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A 140. sorszámú Lakástextil-készítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 542 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Lakástextil-készítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 130-190
2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

A
FEOR száma
7212

B
FEOR megnevezése
Szabó, varró

C
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Lakástextil-készítő
Lakástextil-varró, javító

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A lakástextil-készítő feladata lakástextil termék szabásmintáinak elkészítése, szabása, készítése, javítása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 méretet venni lakástextil termékek készítéséhez
 méreteket, mérettáblázatokat értelmezni
 szabásmintát készíteni
 felismerni a lakástextíliák fajtáit, kellékeit, diszítő lehetőségeit
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felfektetni a szabásmintákat és kiszabja a szükséges alkatrészeket
ragasztási, erősítési műveleteket végezni
ruhaipari gépeket és vasalóberendezéseket üzemeltetni
kiszabott alkatrészeket technológiai utasításnak megfelelően vagy mintadarab alapján összeállítani
javító munkálatokat végezni (szakadásokat, záródásokat javít)

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
34 542 04
Férfiszabó
szakképesítés
34 542 06
Női szabó
szakképesítés

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

A
B
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10113-12
Ruhaipari anyagvizsgálattok
10118-12
Lakástextíliák készítése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

A
azonosító száma
10113-12

B
C
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Ruhaipari anyagvizsgálatok
írásbeli

5.2.4.

10118-12

Lakástextíliák készítése

gyakorlat

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Lakástextil termék készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Lakástextil termék készítés szabott és előkészített alkatrészekből műszaki
dokumentáció vagy mintadarab alapján a munkabiztonsági előírások betartásával elkészíti a véletlenszerűen
kiválasztott tételmodellt
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
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A vizsgafeladat megnevezése: Ruhaipari anyagvizsgálatok
A vizsgafeladat ismertetése: Textil-, és ruházati alapanyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználási területe
Ruházati alap- és kellékanyagok feldolgozhatósága
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7.
6.4.8.
6.4.9.
6.4.10.
6.4.11.
6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.
6.5.5.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Terméktároló állvány, vállfával
Csomagolóanyagok
Szabászati berendezések, gépek, eszközök:
Szabászasztal
Tároló szekrények vagy polcok
Elektromos olló (véglevágó)
Kardkéses szabászgép
Körkéses szabászgép
Álló szabászgép
Terítékleszorító csipeszek
Lyukasztógép
Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó stb.)
Mérő-, jelölő- és rajzeszközök
(méterrúd, mérőszalag, grafitceruza, szabókréta, körző, vonalzó, sablonok
stb.)
Szabásmintapapír
Varrodai berendezések, gépek, eszközök:
Csúsztató asztal
Varrodai munkaszék
Szerszámtároló doboz
Varrógéptűk
Kézi varróeszközök

szerv
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6.5.6.
6.5.7.
6.5.8.
6.5.9.
6.5.10.
6.5.11.
6.5.12.
6.6.
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.7.
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.
6.7.7.
6.7.8.
6.7.9.

(varrótűk, gyűszűk, gombostűk, varratbontó stb.)
Egyéb kézi eszközök
(géptisztító ecset, olajozó, csavarhúzó stb.)
Huroköltésű ipari varrógép
Láncöltésű varrógép
Szegővarrógép (interlock)
Egyenes gomblyukvarrógép
Reteszelő gép
Cikcakk varrógép
Vasaló-berendezések, eszközök, gépek:
Vasalóállvány
Hőfokszabályzós kézi vasaló
Gőzvasaló
Síkragasztó prés
Segédeszközök
(vasalópárnák, vasalófák, vasalóruha, kefe stb.)
Egyéb eszközök:
Kézmosó csap
Hulladékgyűjtő
Mentőláda
Modell- és alkatrész gyűjtemény
Szakkönyvek, tankönyvek, szakfolyóiratok, divatlapok
Munkanapló
Zárható öltöző és öltözőszekrények
Mikroszkóp, lupe, bontótű
Laboratóriumi eszközök – bunsen égő, vegyszerek, üveg-, fém-, vagy
porcelántálak
7. EGYEBEK

