T 1373-09/3/1

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
33 542 04 1000 00 00

Kárpitos

Kárpitos

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.
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1. feladat

Összesen: 40 pont

Sikeresen letette a szakmai vizsgát, a gyakorlati vizsgarész is nagyon jól sikerült. A
vizsgamunka egy hagyományos kárpitozású fotel felújítása volt. Ön a tanulmányi ideje alatt
több múzeumban járt, kastélyok képeit látta, ahol találkozott nagyon szép, különböző
stílusban kárpitozott fotelokkal, mint a képen látható
XV. Lajos korabeli fotel, ezért elhatározta, hogy a
munkaigényes hagyományos kárpitozást folytatja,
mert elég jól elsajátította ezt a technológiát.
Ismerősei is szóltak, hogy szeretnék kárpitos
stílbútoraikat áthúzatni. Mivel az Ön lakhelyének
környékén még nem foglalkozik senki kárpitos
termékek felújításával, ezért egyéni vállalkozás
beindítását határozta el STÍLBUTOR KÁRPITOS
KFT. elnevezéssel.
Üzleti tervet készít, ehhez fel kell mérnie a piaci
igényt.

Készítse el a cég bemutatását a következő oldalon található „Bevezetés” séma alapján!
Találjon ki találó, a tevékenységét sejtető elnevezéseket, adatokat, és azokkal töltse ki a
sémát!
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I. BEVEZETÉS
A vállalkozás neve:
A vállalkozás rövidített elnevezése:
A vállalkozás székhelye:
A vállalkozás telephelye:
A tulajdonosok neve és címe:

A vállalkozás működési köre:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tulajdonforma:
A cégjegyzésre jogosultak adatai:
A létesítő okirat kelte:
Cégbírósági bejegyzés ideje:
A cégjegyzés módja:
A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele:
A cég statisztikai számjele:
A cég adószáma:
A cég számláját vezető pénzintézet:
A cég bankszámlaszáma:
Az alapító tőke adatai:
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2. feladat

Összesen: 46 pont

Elkészítette a nyitott karfás fotel vetületi rajzait.
A fotel fő méretei:
 ülésmagasság: 400 mm
 ülésszélesség: 560 mm
 ülésmélység: 560 mm
 karfamagasság: 630 mm
 fotelmagasság: 880 mm
 lábmagasság: 175 mm
A gyártáshoz azonban szükség van a metszeti rajzokra is.
Rajzolja meg a fotel függőleges metszetét az alábbi vetületi rajzok figyelembe- vételével!
A méretarányt Ön határozza meg! Figyeljen a formai kialakításra!

3. feladat

Összesen: 14 pont

Készítse el a 2. feladatban látható fotel anyagjegyzékét!
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