KÁRPITOS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.
26.) OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.
21.) SZMM rendelet,
– a 33 542 04 1000 00 00 Kárpitos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés
megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott
képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a
szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Kárpitos

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

7343
3
30 %
70 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
2 év
szervezhető
12. évfolyamon a 4. lezárt félév után
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
kárpitosipari laboratórium
anyagismeret szaktanterem
termelő tanműhely
kisüzemi termelőhely látogatása
nagyüzemi termelőhely látogatása
kárpitos tanműhely

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola
bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében a faipar szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában. E kompetenciák
megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam
keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kárpitos

FEOR száma
7343

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Munkahelyi előírásokat betart
Minőséget ellenőriz, csomagol
Anyagok kiválasztása
Terméket készít
Javít, felújít
Vállalkozást működtet
Kárpitozott felületeket alakít ki
Szerelési munkálatokat végez

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
3

7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1372-06 Bútorkárpitos feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet előkészít
Gépeket szerszámokat ellenőriz, beállít
Biztonságtechnikai eszközöket beállít
Használja az egyéni védőberendezéseket
Karbantartja a sűrítettlevegő-rendszert
Szerszámait, eszközeit előírásszerűen tárolja
Munkafázisonként ellenőriz
Ellenőrzi a késztermék esztétikai megjelenését
Ellenőrzi a késztermék funkció-teljesítését
Méretellenőrzést végez
Védőelemeket alkalmaz
Fóliával borít, rögzít
Használja a gépeket, eszközöket
Tartószerkezetet szerel
Rugós alapot készít
Rugótestet alkalmaz
Alappárnázatot készít
Élkialakítást végez
Felső párnázatot készít
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Díszítő elemeket varr
Ragasztja az anyagot
Bevonó anyaggal borít
Díszítő elemeket alkalmaz
Szerelési munkákat végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Munkavégzés szabályai
C Munkavédelmi előírások
C Szerszámok, kéziszerszámok biztonsága
C Gépkönyv, kezelési, szerelési és karbantartási utasítások használata
B Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
C Tűzvédelem
B Tűzoltó berendezések, eszközök használata
C Tűzveszélyes anyagok és tárolásuk
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D
C
C
D
C
C
C
C
D
D
D
D
D
C
C
D
C
D
D

Környezetvédelem
Faanyagok
Rugózat anyagai
Fémek
Alappárnázati anyagok
Felsőpárnázati anyagok
Textíliák
Bőrök
Műbőrök
Egyéb anyagok
Ragasztóanyagok
Díszítőanyagok
Szerelések, befejező munkálatok
Alapanyagok minőség-ellenőrzése
Méretek ellenőrzése
Késztermék és funkcióteljesítés ellenőrzése
Gyártásközbeni ellenőrzés
Csomagolóanyagok
Csomagolási módok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Szabadkézi rajzolás
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Felelősségtudat
Látás
Megbízhatóság
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Térlátás
Türelem
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1373-06 Kárpitos feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alapanyagokat tulajdonságaiknak megfelelően tárolja
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
Ellenőrzi a késztermék minőségét
Terméket raktároz (termékkísérő dokumentációkat ellenőriz)
Kiválasztja a tartószerkezet anyagait
Rugózathoz szükséges anyagokat választ
Párnázáshoz anyagot választ
Tömőanyagot választ
Szöveteket választ
Bőröket, műbőröket választ
Szivacsot, habszivacsot választ
Kellékeket választ
Díszítő elemeket választ
Ragasztó- és habanyagot választ
Varráshoz cérnát választ
Beállítja a szerszámokat, gépeket
Tartószerkezetet készít
Szabástérképet készít
Szabja az anyagot
Lebontja a régi kárpitot
Lebontja a kárpitozásra váró felületet
Letisztítja a javítandó részt
Javításhoz anyagot választ
Megfelelő technológiát alkalmaz
Javítást végez
Utómunkálatokat végez
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Terméket szét- és összeszerel
Üzleti tervet készít
Referenciát szolgáltat
Hivatalos ügyeket intéz
Könyvelési adatokat szolgáltat
Szerződéseket köt
Megrendelővel tárgyal
Helyszíni felmérést végez
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat
Árajánlatot készít
Látványtervet és műszaki rajzot készít
Kalkulációt készít
Szállítólevelet, számlát ír
Gyártástechnológiát választ
Terméket szállít
Vásárokon, kiállításokon vesz részt
Bővíti szakmai ismereteit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Munkavégzés szabályai
C Munkavédelmi előírások
B Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
C Tűzvédelem
C Tűzveszélyes anyagok és tárolásuk
D Környezetvédelem
C Vállalkozás alapítása, megszüntetése
C Vállalkozás működtetése
C Árajánlat készítése
C Szerződések kötése, számlázás
C Munkáltatók és munkavállalók kötelességei és jogai
C Faanyagok
C Rugózat anyagai
D Fémek
C Alappárnázati anyagok
C Felsőpárnázati anyagok
C Textíliák
C Bőrök
D Műbőrök
D Egyéb anyagok
D Ragasztóanyagok
C Tömőanyagok
D Díszítőanyagok
D Műanyagok
D Látványterv, műszakirajz-készítés módja
C Szükséges anyagok mennyiségi és minőségi meghatározása
C Gyártástechnológia meghatározása
C Anyagok megrendelése
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C
C
C
C
C
D
D
C
D
C
D

Tartószerkezetek készítése
Rugózatok készítése
Párnázatok készítése
Bevonás készítése
Díszítések
Szerelések, befejező munkálatok
Javítások
Alapanyagok minőség-ellenőrzése
Késztermék és funkcióteljesítés ellenőrzése
Anyagnormák készítése
Hulladékszámítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Szabadkézi rajzolás
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Térlátás
Türelem
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
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Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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A 33 542 04 1000 00 00 azonosító számú, Kárpitos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1372-06
Bútorkárpitos feladatai
1373-06
Kárpitos feladatai
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8. A képzés szerkezete
A 33 542 04 1000 00 00 azonosító számú, Kárpitos megnevezésű szakképesítés
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

232/3.0/1372-06

232/2.0/1373-06
232/8.0/1372-06

232/4.0/1372-06

232/1.0/1372-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

232/5.0/1372-06

232/2.0/1372-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13

232/3.0/1373-06

14

232/7.0/1373-06

232/8.0/1373-06

232/6.0/1372-06

232/7.0/1372-06

5

232/1.0/1373-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

232/5.0/1373-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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3. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

232/4.0/1373-06

12

232/6.0/1373-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 33 542 04 1000 00 00 azonosító számú, Kárpitos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

óraszáma
azonosítója

megnevezése

232/1.0/1372-06
232/2.0/1372-06
232/3.0/1372-06
232/4.0/1372-06
232/5.0/1372-06
232/6.0/1372-06
232/7.0/1372-06
232/8.0/1372-06
232/1.0/1373-06
232/2.0/1373-06
232/3.0/1373-06
232/4.0/1373-06
232/5.0/1373-06
232/6.0/1373-06
232/7.0/1373-06
232/8.0/1373-06

Biztonságos munkavégzés
Minőségbiztosítás
Tartószerkezet és rugózat
Párnázatok
Bevonatok
Díszítések, eltisztázások
Rögzítések
Csomagolás
Tervezés
Raktározás
Anyagválasztás
Javítás,felújítás
Munkajog
Gazdasági-,pénzügyi tervezés
Könyvelési adatszolgáltatás
Marketing
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

18
6
80
66
122
12
28
12
38
18
106
62
48
88
64
76
844

12
48
0
0
0
0
0
0
178
0
0
54
0
104
90
0
486

6
0
100
180
216
52
62
16
0
0
146
492
0
0
0
0
1270

összes

36
54
180
246
338
64
90
28
216
18
252
608
48
192
154
76
2600

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai
programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a
rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi,
úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.
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9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben
résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1372-06 Bútorkárpitos feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Munka-, baleset-, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Minőségellenőrzés, anyagtárolás módjainak, eszközeinek ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Alapanyagok jellemzői, kárpitos gépek és technológiák és kárpitosipari
gyártásismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Kárpitozott bútor készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlat
Időtartama: 360 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 10%
3. feladat 30%
4. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1373-06 Kárpitos feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kárpitos munkákhoz felhasznált anyagok és azok tulajdonságainak ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kárpitozott bútor javítása, felújítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 360 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gazdasági-, marketing-, pénzügyi- és vállalkozási ismeretek, anyagnorma
számítások, szerkezeti rajzok készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 40%
3. feladat 40%
3. vizsgarész
–
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 542 04 1000 00 00 azonosító számú, Kárpitos megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40
2. vizsgarész: 60
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Kárpitos
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.

17

II. A központi program tananyagegységei
A 33 542 04 1000 00 00 azonosító számú, Kárpitos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

232/1.0/1372-06

Biztonságos
munkavégzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

232/1.1/1372-06
232/1.2/1372-06
232/1.3/1372-06
232/1.4/1372-06
232/1.5/1372-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.1/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet előkészít
Gépeket szerszámokat ellenőriz, beállít
Biztonságtechnikai eszközöket beállít
Használja az egyéni védőberendezéseket
Karbantartja a sűrítettlevegő-rendszert
Szerszámait, eszközeit előírásszerűen tárolja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
C típus Munkavédelmi előírások
C típus Szerszámok, kéziszerszámok biztonsága
B típus Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
C típus Gépkönyv, kezelési, szerelési és karbantartási utasítások használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
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0
6
6
6
0

12
0
0
0
0

0
0
0
0
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

36

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elsajátítása. Gépek üzembe
helyezése, működtetése. Szerszámok, eszközök biztonságos használata.
Védőberendezések és egyéni védőeszközök használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.2/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
C típus Munkavédelmi előírások
C típus Szerszámok, kéziszerszámok biztonsága
B típus Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
C típus Gépkönyv, kezelési, szerelési és karbantartási utasítások használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat

19

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, feladatai. Balesetek megelőzése. Veszélyforrások, foglalkozási
ártalmak a kárpitosiparban. Munkáltató és munkavállaló kötelmei és jogai. A munkavégzé
személyi és tárgyi feltételei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.3/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelmi előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelem
B típus Tűzoltó berendezések, eszközök használata
C típus Tűzveszélyes anyagok és tárolásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítások. Tűzoltó anyagok és eszközök. Az égés
feltétele. Tűzveszélyes anyagok a kárpitosiparban. Tűzveszélyes anyagok biztonságos
tárolása, felhasználásuk
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.4/1372-06
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A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi elvek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelem alapelvei. A környezetet veszélyeztető tényezők. A környezetvédelem
eszközei. A kárpitosiparban környezetet veszélyeztető tényezők. Hulladékkezelési
eljárások
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.5/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzoltókészülékek használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tűzoltó berendezések, eszközök használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítások gyakorlati alkalmazása. Tűzoltókészülékek
használatának elsajátítása. Tűzriadó terv ismerete
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

232/2.0/1372-06

Minőségbiztosítás

azonosítója

sza
sza
sza

232/2.1/1372-06
232/2.2/1372-06
232/2.3/1372-06

6
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/2.1/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
A felhasznált anyagok minőségi követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a késztermék esztétikai megjelenését
Méretellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alapanyagok minőség-ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kárpitosipari laboratórium
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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0
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0
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54

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapanyagok átvétele, minőségi követelmények ellenőrzése. Alapanyagok leggyakoribb
vizsgálatai. Mintavétel, a vizsgálatokhoz szükséges laboratóriumi berendezések, műszerek

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/2.2/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Bútorvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkafázisonként ellenőriz
Ellenőrzi a késztermék esztétikai megjelenését
Ellenőrzi a késztermék funkció-teljesítését
Méretellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alapanyagok minőség-ellenőrzése
C típus Méretek ellenőrzése
D típus Késztermék és funkcióteljesítés ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 60%
A képzési helyszín jellege:
Kárpitosipari laboratórium
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bútorok szabványos vizsgálati módszerei és eljárásai. Bútorok minőségi követelményei.
Késztermékek vizsgálata. Minősítés
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/2.3/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségellenőrzési módszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkafázisonként ellenőriz
Ellenőrzi a késztermék esztétikai megjelenését
Ellenőrzi a késztermék funkció-teljesítését
Méretellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alapanyagok minőség-ellenőrzése
C típus Méretek ellenőrzése
D típus Késztermék és funkcióteljesítés ellenőrzése
C típus Gyártásközbeni ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Kárpitosipari laboratórium
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
38 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapanyagok minőségi vizsgálata. Mintavétel, vizsgálatok elvégzése, értékelése.
Gyártásközi ellenőrzés. Késztermékek méretének, esztétikumának, funkcióteljesítésének
vizsgálata
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3. TANANYAGEGYSÉG

232/3.0/1372-06

Tartószerkezet és
rugózat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

232/3.1/1372-06
232/3.2/1372-06
232/3.3/1372-06
232/3.4/1372-06
232/3.5/1372-06

24
18
24
14
0

0
0
0
0
0
0 180
0
0
0 100

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.1/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Állvány-, és tartószerkezeti anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tartószerkezetet szerel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Faanyagok
D típus Fémek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különbözö állvány és tartószerkezeti anyagok: fa- és faalapú anyagok, fémek,
műanyagok, egyéb anyagok tulajdonságai, felhasználási területeik
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.2/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Rugózati anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rugós alapot készít
Rugótestet alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rugózat anyagai
D típus Fémek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kárpitos szerkezetekben alkalmazott rugók és rugózatok tulajdonságainak, jellemzőinek,
felhasználhatóságuknak ismerete
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.3/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartószerkezeti technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tartószerkezetet szerel
Használja a gépeket, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Faanyagok
D típus Fémek
D típus Szerelések, befejező munkálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Térlátás
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Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tartószerkezetek fajtái, készítésük és szerelésük
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.4/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Rugózati technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rugós alapot készít
Használja a gépeket, eszközöket
Rugótestet alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rugózat anyagai
D típus Fémek
D típus Szerelések, befejező munkálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 50%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos és korszerű rugózatok készítésének eszközei, technológiái, szerelésük

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.5/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartószerkezet és rugózat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a gépeket, eszközöket
Tartószerkezetet szerel
Rugós alapot készít
Rugótestet alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rugózat anyagai
D típus Fémek
D típus Szerelések, befejező munkálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
100 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tartószerkezetekek készítése, rögzítések. Rugók szakszerű elhelyezése, rögzítése.
Rugózatok kialakításai, rögzítésük, kötéseik, szerelésük
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4. TANANYAGEGYSÉG

232/4.0/1372-06

Párnázatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

232/4.1/1372-06
232/4.2/1372-06
232/4.3/1372-06
232/4.4/1372-06
232/4.5/1372-06
232/4.6/1372-06
232/4.7/1372-06

22
6
8
12
18
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0 246
0
86
94

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.1/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetes alapú párnázóanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alappárnázatot készít
Élkialakítást végez
Felső párnázatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alappárnázati anyagok
C típus Felsőpárnázati anyagok
C típus Textíliák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Növényi- és állatieredetű szálasanyagokból és lapokból készült párnázóanyagok fajtái,
tulajdonságaik, felhasználhatóságuk, felismerésük
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.2/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Biobútorok párnázóanyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alappárnázatot készít
Élkialakítást végez
Felső párnázatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alappárnázati anyagok
C típus Felsőpárnázati anyagok
C típus Textíliák
D típus Egyéb anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biobútorokhoz felhasznált anyagok és anyagkombinációk jellemzői, tulajdonságaik,
alkalmazási területeik
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.3/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb párnázó- és párnatöltőanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alappárnázatot készít
Élkialakítást végez
Felső párnázatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Egyéb anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyiszálakból készült nemszőtt textiliák és a különböző habanyagok tulajdonságai,
kialakításuk, felhasználási területük. Párnatöltő anyagok fajtái, jellemzőik,
felhasználhatóságuk
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.4/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappárnázatok kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alappárnázatot készít
Használja a gépeket, eszközöket
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Bevonó anyaggal borít
Élkialakítást végez
Díszítő elemeket alkalmaz
Szerelési munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alappárnázati anyagok
D típus Egyéb anyagok
D típus Ragasztóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos és korszerű alappárnázások szerkezete, gyártásuk, szerszámai, gépei
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.5/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Felsőpárnázatok kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felső párnázatot készít
Használja a gépeket, eszközöket
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Bevonó anyaggal borít
Díszítő elemeket varr
Ragasztja az anyagot
Díszítő elemeket alkalmaz
Szerelési munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felsőpárnázati anyagok
C típus Textíliák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerű, osztott és mélytűzött hagyományos és korszerű felsőpárnázatok készítésének
technológiái, gépei, eszközei
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.6/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappárnázatok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alappárnázatot készít
Használja a gépeket, eszközöket
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Bevonó anyaggal borít
Élkialakítást végez
Szerelési munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alappárnázati anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
86 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos alappárnázatok kialakítása, gyártásuk. Gépek, eszközök és szerszámok
biztonságos használatának elsajátítása
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.7/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Felsőpárnázatok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felső párnázatot készít
Használja a gépeket, eszközöket
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Bevonó anyaggal borít
Díszítő elemeket varr
Ragasztja az anyagot
Díszítő elemeket alkalmaz
Szerelési munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felsőpárnázati anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Türelem
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
94 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerű, osztott és hagyományos felsőpárnázatok gyártása, gépeik, eszközeik. Korszerű
felsőpárnázatok készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

232/5.0/1372-06

Bevonatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

232/5.1/1372-06
232/5.2/1372-06
232/5.3/1372-06
232/5.4/1372-06
232/5.5/1372-06
232/5.6/1372-06
232/5.7/1372-06
232/5.8/1372-06
232/5.9/1372-06
232/5.10/1372-06
232/5.11/1372-06
232/5.12/1372-06
232/5.13/1372-06
232/5.14/1372-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.1/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
A nemlátható- és takartfelületek anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alappárnázatot készít
Élkialakítást végez
Bevonó anyaggal borít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
D típus Egyéb anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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12
8
24
4
4
4
18
12
18
18
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0
0
338
0
0
0
36
36
54
90

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bevonóanyagok rendeltetése, fajtái, tulajdonságai. Takartfelületek bevonóanyagai,
tulajdonságaik, felhasználási területeik
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.2/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetes bőrök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felső párnázatot készít
Bevonó anyaggal borít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bőrök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bőrök szövettani felépítése, topográfiája, gyártásuk, cserzésük, kikészítésük, fajtái,
tulajdonságai. Bőrhibák. Bőrök kárpitosipar alkalmazása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.3/1372-06
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A tananyagelem megnevezése:
Bútorszövetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felső párnázatot készít
Bevonó anyaggal borít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bútorszövetekhez felhasznált alapanyagok fajtái, főbb tulajdonságaik. Szövetek,
szerkezete, alapkötések jellemzői, tulajdonságaik. Bútorszövetek jellemzői, jellegzetes
szövetfajták. Bútorszövetek mintázási módjai, speciális kikészítési módok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.4/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Kötött kelmék és nemszőtt textíliák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alappárnázatot készít
Élkialakítást végez
Felső párnázatot készít
Bevonó anyaggal borít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
D típus Egyéb anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lánc- és vetülékrendszerű kötött kelmék jellemzői. Szövetek és kötött kelmék
összehasonlítása. Nemszőtt kelmék főbb jellemzői, fajtái. Kötött kelmék és nemszőtt
textíliák kárpitosipari felhasználása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.5/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszőrmék, műbőrök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bevonó anyaggal borít
Felső párnázatot készít
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Díszítő elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
D típus Műbőrök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszőrmék jellemzői, tulajdonsága, kikészítésük. Műbőrök kialakítása, főbb fizikai és
kémiai jellemzők. Műszőrmék és műbőrök felhasználási területei a kárpitosiparban

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.6/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Díszítőanyagok és kellékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felső párnázatot készít
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Díszítő elemeket varr
Ragasztja az anyagot
Díszítő elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
D típus Ragasztóanyagok
D típus Díszítőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Díszszegek, gombok, szalagok, rojtok, bojtok, paszományok, húzózárak és egyéb kárpitos
kellékek kialakítása, alapanyagaik, főbb jellemzőik. Felhasználásuk a funkció, forma, stílu
és kényelem biztosítása szempontjából
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.7/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonóanyagok szabása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a gépeket, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szabás előkészítése, felfektetésirajz, terítékrajz készítése, terítés külünböző
anyagtípusokra. Kézi- és gépiterítés, darabolás, szabás, jelölés, eszközei, módjai
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.8/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Varratok, varrásmódok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a gépeket, eszközöket
Alappárnázatot készít
Élkialakítást végez
Felső párnázatot készít
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Díszítő elemeket varr
Díszítő elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
D típus Díszítőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Türelem
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Varrással kapcsolatos alapfogalmak. Kézi és gépi öltések, különféle varrattípusok.
Varrástípusok fajtái, metszeti ábrázolása, tulajdonságaik, alkalmazási területük a
kárpitosiparban
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.9/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Hagyományos bevonási technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alappárnázatot készít
Élkialakítást végez
Felső párnázatot készít
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Használja a gépeket, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
D típus Díszítőanyagok
D típus Ragasztóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos sima, kéderezett, osztott és mélytűzött bevonás műveletei, eszközei,
technológiája
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.10/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Korszerű bevonási technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alappárnázatot készít
Élkialakítást végez
Felső párnázatot készít
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Használja a gépeket, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
D típus Díszítőanyagok
D típus Ragasztóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korszerű bevonási technológiákhoz felhasznált anyagok, gépek, speciális varrógépek,
gyorsrögzítő eszközök és eljárások
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.11/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabászati munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a gépeket, eszközöket
Alappárnázatot készít
Élkialakítást végez
Felső párnázatot készít
Bevonó anyaggal borít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
D típus Díszítőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előállítandó termékhez szükséges alapanyagok terítése, terítékrajz készítése, szabása,
jelölése az alapanyag tulajdonságainak megfelelően. Kézi és gépi szabás műveleteinek
elsajátítása. Eszközök, gépek biztonságos használata
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12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.12/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövetek, bőrök varrása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a gépeket, eszközöket
Alappárnázatot készít
Felső párnázatot készít
Bevonó anyaggal borít
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
D típus Díszítőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kéz öltések, varratok készítése. Varrógépek felépítése, működtetése. Az alapanyagok
tulajdonságait figyelembe véve a különböző varrástípusok elkészítése szöveteken, bőrökön
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13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.13/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Sima és osztott felületek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a gépeket, eszközöket
Alappárnázatot készít
Felső párnázatot készít
Bevonó anyaggal borít
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
D típus Ragasztóanyagok
D típus Díszítőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előzetes rátűzési, feszítési feladatok, végleges rögzítési műveletek, osztott felület
kialakítása, díszítések, kárpitozás alsó részének kidolgozása

49

14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.14/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Rugós és rugónélküli felületek kárpitozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alappárnázatot készít
Élkialakítást végez
Felső párnázatot készít
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Díszítő elemeket varr
Ragasztja az anyagot
Bevonó anyaggal borít
Díszítő elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
D típus Ragasztóanyagok
D típus Díszítőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lapos és magas párnázás készítése különböző tartókra, különböző anyagokkal. Heverők,
székek, fotelek, hát és kartámlák kárpitozása. Kéderezett, osztott, mélytűzött bevonások.
Korszerű bevonási módszerek
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6. TANANYAGEGYSÉG

232/6.0/1372-06

Díszítések,
eltisztázások

azonosítója

sza
sza

232/6.1/1372-06
232/6.2/1372-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/6.1/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Díszítési és eltisztázási módszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Díszítő elemeket alkalmaz
Felső párnázatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
D típus Ragasztóanyagok
D típus Díszítőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos díszítő és eltisztázó módok kellékei, gépei, eszközei, kivitelezésük.
Korszerű díszítő és eltisztázó megoldások.Tűzések, osztások fajtái, kivitelezésük módjai,
tulajdonságaik
Szegések módjai, alkalmazási területeik, jellemzőik. Rögzítések kivitelezése. Oldható
rögzítések módjai. Díszítésekhez, rögzítésekhez, eltisztázásokhoz felhasznált anyagok,
kellékek jellemzői
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/6.2/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Díszítések és eltisztázások kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Díszítő elemeket alkalmaz
Felső párnázatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
D típus Ragasztóanyagok
D típus Díszítőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
52 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző díszítési módok kivitelezése. Díszszegek, rojtok, bojtok, paszományok stb.
rögzítése, varrása, ragasztása. Gombok készítése, gombozás folyamata
Tűzések és osztások készítése. Bevonatok rögzítése különböző módon, oldható rögzítések
kialakítása. Eszközök, gépek, ragasztó és egyéb anyagok biztonságos használata
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7. TANANYAGEGYSÉG

232/7.0/1372-06

Rögzítések

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

232/7.1/1372-06
232/7.2/1372-06
232/7.3/1372-06
232/7.4/1372-06
232/7.5/1372-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/7.1/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Kötőelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerelési munkákat végez
Használja a gépeket, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Oldható és oldhatatlan kötőelemek a kárpitosiparban. A különböző csavarok, csavaranyák,
facsavarok, alátétek, szegek, szegecsek és kapcsok főbb jellemzői, felhasználási területeik.
A felhasználásukhoz szükséges eszközök
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
232/7.2/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartószerelési anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a gépeket, eszközöket
Tartószerkezetet szerel
Szerelési munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Faanyagok
D típus Fémek
D típus Egyéb anyagok
C típus Textíliák
C típus Bőrök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tartószerkezetek szereléséhez felhasznált anyagok: hullámrugó, rögzítő bilincsek,
kapcsok, rögzítőlemezek, farugóperselyek-fajtái, jellemzőik. A tartószerkezet szerelésénél
a kiválasztás főbb szempontjai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/7.3/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Ragasztó anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ragasztja az anyagot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Ragasztóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kárpitosiparban felhasznált ragasztóanyagok fajtái felhasználásuk szerint. Összetétel,
műszaki jellemzők, tűzveszélyességi fokozat, tárolás, alkalmazási tulajdonságok és a
felhasználás munkamenete
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/7.4/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Cérnák, zsinegek, kötelek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Díszítő elemeket alkalmaz
Szerelési munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Egyéb anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem

56

Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kárpitosiparban felhasznált cérnák, zsinegek kötelek főbb jellemzői: alapanyag,
finomság, szakítóerő, kikészítési mód, felhasználási terület
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/7.5/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Rögzítések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Varrja az anyagot (kézzel, géppel)
Díszítő elemeket alkalmaz
Szerelési munkákat végez
Ragasztja az anyagot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Egyéb anyagok
D típus Ragasztóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
62 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Látható- és takartfelületek rögzítésének kivitelezése külünböző módokon, különböző
rögzítőelemek felhasználásával
Nyitott és rejtett szegezés, rögzítés lap- és szélragasztással, rögzítés reteszcsappal, tüskés
fémprofillal, díszítőelemekkel, egyéb módon, oldható rögzítések
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8. TANANYAGEGYSÉG

232/8.0/1372-06

Csomagolás

azonosítója

sza
sza

232/8.1/1372-06
232/8.2/1372-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/8.1/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Csomagoló anyagok és csomagolási módok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Védőelemeket alkalmaz
Fóliával borít, rögzít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Csomagolóanyagok
D típus Csomagolási módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kárpitosipari termékek csomagolásához felhasznált papíranyagok, csomagolófóliák,
egyéb védőelemek és csomagzáró anyagok, tulajdonságai, a csomagolást segítő gépek,
eszközök. Csomagolási módok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/8.2/1372-06
A tananyagelem megnevezése:
Csomagolási módszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Védőelemeket alkalmaz
Fóliával borít, rögzít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Csomagolóanyagok
D típus Csomagolási módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kárpitos bútorok védőcsomagolásának elkészítése a szállítási módhoz igazodva
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9. TANANYAGEGYSÉG

232/1.0/1373-06

Tervezés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

232/1.1/1373-06
232/1.2/1373-06
232/1.3/1373-06
232/1.4/1373-06
232/1.5/1373-06
232/1.6/1373-06
232/1.7/1373-06
232/1.8/1373-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.1/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezettan, szakrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Látványtervet és műszaki rajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Látványterv, műszakirajz-készítés módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 20%
Műszaki rajz készítése tárgyról 50%
Metszeti rajz értelmezése 20%
Metszeti rajz készítése leírásból 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak, műszaki rajz készítésének szabályai, eszközei. Síkmértani szerkesztések,
vetületi és axonometrikus ábrázolások
Kárpitos szakrajzokon alkalmazott jelölések. Metszetek fogalma, bútoripari és
kárpitosipari anyagok jelölése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.2/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Bútorstílusok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyszíni felmérést végez
Látványtervet és műszaki rajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Látványterv, műszakirajz-készítés módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Leírás készítése 20%
Műszaki rajz készítése tárgyról 10%
Szabadkézi rajz készítése tárgyról 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korok, stílusok jellegzetes bútorai. A bútorokon alkalmazott díszítőelemek.
Bútorábrázolások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.3/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Állványszerkezetű bútorok ábrázolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Látványtervet és műszaki rajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Látványterv, műszakirajz-készítés módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz készítése tárgyról 30%
Szabadkézi rajz készítése tárgyról 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Metszeti rajz értelmezése 20%
Metszeti rajz készítése leírásból 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emberi test arányai és azok alkalmazása a bútoriparban. Átlagos emberi testméretek,
méretezés szabályai. Állványszerkezetű bútorok szerkezetének ábrázolása. Szabadkézi
rajzok készítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.4/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Kárpitozott ülő- és fekvőbútorok ábrázolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Látványtervet és műszaki rajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Látványterv, műszakirajz-készítés módja
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz készítése tárgyról 10%
Szabadkézi rajz készítése tárgyról 30%
Műszaki rajz értelmezése 30%
Metszeti rajz értelmezése 10%
Metszeti rajz készítése leírásból 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kárpitozott ülő- és fekvőbútorok ábrázolása, metszetek készítése, anyagjelölések,
részletrajzok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.5/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Osztott felületű kárpitozási munkák ábrázolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Látványtervet és műszaki rajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Látványterv, műszakirajz-készítés módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz készítése tárgyról 10%
Szabadkézi rajz készítése tárgyról 30%
Műszaki rajz értelmezése 30%
Metszeti rajz értelmezése 10%
Metszeti rajz készítése leírásból 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mélytűzött és bordázott felületek ábrázolása. Egyéb osztási lehetőségek ábrázolása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.6/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Ergonómiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Látványtervet és műszaki rajzot készít
Megrendelővel tárgyal
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat
Gyártástechnológiát választ
Bővíti szakmai ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Látványterv, műszakirajz-készítés módja
C típus Gyártástechnológia meghatározása
C típus Rugózat anyagai
C típus Alappárnázati anyagok
C típus Felsőpárnázati anyagok
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bútorok méreteinek és az emberi test méreteinek összefüggései. Bútorok formai
kialakítása az emberi test arányainak, súlyának statikus- és dinamikus felépítésének
figyelembevételével. Az emberi test fiziológiai igényei a bútorok használatakor
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.7/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiviteli rajzok, látványtervek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Látványtervet és műszaki rajzot készít
Helyszíni felmérést végez
Megrendelővel tárgyal
Vásárokon, kiállításokon vesz részt
Bővíti szakmai ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Látványterv, műszakirajz-készítés módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Szabadkézi rajz készítése leírásból 20%
Szabadkézi rajz készítése tárgyról 20%
Műszaki rajz készítése leírásból 20%
Műszaki rajz készítése tárgyról 20%
Metszeti rajz készítése tárgyról 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kiviteli rajzok, műhelyrajzok készítése formai és szakmai követelmények
figyelembevételével. Látványtervek felépítése, kialakítása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/1.8/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Látványtervet és műszaki rajzot készít
Gyártástechnológiát választ
Bővíti szakmai ismereteit
Vásárokon, kiállításokon vesz részt
Helyszíni felmérést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Látványterv, műszakirajz-készítés módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Szabadkézi rajz készítése leírásból 20%
Szabadkézi rajz készítése tárgyról 30%
Műszaki rajz készítése leírásból 30%
Műszaki rajz készítése tárgyról 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
90 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A megrendelő igényeinek megfelelő kialakítású, méretű és stílusú bútorok egyedi
tervezése az ergonómiai szempontokat figyelembe véve
Látványtervek készítése a megrendelő részére. A gyártáshoz, kivitelezéshez szükséges
műhelyrajzok, kiviteli rajzok elkészítése, szöveges kiegészítéssel
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10. TANANYAGEGYSÉG

232/2.0/1373-06

Raktározás

azonosítója

sza
sza

232/2.1/1373-06
232/2.2/1373-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/2.1/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Raktározás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagokat tulajdonságaiknak megfelelően tárolja
Terméket raktároz (Termékkísérő dokumentációkat ellenőriz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
C típus Munkavédelmi előírások
B típus Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
C típus Tűzvédelem
C típus Tűzveszélyes anyagok és tárolásuk
D típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző anyagok tárolásával szemben támasztott követelmények. Raktárral szemben
támasztott követelmények. Raktározási módok. Tűzveszélyes anyagok tárolása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/2.2/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítás, minőségtanúsítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terméket raktároz (Termékkísérő dokumentációkat ellenőriz)
Szállítólevelet, számlát ír
Terméket szállít
Ellenőrzi a késztermék minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
C típus Munkavédelmi előírások
B típus Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javítandó, felújítandó bútorok beszállításához, az elkészült bútorok kiszállításához
szükséges szervezési és adminisztratív feladatok. Szállítólevél kiállítása
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11. TANANYAGEGYSÉG

232/3.0/1373-06

Anyagválasztás

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

232/3.1/1373-06
232/3.2/1373-06
232/3.3/1373-06
232/3.4/1373-06
232/3.5/1373-06
232/3.6/1373-06
232/3.7/1373-06
232/3.8/1373-06
232/3.9/1373-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.1/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Állványszerkezeti anyagok kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
Ragasztó- és habanyagot választ
Megfelelő technológiát alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Faanyagok
D típus Műanyagok
D típus Fémek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különbözö állványszerkezeti anyagok: fa és faalapú anyagok, fémek, műanyagok
tulajdonságai, az adott funkció teljesítésére való alkalmasság szempontjából. A
stílusjegyek és ergonómiai szempontok figyelembevétele. Anyagszükséglet megállapítása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.2/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartószerkezeti anyagok kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
Kiválasztja a tartószerkezet anyagait
Ragasztó- és habanyagot választ
Javításhoz anyagot választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Faanyagok
C típus Rugózat anyagai
D típus Fémek
D típus Egyéb anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különbözö tartószerkezeti anyagok: fa és faalapú anyagok, fémek, műanyagok, egyéb
anyagok tulajdonságai, az adott funkció teljesítésére való alkalmasság szempontjából. A
stílusjegyek és ergonómiai szempontok figyelembevétele
Anyagszükséglet megállapítása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.3/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Rugózati anyagok kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
Rugózathoz szükséges anyagokat választ
Javításhoz anyagot választ
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rugózat anyagai
C típus Rugózatok készítése
C típus Anyagnormák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kárpitos szerkezetekben alkalmazott rugók és rugózatok tulajdonságainak, jellemzőinek,
felhasználhatóságuknak ismerete, az adott funkció teljesítésére való alkalmasság
szempontjából. A stílusjegyek és ergonómiai szempontok figyelembevétele
Anyagszükséglet megállapítása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.4/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Párnázóanyagok kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
Párnázáshoz anyagot választ
Tömőanyagot választ
Szöveteket választ
Szivacsot, habszivacsot választ
Ragasztó- és habanyagot választ
Javításhoz anyagot választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alappárnázati anyagok
C típus Felsőpárnázati anyagok
C típus Textíliák
C típus Párnázatok készítése
C típus Tömőanyagok
C típus Anyagnormák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző párnázó- és párnatöltőanyagok fajtái, tulajdonságaik, felhasználhatóságuk, az
adott funkció teljesítésére való alkalmasság szempontjából. A stílusjegyek és ergonómiai
szempontok figyelembevétele
Anyagszükséglet megállapítása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.5/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonóanyagok kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
Szöveteket választ
Bőröket, műbőröket választ
Javításhoz anyagot választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
C típus Anyagnormák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző bútorstílusokhoz igazodó hagyományos és korszerű bevonóanyagok
kiválasztása. A bevonóanyagok jellemző tulajdonságai funkcióteljesítés és ergonómiai
szempontok szerint (nedvszívóképesség, kopásállóság, szakítószilárdság, tisztíthatóság
stb.)
Bevonóanyagok tulajdonságainak megváltoztatása különböző kikészítésmódokkal
(bolyhozás, nyírás, impregnálás,s zennytaszító kikészítés, rothadás elleni védelem stb.)
Anyagszükséglet megállapítása
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.6/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Rögzítők kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
Javításhoz anyagot választ
Ragasztó- és habanyagot választ
Varráshoz cérnát választ
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémek
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Egyéb anyagok
D típus Ragasztóanyagok
C típus Anyagnormák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különbözö szerkezeti elemek, anyagok egymáshoz erősítésére használt fémek,
műanyagok, egyéb anyagok tulajdonságai, az adott funkció teljesítésére való alkalmasság
szempontjából. A stílusjegyek és ergonómiai szempontok figyelembe vétele
Anyagszükséglet megállapítása
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.7/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb anyagok kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
Javításhoz anyagot választ
Szivacsot, habszivacsot választ
Kellékeket választ
Díszítő elemeket választ
Ragasztó- és habanyagot választ
Varráshoz cérnát választ
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
D típus Egyéb anyagok
D típus Ragasztóanyagok
D típus Díszítőanyagok
C típus Anyagnormák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kárpitos bútorok gyártása, javítása során előforduló egyéb anyagok tulajdonságai, az
adott funkció teljesítésére való alkalmasság szempontjából
A stílusjegyek és ergonómiai szempontok figyelembevétele. Pácok, politúr, lakk,
méhviasz, ragasztók, cérnák, díszítőanyagok, kellékek stb.
Anyagszükséglet megállapítása
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.8/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapanyagválasztás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szükséges anyagok mennyiségi és minőségi meghatározása
C típus Anyagok megrendelése
C típus Anyagnormák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kárpitos tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
96 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konkrét bútorstílushoz igazodó hagyományos és korszerű bevonóanyagok kiválasztása. A
jellemző tulajdonságok figyelembevétele a funkcióteljesítés és ergonómiai szempontok
alapján, a megrendelő egyéb szempontjait szem előtt tartva
Anyagszükséglet megállapítása
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/3.9/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Kellékek, segédanyagok kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
Kellékeket választ
Díszítő elemeket választ
Ragasztó- és habanyagot választ
Varráshoz cérnát választ
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szükséges anyagok mennyiségi és minőségi meghatározása
C típus Anyagok megrendelése
C típus Anyagnormák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kárpitos tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konkrét bútorstílushoz igazodó kellékek, segédanyagok kiválasztása. A jellemző
tulajdonságok figyelembevétele a funkcióteljesítés és ergonómiai szempontok alapján, a
megrendelő egyéb szempontjait szem előtt tartva
Anyagszükséglet megállapítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

232/4.0/1373-06

Javítás,felújítás

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

232/4.1/1373-06
232/4.2/1373-06
232/4.3/1373-06
232/4.4/1373-06
232/4.5/1373-06
232/4.6/1373-06
232/4.7/1373-06
232/4.8/1373-06
232/4.9/1373-06
232/4.10/1373-06
232/4.11/1373-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.1/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Javítási, felújítási módszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfelelő technológiát alkalmaz
Javítást végez
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szükséges anyagok mennyiségi és minőségi meghatározása
C típus Gyártástechnológia meghatározása
D típus Javítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség
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24
26
0
0
0
0
0
12
0
0
0

0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
24
72
72
54 608
0
0
76
96
98

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző stílusú és kialakítású bútorok javítása, felújításának eltérő módszerei,
anyagai, eszközei. Az alkalmazott technológiához igazodó műveleti sorrend felállítása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.2/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Bútorismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrendelővel tárgyal
Látványtervet és műszaki rajzot készít
Bővíti szakmai ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Látványterv, műszakirajz-készítés módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korok, stílusok jellegzetes bútorai. A bútorokon alkalmazott díszítőelemek. A
látszófelületek jellegzetes bevonóanyagai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.3/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Ajtók kárpitozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyártástechnológiát választ
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat
Megfelelő technológiát alkalmaz
Javítást végez
Utómunkálatokat végez
Terméket szét- és összeszerel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szükséges anyagok mennyiségi és minőségi meghatározása
C típus Gyártástechnológia meghatározása
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
C típus Anyagnormák készítése
D típus Műanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Kárpitos tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ajtókárpitozás készítéséhez felhasznált anyagok, ajtókárpitozás készítése lapos- és magas
kárpitozással, sima és osztott felületek kialakítása. Hanszigetelési és stilisztikai
szempontok figyelembe vétele. Felhasznált anyagok mennyiségi meghatározása

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.4/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terméket szét- és összeszerel
Tartószerkezetet készít
Lebontja a kárpitozásra váró felületet
Megfelelő technológiát alkalmaz
Gyártástechnológiát választ
Utómunkálatokat végez
Beállítja a szerszámokat, gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
C típus Munkavédelmi előírások
B típus Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
D típus Szerelések, befejező munkálatok
D típus Késztermék és funkcióteljesítés ellenőrzése
C típus Tartószerkezetek készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Kárpitos tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bútorok szét- és összeszereléséhez alkalmazott ütő, szegező, kapcsoló stb. eszközök,
gépek biztonságos használata. Oldható és oldhatatlan kötések, rögzítések kialakítása és
megszüntetése. Rögzítőhelyek és megoldások
Kötő-, rögzítőanyagok és szerelvények szakszerű szét- és összeszerelése, elhelyezése,
rögzítése, újrafelhasználhatóság figyelembe vétele. Helyettesítő, korszerű megoldások
alkalmazása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.5/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Javítás, felújítás előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Letisztítja a javítandó részt
Javításhoz anyagot választ
Megfelelő technológiát alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
C típus Munkavédelmi előírások
B típus Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
C típus Alapanyagok minőség-ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
A képzési helyszín jellege:
Kárpitos tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szétszerelt és lebontott anyagok előkészítése az újrafelhasználhatóságra (zsírtalanítások,
letisztítások, föllazítások, hiánypótlás stb.) Anyagszükséglet megállapítása anyagfajtánként
Helyettesítő anyagok kiválasztása a kor igényeinek és a termék stílusának megfelelően,
fiziológiai és kényelmi szempontok figyelembe vétele, előkészítésük felhasználásra (rugók
ragasztóanyagok stb. előkészítése)
Felhasználandó anyagok minőségének ellenőrzése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.6/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Bontási folyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lebontja a régi kárpitot
Lebontja a kárpitozásra váró felületet
Megfelelő technológiát alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
C típus Munkavédelmi előírások
B típus Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
C típus Gyártástechnológia meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
A képzési helyszín jellege:
Kárpitos tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bontás szerszámai. Bontás sorrendisége, szakszerűsége. Újrafelhasználhatóság kritériumai
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.7/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabástérkép készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szabástérképet készít
Látványtervet és műszaki rajzot készít
Bővíti szakmai ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Látványterv, műszakirajz-készítés módja
C típus Szükséges anyagok mennyiségi és minőségi meghatározása
C típus Alapanyagok minőség-ellenőrzése
C típus Anyagnormák készítése
D típus Hulladékszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Kárpitos tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző kárpitozott felületek bevonásához szabástminta szerkeztése, a bevonóanyag
tulajdonságainak figyelembe vételével. Méretvétel, szerkesztési szabályok, ráhagyások,
jelölések, toldási lehetőségek stb.
A lebontott anyagok alapján az eredeti szabásminta rekonstruálása. Új, helyettesítő
anyagok esetén a szabástérkép módosítása
Anyagszükséglet megállapítása
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.8/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Kárpitos szabási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a szerszámokat, gépeket
Szabja az anyagot
Utómunkálatokat végez
Bővíti szakmai ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
C típus Munkavédelmi előírások
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felfektetési rajz, terítékrajz készítése. Kézi és gépi terítés eszközei, gépei, terítési módok,
toldási lehetőségek a különböző anyagtípusok esetén - szövetek, bőrök, műbőrök, egyéb
anyagok
Szabás eszközei, gépei, szabászati munkafolyamatok - darabolás, szabás, jelölések,
csomagolás
Anyagnormák, hulladékszámítás
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.9/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a szerszámokat, gépeket
Megfelelő technológiát alkalmaz
Szabja az anyagot
Utómunkálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
C típus Munkavédelmi előírások
B típus Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
C típus Textíliák
C típus Bőrök
D típus Műbőrök
C típus Alapanyagok minőség-ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
A képzési helyszín jellege:
Kárpitos tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
76 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terítés, terítékrajz készítés, darabolás, szabás, jelölések, csomagolás módjai, eszközeinek,
gépeinek, szerszámainak biztonságos és szakszerű használata különböző anyagtípusok
esetén
Kellékek, díszítések szabása, tárolása a felhasználásig. Ellenőrzés, leigazítások. Keletkező
hulladékok megfelelő tárolása
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.10/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Sima és osztott felületek javítása, felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
Gyártástechnológiát választ
Megfelelő technológiát alkalmaz
Javításhoz anyagot választ
Javítást végez
Utómunkálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
C típus Munkavédelmi előírások
B típus Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
C típus Gyártástechnológia meghatározása
D típus Javítások
C típus Párnázatok készítése
C típus Bevonás készítése
C típus Díszítések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
A képzési helyszín jellege:
Kárpitos tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
96 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előzetes rátűzési, feszítési feladatok, végleges rögzítési műveletek, osztott felület
kialakítása, díszítések, kárpitozás alsó részének kidolgozása. Az eredeti bútorkép
visszaállítása, illetve megrendelő igényeinek megfelelő felületkialakítás
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/4.11/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Rugós és rugónélküli felületek javítása, felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
Gyártástechnológiát választ
Megfelelő technológiát alkalmaz
Javításhoz anyagot választ
Javítást végez
Utómunkálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés szabályai
C típus Munkavédelmi előírások
B típus Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
C típus Gyártástechnológia meghatározása
D típus Javítások
C típus Párnázatok készítése
C típus Bevonás készítése
C típus Díszítések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
A képzési helyszín jellege:
Kárpitos tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
98 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lapos és magas párnázás készítése különböző tartókra, különböző anyagokkal. Heverők,
székek, fotelek, hát és kartámlák kárpitozása. Kéderezett, osztott, mélytűzött bevonások
Eredeti, lebontott anyagok ismételt felhasználása. Korszerű bevonási módszerek
alakalmazása. Az eredeti bútorkép visszaállítása, illetve megrendelő igényeinek megfelelő
felület kialakítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.1/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkavállaló és a munkáltató jogai, kötelezettségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerződéseket köt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkáltatók és munkavállalók kötelességei és jogai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavállaló jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban. Munkaköri feladatok,
munkarend, munkaidő, túlmunka. A munkavégzésre vonatkozó előírások, kötelezettségek
A munkáltató jogai és kötelezettségei. Munkafeltételek biztosítása, a munka
megszervezése, szabadidő kiadása. A munka díjazása, munkabér, béren felüli juttatások

90

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/5.2/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszerződés kötése, módosítása és megszüntetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrendelővel tárgyal
Szerződéseket köt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szerződések kötése, számlázás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaviszony alapjai, a munkaszerződés tartalmi és alaki követelményei. A
munkaszerződés módosítása, végrehajtása, jogi korlátai
A munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel, rendes, rendkívüli és azonnali
felmondással. Felmentés és végkielégítés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

232/6.0/1373-06

Gazdasági-,
pénzügyi tervezés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

232/6.1/1373-06
232/6.2/1373-06
232/6.3/1373-06
232/6.4/1373-06
232/6.5/1373-06

24
20
24
20
0

0
0
0
0
104

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 192
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/6.1/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti terv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzleti tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozás alapítása, megszüntetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzleti terv felépítése és szerkezete. Piacelemzés. A vállalkozás bemutatása. Termelési
terv. Marketing terv. Szervezeti terv. Kockázat értékelése. Pénzügyi terv. Pénzforrás-igény
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/6.2/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások pénzügyei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hivatalos ügyeket intéz
Szállítólevelet, számlát ír
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pénzügyi eszközök, likviditás, pénzforgalmi előrejelzés. Fizetési eszköz, hitel, kamat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/6.3/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könyvelési adatokat szolgáltat
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgótőke-igény. Állóeszköz-igénylista
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/6.4/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzforgalom
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hivatalos ügyeket intéz
Könyvelési adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bankszámla nyitása, rendelkezési jog, készpénz nélküli fizetési módok, átutalás, beszedési
megbízás, csekk, váltó, házipénztár
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/6.5/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könyvelési adatokat szolgáltat
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat
Üzleti tervet készít
Kalkulációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szerződések kötése, számlázás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
104 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tőkeszükséglet. Költségterv. Költségelemzés. Fedezeti pont számítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

232/7.0/1373-06

Könyvelési
adatszolgáltatás

azonosítója

sza
sza
sza
sza

232/7.1/1373-06
232/7.2/1373-06
232/7.3/1373-06
232/7.4/1373-06

24
18
22
0

0
0
0
90

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/7.1/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Jövedelemterv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árajánlatot készít
Kalkulációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Értékeítés, árbevétel, egyéb bevételek. Anyagi és személyi jellegű ráfordítások,
értékcsökkenési leírás, egyéb költségek, ráfordítások. Adófizetési kötelezettség
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
154
0
0

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/7.2/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Költségterv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kalkulációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állandó és változó költségek. Fedezeti pont
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/7.3/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Eredménykimutatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könyvelési adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összköltség eljárás, forgalmi költségeljárás. Üzleti tevékenység, pénzügyi tevékenység,
eredmények
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/7.4/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Jövedelemterv és készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könyvelési adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
90 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerűsített mérleg készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

232/8.0/1373-06

Marketing

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

232/8.1/1373-06
232/8.2/1373-06
232/8.3/1373-06
232/8.4/1373-06
232/8.5/1373-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/8.1/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Termék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat
Gyártástechnológiát választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 70%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Életciklus, piaci sikeresség. Termékfejlesztés, termékfunkciók
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8
24
6
18
20

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/8.2/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Ár
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árajánlatot készít
Kalkulációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szükséges anyagok mennyiségi és minőségi meghatározása
C típus Árajánlat készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Árstratégia, árképzés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/8.3/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékesítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vásárokon, kiállításokon vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Értékesítési csatornák, értékesítési hely
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/8.4/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrendelővel tárgyal
Vásárokon, kiállításokon vesz részt
Bővíti szakmai ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Türelem
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikációs folyamat, stratégia típusok. Piackutatás
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
232/8.5/1373-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikációs eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyszíni felmérést végez
Megrendelővel tárgyal
Referenciát szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személyes eladás. Eladásösztönzés. Reklám. PR tevékenység
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