken alkalmazott díszítések 
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Bélelt kosztümkabát, blézer készítése 

‒ Különféle gallér- és szabásvonal-megoldásokkal, -kidolgozással (egyenes, karcsúsí-

tott és bővített) 

‒ Elejekidolgozási technológiák (közbélések fajtái) 

‒ Frontfix és formafix eljárások alkalmazása 

‒ Kétvarrásos ujjakészítés (hamis hasíték és félig nyitott hasíték) 

‒ Béleléstechnológiák 

‒ Vasalástechnikák 

‒ Díszítési technológiák 

‒ Minőségi előírások, követelmények 

‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos használata 

 

3.8.2.6.6 Női divatkabát készítése 

A témakör a női divatkabát készítését dolgozza fel egyedi és sorozatgyártás technológiájá-

val. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ Egyenes vonalú női kabát 

‒ Karcsúsított női kabát 

‒ Bő vonalú női kabát 

‒ Záródási megoldások 

‒ Különféle ujja-, gallér- és zsebmegoldások 

‒ Béleléstechnológiák (melegítő bélések) 

‒ Speciális vasalástechnikák 

‒ Díszítési technológiák 

‒ Kiválasztott alap- és speciál varrógépek biztonságos használata 

 

3.8.2.6.7 Szabadon választott női ruhák készítése 

A témakör szabadon választott modellek készítését dolgozza fel egyedi gyártástechnológi-

ával. Ezen belül az alábbi témát tartalmazza: 

‒ Szabadon választott modellek, vizsgaremek készítése: kosztüm (blézer és hozzáillő 

szoknya, nadrág) vagy komplé (blézer, ruha) vagy kabát egyedi gyártástechnológi-

ával. Modellgyűjteményből választott modellhez szabásminta készítése, alapanyag 

kiválasztása, felfektetési rajz készítése digitalizált vagy számítógéppel szerkesztett 

és modellezett alkatrészekből, alkatrészek szabása terítékrajz alapján, a választott 

termék elkészítése a próbák szempontjainak figyelembevételével. Megrendelő, ár-

kalkuláció és számla készítése a választott termékhez. 

 

 

3.8.3 Női ruhák értékesítése tantárgy 31/31 óra 

 

3.8.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának fő célja a tanulók gazdasági, kereskedelmi ismereteinek bővítése az 

egyszerűbb vállalkozási formák működésének világában. 

 

3.8.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Közgazdásztanár, pénzügyi szakember 
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3.8.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: százalékszámítás 

Magyar: szövegértés 

Szakmai tartalom: vizsgaremek-dokumentáció 

 

3.8.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.8.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Értelmezi a vállal-

kozási formákat, a 

vállalkozás alapítá-

sát és megszünteté-

sét. 

Ismeri a vállalkozá-

si formák előnyeit, 

hátrányait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik a jogsza-

bályi környezet 

megismerésére.  

Információt gyűjt 

családi, baráti, mé-

diakörökből. 

Megfigyeli a gya-

korlati képzőhely 

beszerzési, raktáro-

zási folyamatát. 

Szűkebb-tágabb 

környezetében fi-

gyelemmel kíséri a 

marketinglehetősé-

geket. 

Tanulmányozza a 

vásárláskor kapott 

számlákat, nyugtá-

kat. 

Összegyűjti a vásár-

lásai során tapasz-

talt fogyasztóvé-

delmi információ-

kat. 

 

Kiválasztja a ruha-

iparra jellemző 

vállalkozási formá-

kat, meghatározza a 

személyi és tárgyi 

feltételeket. 

Ismeri az egysze-

rűbb vállalkozási 

formákat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kiválasztja a vállal-

kozás méretéhez az 

adózás módját. 

Ismeri az egysze-

rűbb adózási lehető-

ségeket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Aktuális adójogsza-

bályokat tanulmá-

nyoz. 

Meghatározza a 

vállalkozás járulék-

fizetési kötelezett-

ségét. 

Ismeri a járulék 

fogalmát, befizetési 

kötelezettségét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Elvégzi a vállalko-

zás marketingfela-

datait. 

Ismeri a vállalkozás 

népszerűsítésének 

eszközeit, lehetősé-

geit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Online marketing 

használata 

 Kiszámolja a vál-

lalkozás bevételeit, 

kiadásait. 

Levonja a következ-

tetéseket a nyereség 

vagy veszteség 

szempontjából. 

Teljesen önállóan  

Meghatározza a 

beszerzési forráso-

kat, a raktár szüksé-

gességét, az értéke-

sítés módját, a vál-

lalkozási szerződés 

formáját. 

Ismeri a kereske-

delmi folyamatokat.  

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internet segítségé-

vel szerződésmintá-

kat tanulmányoz. 

Meghatározza a 

ruházati termék 

árát, árajánlatot, 

megrendelőt készít. 

Ismeri az árképzés 

módját, az árajánlat 

és megrendelő tar-

talmi elemeit. 

Teljesen önállóan  

Elkészíti a vállalko-

zás számláit. 

Ismeri a számla 

alaki és formai 

követelményeit. 

Teljesen önállóan  

Tanulmányozza a 

fogyasztóvédelmi 

szabályokat. 

Ismeri a panaszke-

zelés folyamatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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3.8.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.3.6.1 Vállalkozási alapismeretek 

A témakör a vállalkozói kompetenciák fejlesztése során az egyszerűbb vállalkozási formák 

alapításával és működésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat tartalmazza: 

‒ A vállalkozási formák 

‒ A vállalkozás alapítása, működése, megszüntetése 

‒ A ruhaipari vállalkozás működtetésének személyi és tárgyi feltételei 

‒ A vállalkozás adózása (egyszerű adózási lehetőségek: KATA, vállalkozói SZJA) 

‒ A vállalkozás járulékfizetési kötelezettsége 

‒ A vállalkozás népszerűsítése (online, offline marketing) 

 

3.8.3.6.2 Kereskedelmi ismeretek 

A témakör a vállalkozások kereskedelmi folyamatait dolgozza fel. Ezen belül az alábbi té-

mákat tartalmazza: 

‒ A vállalkozások bevételei és kiadásai 

‒ Beszerzés, raktározás, értékesítés 

‒ Árképzés, az ár összetevői 

‒ Árajánlat, megrendelő készítése 

‒ A vállalkozási szerződés 

‒ Számlaadási kötelezettség, számlák fajtái 

‒ A fogyasztóvédelem 

 

 

3.8.4 Női ruhák szerkesztése, modellezése tantárgy 168/158 óra 

 

3.8.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja, hogy bevezesse a tanulókat a szakszerű méretvétel folyamatába, a ruha-

ipari méretes és konfekciógyártáshoz szükséges női ruha alapszerkesztéseinek készítésébe és 

az alapvető modellezési technikák megismerésébe, valamint a pontos, precíz szabásminta 

kialakításába kicsinyített méretben. A tantárgy szorosan kapcsolódik az anyagismeret, gyár-

tástechnológia és gépismeretek témakörhöz. 

 

3.8.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus 

 

3.8.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás 

Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alapanyagok feldolgozhatóságának ismerete, varrás-

hoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia 

 

3.8.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.8.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Szakszerűen hasz-

nálja a szerkesztés-

hez, modellezéshez 

szükséges eszközö-

ket. 

Ismeri a szakrajz 

készítéséhez szük-

séges eszközöket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

A szükséges eszkö-

zöket, szakszerűen 

használja. 

Törekszik a szak-

mai kifejezések 

pontos és szakszerű 

használatára. 

Szerkesztési mére-

teket meghatározza.  

Alkalmazza a levett 

méreteket. 

Pontos, precíz, 

tiszta szerkesztési 

rajzot készít kicsi-

nyített méretben. 

Füzetében a munká-

it, esztétikusan, 

igényesen készíti.  

A modellezési sza-

bályok szerint végzi 

a folyamatokat. 

Pontosan, eszközök 

segítségével másol. 

Precízen, pontosan 

mér. 

Szakszerűen kivágja 

a szabásminta kör-

vonalát. 

Értelemszerűen 

jelöli a szabásmin-

tákon alkalmazott 

szükséges informá-

ciókat, jeleket. 

Alkalmazza a jelö-

léseket.  

Munkakörnyezeté-

ben tisztaságot, 

rendet tart. 

 

Pontos méretet vesz 

a különböző testal-

kattípusok ismere-

tében. 

Ismeri a méretvétel 

szabályait és a test-

alkattípusok, testtar-

tástípusok jellemző-

it. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Tanulmányozza a 

méretszabványokat, 

mérettáblázatokat, a 

méretnagyságokat 

beazonosítja. 

Ismeri a méretszab-

ványok tartalmát, a 

mérettáblázatok 

fajtáit, a méretnagy-

ság fogalmát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Alapszerkesztéseket 

készít kicsinyített 

méretben. 

Ismeri a különböző 

sziluettek szerkesz-

téséhez szükséges 

alapelveket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Felismeri a ruhák 

jellegzetességeit a 

divatrajzolvasás 

folyamán. 

Ismeri a női ruhák 

formaváltozatait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Szakszerű, szabá-

lyos szerkesztése-

ket, modellezési 

rajzokat, ábrákat 

készít. 

Ismeri a szerkesz-

tés, modellezés 

szabályait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Különböző forma-

változatú terméke-

ket modellez. 

Ismeri a modellezés 

fogalmát, szabálya-

it. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Kisalkatrészeket 

szerkeszt, modellez. 

Ismeri a kisalkatré-

szek fajtáit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Alapmintát készít, 

kicsinyített méret-

ben. 

Ismeri az alapminta 

készítésének szabá-

lyait, menetét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Konfekcióipari 

szabásmintát készít 

kicsinyített méret-

ben. 

Meghatározza a 

szabásminta készí-

téséhez szükséges 

varrás-, hajtásszé-

lesség mértékét, az 

alapanyag, modell 

és alkalmazott var-

rógépek ismereté-

ben. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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3.8.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.4.6.1 Szakrajzi alapismeretek 

A témakör a szerkesztéshez, modellezéshez szükséges szakrajzi alapismeretekkel, szabá-

lyokkal, a testméretekkel kapcsolatos fogalmakkal, a különböző testalkattípusokkal foglal-

kozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Szakrajz készítéséhez szükséges eszközök, szabályok, méretek, méretarányok, jelö-

lések 

‒ Méretvétel, méretszabványok, mérettáblázatok, méretnagyságok, jelölések 

‒ Női testalkat, testtartástípusok 

 

3.8.4.6.2 Női szoknyák szerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése 

A témakör a női szoknyák alapszerkesztéseivel, eltérő testalkatra készülő szoknyák alap-

szerkesztéseivel, különböző szoknyaváltozatok modellezésével és azok szabásminta-

készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Szoknyák alapszerkesztése (szerkesztési alapelvek, fogalmak, egyenes vonalú 

szoknya, egyenes vonalú szoknya különböző testalkatra, bővülő vonalú szoknya, 

hatrészes, nyolcrészes, körszoknya, harangszoknya stb.) 

‒ Különböző formaváltozatok modellezése (hajtásos, szabásvonalas, csípőrészes, hú-

zott, rakott, magasított derekú, csípőrészes, zsebes, aszimmetrikus stb.) 

‒ Nadrágszoknyák modellezése 

‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése 

 

3.8.4.6.3 Női nadrágok alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése 

A témakör a női nadrágok alapszerkesztéseivel, különböző formaváltozatok modellezésé-

vel és szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Egyenes vonalú, bőséghajtásos és farmernadrág alapszerkesztése 

‒ Zsebek modellezése, szabásminta-készítése 

‒ Különböző hosszúságú nadrágok szerkesztése (sort, bermuda, halász) 

‒ Különböző szárú nadrágok modellezése (trapéz, párhuzam) 

‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése 

 

3.8.4.6.4 Női blúzok alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése 

A témakör a női blúzok és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek, kisalkatrészek alapszerkesz-

tésével, különböző formaváltozatok modellezésével és szabásminta készítésével foglalko-

zik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Mellformázó nélküli és mellformázóval készülő női blúz alapszerkesztése 

‒ Eleje, háta alapmintájának kialakítása 

‒ Női blúzujjak alapszerkesztése, alapminta kialakítása 

‒ Gallérok szerkesztése (derékszögből induló, kihajtós, elejére és hátára szabott stb.) 

‒ Különböző formaváltozatú női blúzok modellezése (galléros, kézelős, ráncolt, haj-

tásos, vállrészes, gombolópántos stb.) 

‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése 

 

3.8.4.6.5 Női ruhák alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése 

A témakör a női ruhák és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek, kisalkatrészek alapszerkesz-

tésével, különböző formaváltozatok modellezésével és szabásminta-készítésével foglalko-

zik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Női ruha alapszerkesztéseinek készítése, alapminta kialakítása 
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‒ Ruhaujj szerkesztése, alapminta kialakítása 

‒ Mellformázó áthelyezések 

‒ Ujjmodellezések (rövid, hosszú) 

‒ Japán, raglán- és denevérujj modellezése, alapminta kialakítása 

‒ Különböző formaváltozatú női ruhák modellezése (szabásvonalas, szűk, bő vonal-

vezetésű, ráncolt, hajtásokkal készülő, galléros, bevarrt vagy rászabott ujjú stb.) 

‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta-készítése 

 

3.8.4.6.6 Női mellények modellezése és szabásminta-készítése 

A témakör női mellények modellezésével és szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen 

belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Különböző formaváltozatú női mellények modellezése (boleró, rövid, hosszú, 

karcsúsított, szabásvonalas, egyenes, zsebes, zsebfedős, bélelt, béleletlen stb.) 

 

3.8.4.6.7 Női kosztümkabátok alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-

készítése 

A témakör a női kosztümkabátok alapszerkesztésével, különböző formaváltozatok model-

lezésével és szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza 

fel: 

‒ Női kosztümkabát alapszerkesztésének készítése, alapminta kialakítása (karcsúsí-

tott, csökkentett mellkivéttel, egyenes vonalú) 

‒ Egyvarrásos, kétvarrásos ujjak szerkesztése, alapminta kialakítása (ujjahasítékok) 

‒ Különböző formaváltozatú női kosztümkabátok modellezése 

‒ Ragasztós közbélés, bélésminta készítése 

‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése 

 

3.8.4.6.8 Női kabátok alapszerkesztése, modellezése és szabásminta-készítése 

A témakör a női kabátok alapszerkesztésével, különböző formaváltozatok modellezésével 

és szabásminta-készítésével foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Női kabát alapszerkesztésének készítése, alapminta kialakítása 

‒ Kétvarrásos ujja-alapszerkesztés készítése, alapminta kialakítása 

‒ Különböző formaváltozatú női kabátok modellezése 

‒ Ragasztós közbélés, bélésminta kialakítása 

‒ Egyedi és konfekcióipari szabásminta készítése 

 

 

3.8.5 Női ruhák szerkesztése, modellezése gyakorlat tantárgy 80/78 óra 

 

3.8.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja, hogy a tanulók a megszerzett ismeretekre és az ismeretek alapján kialakult 

szemléleteikre, valamint logikus gondolkodásukra támaszkodva különböző divatos modellek 

készítéséhez szükséges szabásmintákat tudjanak készíteni méretarányosan, pontos méretvétel 

alapján. Ruhaipari számítógépes gyártás-előkészítő rendszerben feldolgozza a szabásmintákat 

további felhasználás céljából. Ruhaipari CAD/CAM-technológiát alkalmaz. 

 

3.8.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus 
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3.8.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: matematika: pontos mérés, számolás 

Szakmai tartalom: divatrajzolvasás, alapanyagok feldolgozhatóságának ismerete, varrás-

hoz alkalmazott gépek, berendezések, varrástechnológia 

 

3.8.5.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.8.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Szakszerűen hasz-

nálja a méretará-

nyos szerkesztés-

hez, modellezéshez 

szükséges eszközö-

ket. 

Ismeri a méretará-

nyos szerkesztéshez 

szükséges nagymé-

retű vonalzókat, 

idomvonalzókat, 

eszközöket. 

Teljesen önállóan 

A szükséges eszkö-

zöket, szakszerűen 

használja. 

Információt gyűjt, 

tanulmányokat 

készít. 

Meghatározza a 

szerkesztési mére-

teket.  

Alkalmazza a levett 

méreteket. 

Pontos, precíz, 

tiszta szerkesztési 

rajzot készít kicsi-

nyített méretben. 

A modellezési sza-

bályok szerint végzi 

a folyamatokat. 

Törekszik a megis-

mert modellezési 

látásmód, térszem-

lélet alkalmazására, 

az arányok megtar-

tására. 

Pontosan, eszközök 

segítségével másol. 

Precízen, pontosan 

mér. 

Szakszerűen kivágja 

a szabásminta kör-

vonalát. 

Értelemszerűen 

jelöli a szabásmin-

tákon alkalmazott 

szükséges informá-

ciókat, jeleket. 

Alkalmazza a jelö-

léseket.  

Szakszerűen tárolja 

az elkészített sza-

básmintákat. Digita-

lizál, szériáz, számí-

tógépes gyártás-

 

Tanulmányozza a 

divattrendeket, 

divatlapokat, szak-

lapokat. 

Ismeri a divat köve-

tésének lehetősége-

it. 

Teljesen önállóan  

Meghatározza a 

szerkesztési mére-

teket, számol. 

Ismeri az egy adott 

termék szerkeszté-

séhez szükséges 

képleteket és számí-

tási módjukat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Méretarányos szer-

kesztést készít adott 

méretre. 

Ismeri a különböző 

sziluettek szerkesz-

téséhez szükséges 

alapelveket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Leolvassa adott 

modellről a jelleg-

zetességeket a mo-

dellezés elvégzésé-

hez. 

Ismeri a divatrajz-

olvasás folyamatát 

és a ruhák 

fomaváltozatait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Különböző forma-

változatú terméke-

ket modellez. 

Ismeri a modellezés 

fogalmát, szabálya-

it. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Jól érthető, logikus 

modellezési rajzot 

készít a modell 

megfigyelése után. 

Ismeri a szerkesz-

tés, modellezés 

szabályait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Konfekcióipari 

szabásmintát készít 

kicsinyített méret-

ben. 

Meghatározza a 

szabásminta készí-

téséhez szükséges 

varrás-, hajtásszé-

lesség mértékét, az 

alapanyag, modell 

és alkalmazott var-

rógépek ismereté-

ben. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Dokumentációba 

gyűjti az elkészített 

szabásmintákat. 

Ismeri a dokumen-

táció készítéséhez 

szükséges tartalmat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Gyártás-előkészítő 

rendszerben feldol-

gozza az elkészített 

szabásmintákat, 

digitalizál, szériáz. 

Ismeri a számítógé-

pes gyártás-

előkészítő rendsze-

rek használatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

előkészítő berende-

zéseket használ. 

Betartja a munka- 

és balesetvédelmi 

szabályokat az 

eszközök használa-

takor. 

Számítógépes 

CAD/CAM techno-

lógiát alkalmaz 

 

 

3.8.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.5.6.1 Női ruházati termékek szerkesztése, modellezése méretarányosan 

A témakör szabadon választott divatos, egyedi tervezésű modellek szerkesztésével, model-

lezésével, méretarányos szabásminta-készítésével foglalkozik mért méretek alapján. Ezen 

belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Női szoknya szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése 

‒ Női nadrág szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése 

‒ Női ruha szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése 

‒ Női blúz szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése 

‒ Női kosztümkabát vagy kabát szerkesztése, modellezése, szabásminta-készítése 

 

3.8.5.6.2 Műszaki rajzsorozat készítése 

A témakör a ruhaiparban alkalmazott szériázási irányelvekkel, alapfogalmakkal és módsze-

rekkel foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Műszaki rajzsorozat fogalma és készítésének alapelvei 

‒ Műszaki rajzsorozat készítésének folyamata, módjai 

‒ Mérettáblázatok, szériázási értékek meghatározása 

‒ Női szoknya kézi és számítógépes szériázása 

‒ Női nadrág kézi és számítógépes szériázása 

 

 

3.8.6 Modellrajz és stílustan tantárgy 49/47 óra 

 

3.8.6.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja, hogy felkeltse az érdeklődést a szakma iránt a vizuális kultúra nyelvének 

és a látás eszközrendszerének megismerésével. Fejleszti a szemmértéket, a forma- és arányér-

zéket, a harmonikus és esztétikai szemléletet. Bevezeti a tanulókat a divat világába, és meg-

ismerteti őket a ruhák formaváltozataival. A divatszabó a ruhakészítés első részében a mo-

dellkiválasztás, modellajánlás vagy az elkészítendő ruha végső formájának meghatározása 

érdekében egyszerű, jól értelmezhető, arányos modellrajzot, gyártmányrajzot, részletrajzot 

készít. 

 

3.8.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Ruhaipari mérnök, szakoktató, ruhaipari technikus, rajztanár 

 

3.8.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ábrázolási alapismeretek 

Szakmai tartalom: anyagismeret, divatrajzolvasás 
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3.8.6.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.8.6.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Jól érthető, való-

sághű, egyszerű, 

lendületes rajzokat 

készít. 

Ismeri a szabadkézi 

ábrázolások terüle-

teit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik a megis-

mert látásmód, 

térszemlélet alkal-

mazására, a harmo-

nikus arányok meg-

jelenítésére. 

Az ábrázolt valósá-

got leegyszerűsíti, 

lényeges tulajdon-

ságait kiemeli. 

Információt gyűjt, 

rajzgyakorlatokat 

végez, tanulmányo-

kat készít. 

Szakszerű, pontos, 

olvasható rajzot 

készít. 

Érzékelteti az 

anyagszerűséget és 

a tulajdonságokat. 

Alkalmazza az 

öltözködés törvény-

szerűségeit. 

Alkalmazza az 

optikai hatásokat az 

öltözeten belül, az 

előnyösebb megje-

lenés szem előtt 

tartásával. 

Információt gyűjt az 

aktuális divatról. 

A divat, stílus és 

alkalom összhangját 

érvényesíti. 

Szabadon választott 

modelltervet jól 

értelmezhetően, 

rajzon ábrázol. 

Modelltervhez illő, 

divatos, esztétikus 

alap- és kellékanya-

gokat, díszítő kellé-

keket választ. 

 

Alakrajzot készít. 

Ismeri a valóság 

leegyszerűsített 

ábrázolásának ará-

nyait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Modellrajzot készít. 

Ismeri a ruha visele-

tekor keletkező 

jellegzetes ruharán-

cokat az alakon. 

Alkalmazza a ruha 

és a mozgás kapcso-

latát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Gyártmányrajzot 

készít, modellrajz 

alapján. 

Ismeri a gyártmány-

rajz fogalmát, jel-

lemzőit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Rajzprogramot 

alkalmaz. 

Valósághűen ábrá-

zolja a ruhadíszíté-

seket. 

Ismeri a díszítő 

kellékeket és azok 

rajzos kivitelezés-

ének megvalósítá-

sát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Helyesen összekap-

csolja a testalkatnak 

megfelelő formájú 

ruhadarabokat. 

Ismeri a különböző 

testalkattípusokat és 

a hozzájuk illő 

öltözeteket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Felismeri a ruhák 

jellegzetességeit a 

forma és a sziluett 

elemzésével. 

Ismeri a ruhák for-

maváltozatait, szi-

luettjét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Összeállítja a ruha-

tárat. 

Ismeri a ruhák jel-

legzetes funkcióit, 

az öltözködési stílu-

sokat és a divat-

irányzatokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Modellterv-

vázlatokat készít. 

Ismeri a divatvona-

lak jelentőségét, a 

szabászati, díszítési 

lehetőségeket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Modelltervhez 

anyagokat, kelléke-

ket társít. 

Alkalmazza a szí-

nek, minták, felüle-

tek kapcsolódását. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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3.8.6.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.6.6.1 Az emberi testalkatok és öltözetek kapcsolata 

A témakör a női testalkat aránytanulmányaival és az öltözetek ábrázolási és díszítési mód-

szereivel foglalkozik. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Az emberi test arányai 

‒ Egyszerű női arányfigura szerkesztése 

‒ Próbababa szerkesztése 

‒ Modellrajz készítése 

‒ Gyártmányrajz készítése 

‒ Ruhadíszítések 

 

3.8.6.6.2 Női alkatok csoportosítása 

A témakör a női testalkatok anatómiai szempontok alapján történő rendszerezésével, azok 

előnyös vagy előnytelen viseletének meghatározásával foglalkozik. Ezen belül az alábbi 

témákat dolgozza fel: 

‒ Alkatok a törzs és a láb arányai szerint és előnyös viseletük (hosszú, rövid törzsű 

alkat) 

‒ Alkatok a törzs és a láb arányai szerint és előnyös viseletük (hosszú, rövid törzsű 

alkat) 

 

3.8.6.6.3 Női öltözetek és öltözködési stílusok 

A témakör a női ruhák formaváltozatainak rendszerezésével foglalkozik, a sziluett, az alka-

lom, az életkori sajátosságok figyelembevételével és az öltözködési stílusok megismerésé-

vel, és ezek ismeretében tudatosan alkalmazza azt gyakorlati feladatokban. Ezen belül az 

alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Ruhasziluett fogalma és típusai 

‒ Női ruhák formaváltozatai 

‒ Öltözködési stílusok, divat- és stílusirányzatok 

‒ Az öltözet funkciója, viselete jelzésrendszere, alapfogalmak 

‒ Ruhatár összeállítása (alkalomhoz illő, életkori, életviteli sajátosságok figyelembe-

vételével) 

 

3.8.6.6.4 Modellrajzok készítése 

A témakör különböző modellrajz-tanulmányok készítése során mélyíti el az előző témakö-

rök ismereteit. Ezen belül az alábbi témákat dolgozza fel: 

‒ Különböző stílusú, típusú modellek rajzvázlatainak készítése 

‒ Anyagtársítások vázlatokhoz 

‒ Az alkati sajátosságok és az öltözékterv összhangja 

‒ Szabásvonalak, színek, minták, felületek kedvező kapcsolódása 

‒ Saját modelltanulmányok készítése 
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4 RÉSZSZAKMA  

 

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga akkor kezdhető meg, ha a tanuló eleget 

tett a jelen fejezet szerinti képzési követelményeknek. 

 

4.1 A részszakma megnevezése: Lakástextil-készítő 

 

4.1.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma: 

 

Az oktatási egység  

3. fejezetben szereplő 

azonosító száma 

Az oktatási egység megnevezése 

3.5.1 Lakástextíliák gyártástechnológiája tantárgy 

3.5.2 Lakástextíliák készítése tantárgy 

 

 

4.2 A részszakma megnevezése: Textiltermék-összeállító 

 

4.2.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma: 

 

Az oktatási egység  

3. fejezetben szereplő 

azonosító száma 

Az oktatási egység megnevezése 

3.4.1 Textiltermékek szabásminta-készítése tantárgy 

3.4.2 Textiltermékek gyártástechnológiája tantárgy 

3.4.3 Textiltermékek készítése gyakorlat tantárgy 

 

 

5 EGYEBEK 
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