
KÁRPITOS 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 
 

2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 
 

3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs  

 
3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek  

 
3.3 Szakképesítés-ráépülés   
  Azonosító szám: 33 542 04 0001 33 01 
  Megnevezés: Járműkárpitos 

 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 7343 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülés megnevezése Szakképzési évfolyamok 
száma Óraszám 

Kárpitos 2 2300 
Járműkárpitos -   800 

 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
 

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Kárpitos 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e 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 

vagy 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 27. § (4) bekezdése szerint 
– kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai 
nevelésben és oktatásban résztvevő tanulók esetében – a nyolcadik 
évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 

 
Szakmai előképzettség: - 
 
Előírt gyakorlat: - 
 
Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges 
 
Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 



 
2. Elmélet aránya: 30% 
 
3. Gyakorlat aránya: 70% 

(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik) 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető  

Ha szervezhető, mikor: a képzési idő felét követően 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: JÁRMŰKÁRPITOS 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 

Szakmai előképzettség: 33 542 04 1000 00 00 Kárpitos vagy 
33 5262 06 Kárpitos vagy 
1507 Kárpitos 

 
Előírt gyakorlat: - 
 
Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges 
 
Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 

 
2. Elmélet aránya: 30% 
 
3. Gyakorlat aránya: 70% 
 
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:szükséges 
 

III. 
MUNKATERÜLET 

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

7343 Kárpitos 
 

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
Megfelelő kárpitozási technológiát választ 
Anyagokat kiválaszt 
Kárpitozott felületeket alakít, készít 
Kárpitozott terméket felújít, javít 
Szerelési munkálatokat végez 
Minőséget, funkciót ellenőriz, csomagol 
 

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

- - 
 



IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6335-11 Kárpitozás alapjai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Betartja a kárpitos műhelyre vonatkozó baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 
Előkészíti a munkaterületet 
Használatba veszi a kéziszerszámokat 
Használja a kárpitos alap- és kézi gépeket  
Betartja a kézi, gépi szerszámok használatára vonatkozó előírásokat 
Használja az egyéni védőberendezéseket, védőfelszereléseket 
Előírásszerűen tárolja az anyagokat, segédeszközöket 
Alkalmazza a kézi alapműveleteket 
Bontási műveleteket végez, tanulmányoz 
Az anyagok újrahasznosítási lehetőségeit alkalmazza 
Ellenőrzi, tanulmányozza az állványszerkezeteket 
A faipari alapszerkezetekre ráépít 
Tanulmányozza és végzi a kárpitozás módszereit 
Az ergonómia alapjait alkalmazza  
Betartja a technológiai sorrendiséget 
Tartószerkezeteket kiválaszt, készít, szerel 
Bútorrugós alapot készít 
Rugótestet alkalmaz  
Párnázó anyagokat választ 
Segédanyagokat választ 
Anyagokat kézzel, géppel szab, varr, szegez, ragaszt 
Kárpitozást felépít 
Párnázatokat alakít, készít 
Bevonó anyagot választ, rögzít 
Méretvétel után szabástervet, sablont készít 
Díszítő elemeket alkalmaz 
Ellenőrzi a késztermék esztétikai megjelenését, funkció teljesítését 
Bútorstílusokat felismer 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Munkavégzés szabályai 
A Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 
C Szerszámok, kéziszerszámok biztonságos használata és alkalmazása 
C Gépkönyv, kezelési, szerelési és karbantartási utasítások ismerete 
B Munkabiztonsági eszközök, felszerelések alkalmazása 
B Tűzoltó berendezések, eszközök használatának ismerete 
C Tűzveszélyes anyagok és tárolásuk 
C Anyag és gyártástechnológiai ismeretek 
C Alap-, segéd- és díszítő anyagok 
C Kárpitozás alapgépei 
D Bútorstílus ismeret 
C Műszaki rajz, szakrajz ismerete 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
3 Olvasott és hallott szakmai és köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi és szakmai szöveg fogalmazása írásban 
3 Szabadkézi és műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 
3 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 



Figyelem 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Együttműködő készség 
Kommunikációs készség 
 

Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6336-11 Kárpitozott termékek készítése, javítása 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megfelelő kárpitozási technológiát választ 
Megfelelő anyagokat választ 
Segédanyagot, kelléket választ, minőségét ellenőriz 
Funkció szerint párnázatot felépít 
Alkalmazza a lapos és magas kárpitozás technológiáját 
Bútorszerkezeteket kárpitoz 
Beállítja a szerszámokat, gépeket 
Szakmai számítást végez 
Szabástérképet készít 
Hibás, elöregedett kárpitos szerkezeteket javít, felújít 
Korhű technológiát alkalmaz 
Függönyözési munkálatokat végez 
Porvédő, takaró- és díszhuzatokat készít 
Ajtó és falkárpitozást végez 
Sport és gyógyászati eszközöket kárpitoz 
Helyszíni felmérést végez 
Kalkulációt készít 
Megrendeli az előállításhoz szükséges anyagokat 
Látványtervet és műszaki rajzot készít 
Terméket szét- és összeszerel, utómunkálatokat végez 
Terméket csomagol, raktároz, szállít  
Minőségi követelményeket betart 
 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

D Műszaki- és szakrajz alapismeretek 
B Kárpitozási alapismeretek 
D Szerelések, befejező munkálatok 
D Bútorstílus ismeret 
C Kárpitozást segítő gépek 
C Alapanyagok minőségellenőrzése 
B Szakmai számítások 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai szöveg fogalmazása írásban 
3 Szabadkézi és műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 
1 Elemi szintű számítógép használat 

 
Személyes kompetenciák: 

Problémamegoldó készség 
Precizitás  
 

Társas kompetenciák: 



Határozottság 
Irányíthatóság 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6337-11 Járműkárpitos tevékenységek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Betartja a járművekre vonatkozó baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 
Betartja és alkalmazza az érintésvédelmi és biztonságtechnikai előírásokat 
Meghatározza a kárpitozások kialakítását 
Elkészíti a járművek belsejének és kiegészítőinek a kárpitozását 
Elkészíti a falfelületek, ajtók kárpitozását 
Megfelelő anyagokat alkalmaz 
Funkciónak megfelelő kárpitozást készít 
Alkalmazza a járműkárpitozás ergonómiai követelményeit 
Tetőkárpitozásokat végez 
Levehető huzatokat készít 
Kiszereli a kárpitozásra váró felületeket 
Ki- és visszaszereli az egyéb szerelvényeket 
Előkészíti, letisztítja és zsírtalanítja a javítandó felületeket 
Fa-, fém-, műanyagszerkezetekre szerel, épít 
Járműtakarót, tetőponyvát készít, javít 
Autószőnyegezést végez 
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D A járművekre vonatkozó baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 
D Érintésvédelmi alapismeretek 
C Járműkárpitozási anyagismeret 
C Technológiai ismeretek 
D Ergonómiai elemzések 
D Szerelések, befejező munkálatok 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Szakmai és köznyelvi szöveg megértése 
3 Szakmai szöveg fogalmazása írásban 
3 Szabadkézi és műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 

 
Személyes kompetenciák: 

Kreativitás  
Precizitás 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Kontroll (ellenőrző képesség) 

 
A 33 542 04 1000 00 00 azonosító számú, Kárpitos megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
6335-11 Kárpitozás alapjai 



6336-11 Kárpitozott termékek készítése, javítása 
 

A 33 542 04 0001 33 01 azonosító számú, Járműkárpitos megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai 
követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
6337-11 Járműkárpitos tevékenységek 

 
V. 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

1. 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 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6335-11 Kárpitozás alapjai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Baleset-, munka-, tűz és környezetvédelmi feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Kéziszerszámok és gépek biztonságos alkalmazása, kárpitos anyagok szakszerű tárolása, szakrajz 
készítése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama: 120 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Kárpitos munkákhoz felhasznált anyagok és technológiák ismerete 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 60  perc 
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Kárpitozott termék készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 360  perc (ebből szintvizsga 180 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 10% 
2. feladat 25% 
3. feladat 15% 
4. feladat 50% 
 

2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

6336-11 Kárpitozott termékek készítése, javítása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Alapanyagok jellemzői, kárpitos gépek és technológiák, kárpitosipari gyártásismeret 



A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Kárpitozott termék javítása, felújítása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 240 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

 Anyagnorma és szakmai számítások, szerkezeti rajzok készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 90 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 15% 
2. feladat 55% 
3. feladat 30% 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6337-11 Járműkárpitos tevékenységek 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Ergonómiai és tervezési alapismeretek, anyagválasztási szempontok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Járműkárpitozási technológiai művelet 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 360 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 

 
3. 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: 60 
2. vizsgarész: 40 

 
A 33 542 04 0001 33 01 azonosító számú, Járműkárpitos megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

 
3. vizsgarész: 100 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

        A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 

- 



 
VI. 

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 

K
ár

pi
to

s 

Já
rm
űk

ár
pi

to
s 

Munkaasztalok, állványok X X 
Mérő, rajzoló, jelölő eszközök X X 
Kéziszerszámok, kisgépek X X 
Szegező-, kapcsozó gépek X X 
Ragasztás eszközei, gépei X X 
Varrógép X X 
Szabászgépek X X 
Gombbehúzó gép X X 
Számítógép X X 

 
 

VII. 
EGYEBEK 

 
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam esetén az 
első tanévet követően 140 óra, a második tanévet követően 160 óra, 2 szakképző évfolyam esetén az első 
tanévet követően 160 óra. 
 


