
A 122. sorszámú Textilműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 08 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Textilműves 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével 
tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
 
2.2. Szakmai előképzettség: – 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
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: Művészeti szakmai 
gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári 
koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is 
 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

 A B C 

3.1.1. FEOR 
száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 

7413 
Iparművész, gyártmány- 
és ruhatervező 

Textiltervező 

3.1.3. Gobelintervező 

3.1.4. Textilművész, szövés 

3.1.5. Textilművész, textilnyomás 

3.1.6. Textilművész, applikációk 

3.1.7. Textilművész, hímzés 



3.1.8. Terméktervező, textil 

3.1.9. Divattervező 

3.1.10. Képzőművész 

 
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 

A textil anyag - és formatervező vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi és festészeti ismeretekkel, 
valamint textiltechnikai tudással rendelkező szakember. 
Textil anyag -, minta és formaterveit önállóan és igényesen készíti el a különböző feladatoknak, vagy a 
megrendelő igényeinek megfelelően. 
A textiltárgy tervezése és kivitelezése során esztétikai és szakmai szempontokat figyelembe véve 
szakszerűen alkalmazza az elsajátított textiltechnikákat (kéziszövés, kárpitszövés, kézifestés, textilnyomás, 
varrás). 
A kivitelezés és/vagy kiviteleztetés során alkalmazza a jelenkor követelményeinek megfelelő kézműves és 
ipari technológiákat. 
Használja a számítógépes szakmai programokat a tervezés és a kivitelezés során. 

 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 
 
 szabadkézi rajzolásra, festésre, mintázásra, térkonstrukciók kialakítására 
 a látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák megalkotására, átlényegítésére, 

absztrakcióra 
 művészeti, szakelméleti ismeretei felhasználására munkája során 
 művészettörténeti, népművészeti, művészetelméleti, szakmatörténeti és szakelméleti ismeretei 

folyamatosan fejlesztésére 
 forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkához, koncepciót kialakítani, 

munkafolyamatot tervezni, ütemezni 
 tanulmányrajzai alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítésére 
 a szakmai rajz elkészítésére és helyes értelmezésére 
 műhely és műteremkörnyezetében szakmai feladatok ellátására 
 alkalmazni szakmája legfontosabb technológiáit, alapanyagait, segédanyagait, szerszámait, 

berendezéseit 
 megtervezni, kialakítani, fejleszteni szakmai eszközhátterét 
 technológiai- és anyagkísérleteket végezni, törekedve az új minőségek létrehozására 
 textil alapanyag-, minta- és formaterveit önállóan, kreatívan, magas esztétikai igénnyel és a szakmai 

követelményeknek megfelelően elkészíteni 
 vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában magas művészi 

színvonalon megjeleníteni 
 textilterveit, vázlatait, terv-variációit, koloritjait, makettjeit, modellrajzait szakszerűen, számítógépes 

programok használatával és/vagy manuálisan elkészíteni 
 lakástextil felhasználású terméket tervezni és készíteni az épített környezetnek megfelelően 
 fali- és tértextil alkotásokat tervezni és készíteni 
 ruházati felhasználású termékeket, öltözéket, vagy öltözködés kiegészítő tárgyakat tervezni és készíteni 
 tervei kivitelezéséhez a megfelelő alapanyagokat és technológiákat kiválasztani, alkalmazni 
 manuális és digitális eszközökkel dokumentálni, archiválni, prezentációt készíteni, bemutatni 
 szakmai tevékenysége közben munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat 

betartani 
 tájékozódni a munkavállalás,  a vállalkozások aktuális gazdasági – jogi feltételeiről 

 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A  B C 
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. – – – 

 



 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

 
4.2. azonosító száma megnevezése  
4.3. 10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás 
4.4. 10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése 
4.5. 10588-12 Tervezés és technológia 
4.6. 10727-12 Textiltervezés, kivitelezés, szakmai rajz és kortárs szakmai környezet 
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.  
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 
 

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. 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott 
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével 

 
Vizsgamunka készítése 
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. 

azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás gyakorlati és szóbeli 
5.2.4. 10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése szóbeli 
5.2.5. 10588-12 Tervezés és technológia szóbeli 
5.2.6. 10727-12 Textiltervezés, kivitelezés, szakmai 

rajz és kortárs szakmai környezet 
gyakorlati 

5.2.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 
képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.  írásbeli 
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 
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: A) Portfólió bemutatása 
 

A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfólióval 
A portfóliót módosíthatatlan digitális adathordozón (pl. DVD lemez), és a szakmai munkában is használható 
minőségű mappa formában is elő kell állítani 



 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30 % 
 
A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció 

 
A vizsgafeladat ismertetése: 

A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a 
vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex 
halmazából. 
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját 
nyomtatott, és elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok). 
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki, 
illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész 
vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 70 % 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység - 
 
A vizsgafeladat megnevezése: - 
 
A vizsgafeladat ismertetése: - 
 
A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 
 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott 
tételsorokból húzott kérdésekre 
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza: 
(Egy-egy tétel tartalmazza a szaktörténeti és a szakismereti témaköröket is) 
 

Textiltörténet, textiltechnológia-történet és viselettörténet, textil anyag- és áruismeret 
 

Témakörök: 
- A legrégebbi textilemlékek 
- A fonás története, eszközei 
- A szövés története, eszközei 
- A textíliák színezésének története 
- A kézifestés, a batikolás ősi technikái 
- A textilnyomás története és technikái, a kékfestő 
- A szövött kárpit története 
- A szőnyegszövés és technikái 
- Az ókori egyiptomi-, görög-, római öltözködés 
- Bizánc, a románkor és a gótika öltözködéstörténete 
- A reneszánsz, a barokk és a rokokó öltözködéstörténete 
- A klasszicizmus, a biedermeier, a romantika és a historizmus korának viselettörténete 
- A századforduló, a két világháború közötti kor, az ötvenes és hatvanas évek 
öltözködéstörténete 
- XX. századi és kortárs textilművészet 

Textil anyag- és áruismeret 



- A textilipar alapanyagai, csoportosításuk, tulajdonságaik 
- A kötéstan alapjai, a kötésrajz szabályai, alapkötések 
- A sodrat és a finomsági számozás 
- Textil áruismeret 

 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:30 % 

 
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 szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 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: 
Az 5.3.1. B) vizsgafeladat sikertelen teljesítése esetén a vizsga nem folytatható 
 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Rajzbakok, és/vagy festőállványok, rajztáblák  

6.3. Rajzolási segédeszközök – gipszszobrok, drapériák, posztamens, paraván, 
szivacsmatrac, irányítható lámpatestek 

6.4. Vetítő és szemléltető eszközök, sötétítésre alkalmas eszközök 

6.5. Mintázási/plasztikai segédeszközök – állványok, polcok, mintázó és formázó 
eszközök 

6.6. Színes nyomtató-fénymásoló 

6.7. Munkaasztal 

6.8. Átvilágító asztal 

6.9. Nyomóasztal 

6.10. Szitanyomó keret tartozékokkal 

6.11. Batikoló eszközök 

6.12. Festőkeretek 

6.13. Festék előkészítő és - felhordó eszközök, berendezések 

6.14. Varrógép, interlock tartozékokkal 

6.15. Kézi varróeszközök 

6.16. Próbababa 

6.17. Egyéni kéziszerszámok 

6.18. Szövőkeret tartozékokkal 

6.19. Négy-, vagy többnyüstös szövőszék tartozékokkal 

6.20. Csévélők 

6.21. Mérleg 

6.22. Vasalóállvány 

6.23. Vasaló 

6.24. Számítógép internettel 

6.25. Képszerkesztő szoftverek 

6.26. Szkenner 

6.27. Digitális fényképezőgép 



6.28. Nyomtató 

6.29. Fénymásoló gép 

6.30. Egyéni védőfelszerelés 

6.31. Munkabiztonsági berendezések 

6.32. Környezetvédelmi berendezések 

6.33. Szemléltető eszközök, berendezések 

6.34. Szakirodalom (divatlapok, művészeti albumok, folyóiratok, szakkönyvek) 

6.35. Kézi hőlégfúvó 
 
 

7. EGYEBEK 
 

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
 
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA) 
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén 
 


