KALAPOS, SAPKA- ÉS KESZTYŰKÉSZÍTŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.

A szakképesítés azonosító száma:

31 542 01 0000 00 00

2.

A szakképesítés megnevezése:

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő

3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítések
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
3.2 Elágazások

31 542 01 0100 31 01
Kalapos, sapkakészítő
31 542 01 0100 31 02
Kesztyűs

Nincsenek

3.3 Ráépülés

Nincs

4.

Hozzárendelt FEOR szám:

7323

5.

Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
-

Szakképesítés megnevezése
Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő
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Óraszám
1600

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2.
3.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

4.

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

6.

30 %
70 %
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Kalapos, sapkakészítő

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2.

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

1000

3.
4.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30 %
70 %

5.

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
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Kesztyűs

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2.

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

800

3.
4.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30 %
70 %

5.

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
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III.
MUNKATERÜLET
1.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7323
2.

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kalapos, sapkakészítő

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Üzleti kommunikációt folytat
Előkészíti a gyártást
Kiszabja az alkatrészeket
Női, férfi és gyermek kalapot készít
Női, férfi és gyermek sapkát készít választott vagy előírt formának megfelelően
(különböző anyagokból)
Női, férfi és gyermek (utcai, alkalmi, sport, munkavédelmi, speciális) kesztyűt készít
Javító és szolgáltató tevékenységet végez

3.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
33 542 05
Szabó
33 542 07 0000 00 00
Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló
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IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét
Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket
Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat
Biztonságosan használja a kéziszerszámokat
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat
Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait
Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket
Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági, környezetvédelmi és
tűzvédelmi szabályok betartásával
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét
Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát
Azonosítóval látja el a terméket
Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget
Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat
Tulajdonságprofil:
C Védőeszközök fajtái
B Tűzoltó készülékek működése
D Hulladékkezelési előírások
D Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
E Légtechnikai berendezések fajtái, működése
D Anyagmozgatás és tárolás előírásai
D Alapanyagok fajtái, jellemzői
C Félkész- és késztermékek minőségi követelményei
C Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése
4
Tűzoltó készülékek használata
2
Elemi számolási készség
5
Védőeszközök használata
3
Íráskészség, nyomtatványok kitöltése
4
Egyszerű mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Ellenőrző képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1322-06 Üzletvitel a könnyűiparban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Üdvözli a vendéget
Hellyel és szaklappal kínálja a vendéget
Konzultál a vendéggel
Felméri a vendég igényeit
Szín-, stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről
Kiválasztja az anyagot, kellékeket
Árkalkulációt készít, árat ajánl
Számláz, pénztárt kezel
Marketing munkát végez
Vállalkozást üzemeltet
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kommunikáció eszközei
C Tárgyalástechnika alapjai
C Marketing tevékenység jelentősége, eszközei
C Ügyvitel technikai eszközök használata
B Az öltözékek, öltözék kiegészítők fajtái
B Az öltözékkel szemben támasztott követelmények
B Öltözködési stílusok, színek hatása
B A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai
C Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái
C Vállalkozások létrehozásának, működtetésének alapjai
B Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók)
C Telephely, üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei
B Költség kalkuláció részei
B Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
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Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőzőkészség
Konszenzuskészség
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1338-06 Kalap, sapka és kesztyű gyártáselőkészítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretet vesz női, férfi, gyermek fejről
Méretet vesz női, férfi, gyermek kézről
Modellrajzot készít
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza a mérettáblázatokat
Elkészíti az alapszabásmintát
Alapszabásmintát készít sapkáról, kalapról
Alapszabásmintát készít kesztyűről
Aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének megfelelő termékek szabásmintáit
készíti
Az alapszabásmintát modellezi
Szabásmintát készít női, férfi, gyermek kalaphoz
Szabásmintát készít női, férfi, gyermek kesztyűhöz
Szabásminta méret-sorozatot készít (elfogadott mintadarab alapján)
Terítékrajzot (szabástervet) készít
Műszaki dokumentációt készít a termékről
Kiválasztja a szükséges anyagokat
Alap, kellék, segédanyagokat ellenőriz
Meghatározza a gyártástechnológiát alap- és kellékanyagok alapján
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Elkészíti a gyártmányrajzot és a külalakleírást
Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol
Gépet, eszközt választ a technológiához
Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrás- és
hajtásszélességek, tűzésszélességek stb.)
Összeállítja a kiszabott alkatrészek listáját és darabszámát anyagfajtánként
A gyártáshoz szükséges gépeket, szerszámokat, berendezéseket beállítja és ellenőrzi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Anyagismereti alapfogalmak, textilipari szálasanyagok tulajdonságai
C Alapanyagok, kellékek jellemzői, tulajdonságai
C A nyersbőr, szőrmésbőr fajtái, jellemzői
C Műszaki rajz alapjai
B Kalap, sapka, kesztyű alapszabásminta szerkesztésének folyamatai
B

Kalap, sapka kesztyű szabásminta modellezése, szabásminta méret-sorozat
készítésének folyamatai

C

Műszaki dokumentáció készítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Szabásrajz olvasása, értelmezése
3
Szabásrajz készítése
4
Elemi számolási készség
5
Mérőszalag, fejbőségmérő használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Látás, színlátás, térlátás
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Megbízhatóság
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Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1339-06 Kalap, sapka és kesztyű szabása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beszerzi a szükséges anyagokat, kellékeket
Bevizsgálja az anyagot
Beavatja az anyagot (szükség szerint)
Mintadarabot készít, ellenőrzi-ellenőriztet
Kivágja a termék alkatrészeit mennyiségtől és anyagfajtától függően
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Alapanyagok tulajdonságai
B Terítékrajz, szabásterv jellemzői
C Szabás módszerei, eszközei, berendezései, gépei
C Bőrök, szőrmésbőrök nedvesítése, nyújtása
B Szabandó anyagok tulajdonságai, jellemzőik
C Szabás módszerei, eszközei, berendezései, gépei
B Terítékrajz, szabásterv készítésének folyamatai
C Leigazítás, számozás, csomagolás, ellenőrzés folyamatai
C Szélvékonyítás jellemzői, alkalmazási területei, kivitelezése, eszközei, gépei
C Szőroldal nyírási, javítási technológiái, eszközei, berendezései
C Szőrmésbőrök minősítése, előválogatási műveletei
C Szőrmésbőrök nedvesítési, nyújtási, simítási technológiái
C Szőrmésbőrök javítási technológiái, eszközei, gépei
C Rámázás, szárítás, egyenlítés technológiái, eszközei, gépei
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
3
Szabásrajz olvasása, értelmezése
3
Szabásrajz készítése
4
Elemi számolási készség
4
Szabászgépek, ollók használata
4
Formák, sablonok használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Látás, színfelismerés, térlátás
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A környezet tisztántartása
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1340-06 Női, férfi és gyermekkalap készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szalmakalapot készít
Keményítőt készít és a formát egyenletesen bekeni, alaposan bedolgozza
Formára húzza és rögzíti
A kalap szélét megvágja, esetenként paszpólozza
Ripszszalaggal, selyemmel béleli rögzítő gumi befogásával
Díszíti a stílusnak megfelelően
Nemezkalapot készít
Előkészíti az alapanyagot
Forró gőzzel felpuhítja a formát
Keményítőt készít és a formát egyenletesen bekeni, alaposan bedolgozza
Az alapanyagot formára húzza
Forró homokzsákkal formázza, szárítja
Szálirányban elsimítja és megszárítja
A karima szélét benedvesíti, méretre vágja, fazontól függően alá, vagy fölé hajtja
A felületét erőteljesen átkeféli és leveszi a formáról
A visszahajtott szélt körbeszegi rejtettöltéssel vagy dísztűzéssel
Selyembélést készít és a bélés alját rögzíti a kalap fejrészéhez
Ívelt bőrlappal belülről körbevarrja
Díszíti a stílusnak megfelelően
Férfiasan, zsinórral, szalaggal bőrrel díszíti
Varrott kalapot készít
Kiszabja a karimát, a fejrészt, a bélést
Összeállítja a fejrészt, a karimát kitűzi
Elkészült béléssel béleli a kalapot
Fazontól függően megvasalja
Stílusnak megfelelően díszíti
Kézimunka-, fantázia- és alkalmi kalapot készít
Pontosítja, rögzíti az elképzelést, felveszi a megrendelést és a méretet
Beszerzi az anyagokat és a kellékeket
Tervet készít a kivitelezéshez, megvalósításhoz
Az anyag karakterét, fantáziát és kreativitást figyelembe véve előkészítő munkát
végez
Elkészíti a kompozíciót
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Próba után elvégzi a szükséges igazítást, alakítást
Bélést cserél
Méretre igazít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Öltésfajták jellemzői
B Szalmakalap készítése
B Varrott kalap készítése
B Nemez kalap készítése
B Gépi vasalás, gőzölés folyamata, jellemzői
C

Varrógépek fajtái kialakítása, alkalmazási területei, működésének jellemzői

C
B
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Öltésfajták alkalmazási területei
Alkatrészek összeerősítési technológiái
Gépi vasalás, gőzölés technológiái
Forma előkészítésének folyamata
Kalap formázása, díszítése
Forrógőzzel felpuhítja a formát
Keményítőt készítésének folyamata
Alapanyagok formára húzása
Forró homokzsákkal formázás, szárítás jellemzői
Kalapok díszítése
Záródások, díszítőelemek javítása
Varrások javítása, foltozás
Béléscsere
Méretre igazítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szabásrajz olvasása, értelmezése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Forma érzékelés
5
Kézi varróeszközök használata
4
Varrógépek kezelése, alkalmazása
4
Szabászgépek, ollók kezelése, alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Látás, színfelismerés, térlátás
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
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Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1341-06 Női, férfi és gyermek sapka készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiválasztja vagy elkészíti a szabásmintát
Kiszabja az alkotóelemeket
Összevarrja és behúzza a megfelelő formára
Összeállítja a sapkát
Bélést készít, bőségjelző és címke befogásával
A bőségcsíkot kiméri és körbevarrja a sapka aljába
Ellenzős sapka eseten az ellenzőt felvarrja
Béleli a sapkát, dísztűzéssel körbetűzi
Ellenzős sapkánál az ellenzőt három helyen rögzíti a fejrészhez
Tányérsapkát készít
Szükség szerint felleminálja az oldal és tetőrészt
Összevarrja az oldalrészt
A bélésre feltűzi a fóliát és az alapanyagot, közbélést, bélést összeférceli
A tetőre felvarrja a szegőt, az oldalrészt összeállítja a tetővel
Felvarrja a bélés oldalrészt, majd a behúzócsíkot
Az alapanyag binnirészt méretre összevarrja, a papírkarimát kiméri és összevarrja
A binnit összeállítja az oldalrésszel
A merevítőt felvarrja a binni közepétől a sapka tetejéig
Kifordítja a tányérsapkát és kidrótozza
A bélés alját körbevarrja, a sildet felvarrja
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A bőrizlappal a sapkát körbevarrja
Jelvényt, gombot, zsinórt felszúrja
A tányérsapkát vasalja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Öltésfajták jellemzői
B Különböző formájú sapkák készítése
B Sildes sapka készítése
B Tányér sapka készítése
C Gépi vasalás, gőzölés folyamata, jellemzői
C

Varrógépek fajtái kialakítása, alkalmazási területei, működésének jellemzői

B

Alkatrészek összeerősítési technológiái

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szabásrajz olvasása, értelmezése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Forma érzékelés
5
Kézi varróeszközök használata
4
Varrógépek kezelési készsége
4
Szabászgépek, ollók kezelési készsége
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Látás, színfelismerés, térlátás
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1342-06 Női, férfi- és gyermekkesztyű készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A modellnek megfelelően kiszabja a kesztyűt
Nyirkosítja, nyújtja az alapanyagot
Kiválasztja a szabási módszert
Felnagyolja az alapanyagot
Sablonra dolgozza a felnagyolt részeket
Számozza a sablonra dolgozott részeket
Ellenőrzi a kiszabott részeket
Kivágja a kesztyűt
Ujjközi részeket és kellékeket kivágja
Fazonra vágja a kesztyűt
Jelöli a kesztyűt
Az alkatrészeket összeválogatja, ügyel a méretpontosságra
A modellnek megfelelően díszíti a kesztyűt
Kiválasztja a varrástípust
Összevarrja a kesztyűt
A varrásokat letisztázza
Bélést készít
Behúzza a bélést
Bevarrja az ujjhegyeket
Eldolgozza a szárszéleket, levágja a bélést
Beszegi a kesztyűt kézzel vagy géppel
Befejező (csinosító) műveleteket végez
Kiválasztja a megfelelő sablont
Nagyság szerint szortírozza, párosítja a kesztyűt
Nedvesíti a kesztyűt
Vasalja a kesztyűt
Préseli a kesztyűt
Fényesíti (bőr), csiszolja (velúr) a kesztyűt
Kellékezés
Párosítja, összevarrja a kesztyűket
A készterméket ellenőrzi, összehasonlítja a minta paramétereivel
Csomagolás
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szabandó anyagok tulajdonságai
C Válogatás műveletei
C Kézi, gépi szabás módszerei
C Kézi, gépi szabás eszközei gépei
C Díszítési technológiák
C Varrási technológiák
C Szegési módok
C Öltésfajták jellemzői
B Textilalapanyagú kesztyű készítése
B Bőrkesztyű készítése
B Irhakesztyű készítése
B Munkavédelmi kesztyű készítése
B Gépi vasalás, gőzölés folyamata, préselés jellemzői
C Varrógépek fajtái kialakítása, alkalmazási területei, működésének jellemzői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szabásrajz olvasása, értelmezése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Forma érzékelés
5
Kézi varróeszközök használata
4
Varrógépek kezelése alkalmazása
4
Szabászgépek, ollók kezelése, alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Látás, színfelismerés, térlátás
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Kompromisszumkészség
Udvariasság
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Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A környezet tisztántartása
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A 31 542 01 0000 00 00 azonosító számú, Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1088-06
Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban
1322-06
Üzletvitel a könnyűiparban
Kalap, sapka és kesztyű gyártáselőkészítése
1338-06
1339-06
Kalap, sapka és kesztyű szabása
1340-06
Női, férfi és gyermekkalap készítése
1341-06
Női, férfi és gyermek sapka készítése
1342-06
Női, férfi és gyermekkesztyű készítése
A 31 542 01 0100 31 01 azonosító számú, Kalapos, sapkakészítő megnevezésű
részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1088-06
Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban
1322-06
Üzletvitel a könnyűiparban
Kalap, sapka és kesztyű gyártáselőkészítése
1338-06
1339-06
Kalap, sapka és kesztyű szabása
1340-06
Női, férfi- és gyermekkalap készítése
1341-06
Női, férfi és gyermek sapkát készít
A 31 542 01 0100 31 02 azonosító számú, Kesztyűs megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1088-06
Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban
1322-06
Üzletvitel a könnyűiparban
1338-06
Kalap, sapka és kesztyű gyártáselőkészítése
1339-06
Kalap, sapka és kesztyű szabása
1342-06
Női, férfi- és gyermekkesztyű készítése
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V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés feladatainak ismertetése,
dokumentumainak bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások ismertetése és alkalmazása
a könnyűiparban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
2. feladat
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kommunikációs ismeretek: választott
meghatározása, bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlat
Időtartama: 15 perc

termék

marketingjének

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Öltözékek és anyagok a könnyűiparban: választott termék használati
jellemzőinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gazdálkodási ismeretek: adott termékhez árajánlat, megrendelő,
számla készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
2. feladat
3. feladat
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1338-06 Kalap, sapka és kesztyű gyártáselőkészítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kalap, sapka és kesztyű készítés alapanyagai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kalap, sapka és kesztyű szabásminta készítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Műszaki dokumentáció készítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
2. feladat
3. feladat
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4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1339-06 Kalap, sapka és kesztyű szabása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szabás előkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Bőrök, szőrmésbőrök szabása, előkészítése szabáshoz
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
2. feladat
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1340-06 Női, férfi és gyermekkalap készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Varrott, szalma vagy nemezkalap készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1341-06 Női, férfi és gyermek sapka készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Női, férfi vagy gyermek sapka készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlat
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
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7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1342-06 Női, férfi- és gyermekkesztyű készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Női, férfi- vagy gyermekkesztyű készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 31 542 01 0000 00 00 azonosító számú, Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
1. vizsgarész: 5
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 20

A 31 542 01 0100 31 01 azonosító számú, Kalapos, sapkakészítő megnevezésű
részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 5
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 30
6. vizsgarész: 30

A 31 542 01 0100 31 02 azonosító számú, Kesztyűs megnevezésű
részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 5
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 60
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A 31 542 01 0000 00 00 azonosító számú, Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 542 01 0100 31 01 azonosító számú,
Kalapos, sapkakészítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
7. vizsgarész: 100

A 31 542 01 0000 00 00 azonosító számú, Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 542 01 0100 31 02 azonosító számú,
Kesztyűs megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
5. vizsgarész: 50
6. vizsgarész: 50
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő
szempontjai
-
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Sima varrógép
Speciális gépek: interlock, fedőző-, karosgépek, apparátok
Vasaló, vasalógép
Gőzfejlesztő
Szárítószekrény, szárítókamra
Szabászgép, kéziszabászgép
Stancgép
Patentozó, ringlizőgép
Faforma, fémforma
Kirakati baba
Speciális kéziszerszámok
Csákozógép, mechanikus présgép
Polírozógép
Csinosító sablonok
Perforáló gép
Bőrvékonyító gép
Díszvarrógép
Laschvarrógép
Steppvarrógép
Szegvevarrógép
Bélelő villa
Elektromos kéz
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kesztyűs

Kalapos, sapkakészítő

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
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