NÉPI KÉZMŰVES
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

31 215 02

2. A szakképesítés megnevezése:

Népi kézműves

3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés

3.2

3.3

Azonosítószám:
Megnevezés:

31 215 02 0100 21 01
Kosárfonó

Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

31 215 02 0010 31 01
Csipkekészítő
31 215 02 0010 31 02
Fajátékkészítő
31 215 02 0010 31 03
Faműves
31 215 02 0010 31 04
Fazekas
31 215 02 0010 31 05
Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő
31 215 02 0010 31 06
Kézi és gépi hímző
31 215 02 0010 31 07
Kosárfonó és fonottbútor-készítő
31 215 02 0010 31 08
Szőnyegszövő
31 215 02 0010 31 09
Takács

Azonosítószám:
Megnevezés:

31 215 02 0001 54 01
Népi játék és kismesterségek oktatója (a
tevékenységi kör megjelölésével)

Elágazások

Ráépülés

4. Hozzárendelt FEOR szám:

3729

5. Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
Népi kézműves
2
Népi játék és kismesterségek oktatója (a
tevékenységi kör megjelölésével)
Szakképesítés/Ráépülés megnevezése

Óraszám
2000
300

II.
EGYÉB ADATOK
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Csipkekészítő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében
a
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
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:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Fajátékkészítő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében
a
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
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:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Faműves

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében
a
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
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:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Fazekas

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében
a
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
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:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Gyékény-,
szalma-,
csuhéjtárgykészítő

és

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében
a
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
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:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

nem szervezhető
–
szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Kézi és gépi hímző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében
a
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
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:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Kosárfonó és fonottbútor-készítő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében
a
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
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:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Szőnyegszövő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében
a
Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
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:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Takács

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében
a
Művészet,
közművelődés,

kommunikáció
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:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

30%
70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Kosárfonó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

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

Iskolai előképzettség:

nem igényel befejezett iskolai végzettséget

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám:
1200
3. Elmélet aránya:
4. Gyakorlat aránya:

30%
70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
–
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

nem szükséges

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Népi játék és kismesterségek oktatója
(a tevékenységi kör megjelölésével)

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:

érettségi
vizsga,
valamelyik Népi kézműves elágazó szakképesítés
megléte
és
az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján vagy az
A/3903/2004. Pedagógus továbbképzési program,
vagy az A/96/120/210/2006. (VI. 27.) Közm. határozattal
jóváhagyott alapítási engedélyek által elvégzett
tanfolyam

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

60%
40%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR száma
3729

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb művészeti foglalkozások

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Kialakítja kézműves szakmai arculatát
Munkavégzéshez kialakítja műhelyét, bemutatótermét és folyamatosan karbantartja
Felveszi a megrendelést, vagy saját örömére alkot
A késztermékeket eladásra előkészíti
Raktározza az alapanyagot, a félkész terméket és a készárut
Értékesíti a kész kézműves terméket
Adminisztratív tevékenységet végez
Az elágazásnak megfelelő népi kézműves terméket elkészíti
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:
1004-06 Népi kézműves vállalkozás működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Folyamatosan bővíti szakmai művészeti ismereteit
Hagyományőrző rendezvényeket látogat
Gyűjtő és kutatómunkát végez, megfelelő forrásanyagot, néprajzi szakirodalmat
tanulmányoz
Reprodukáló rajzokat készít
A reprodukciós rajzokat átdolgozza és alkalmazza az igényeknek megfelelően
Mintagyűjteményt készít
Egyedi darabokat készít a hagyományokon alapuló technikák és motívumkincs
felhasználásával
Szellemi tevékenységet végez
Szakirányú továbbképzéseken vesz részt
Szakirodalmat tanulmányoz
Kiállításon terméket bemutat, véleményeztet
Piackutatást végez
Reklámtevékenységet folytat
Mesterség-bemutatókat tart
Meghatározza a célközönséget
Megteremti a munkafeltételeket
Beszerzi a jó minőségű gépeket, eszközöket
Gondoskodik a műhely és az eszközök tisztántartásáról, karbantartásáról
Alkalom szerint gondoskodik a megfelelő alapanyag és eszközök előállításáról
Munka, tűz és egészségvédelmi előírásokat betart
Biztosítja a műhely ideális megvilágítását, fűtését és szellőztetését
Gondoskodik a műhely és az eszközök tisztántartásáról
Gondoskodik az alapanyag, a készáru, a hulladék, a veszélyes hulladék, a
kiegészítő eszközök és anyagok szakszerű elhelyezéséről
Alkalmazza vállalkozási ismereteit
Megfogalmazza, meghatározza a feladatot
Alkotómunkát végez
Szükség szerint egyeztet a megbízóval, társtervezővel
Anyagot, információt gyűjt a munkájához
Vázlatot készít
A hagyományos formakincs ismerete alapján az anyag, a forma a funkció és a
díszítmény harmonikus egységét alkalmazza
Kivitelezői koncepciót alakít ki
Kivitelezői műhelyrajzot készít
Kivitelezési instrukciókkal látja el a tervdokumentációt
Alapanyag szükségletet számít
Mintadarabot készít
Tájékozódik az alapanyagok beszerzési lehetőségekről

Felveszi a kapcsolatot a kereskedőkkel, kiválasztja az árban és minőségben
legmegfelelőbb alapanyagot, árajánlatot kér rá
Költségkalkulációt készít, árkalkulációt készít
Véleményezteti és elfogadtatja a megrendelővel az elképzelését
Egyezteti az árat és a határidőt a megrendelővel
Elvégzi az esetleges módosításokat
Archiválja a műhelyrajzokat
Visszaigazolja az írásbeli megrendelést
Beszerzi, megvásárolja, begyűjti, vagy termeszti az alapanyagokat
Szükség esetén szakmánként változó igénnyel megfesti, pácolja, fehéríti az
alapanyagokat
A termékre ráhelyezi a kötelező információkat
Gondoskodik a késztermék csomagolásáról
Zsűrizteti az alkotásokat, terméket
Leszállítja, vagy leszállíttatja, átadja a készárut
Garanciát vállal a munkájára, reklamáció esetén vállalja a hibák javítását
Kialakítja a raktári rendet
Tárolja a gyártott és félkész termékeket
Gondoskodik a raktár rendszeres szellőzetéséről, kártevők elleni védelméről
Raktári nyilvántartást vezet
Címkézi a terméket
Előkészíti szállításra
Számlát készít
Ellenőrzi a fizetés teljesítését
A teljes körű könyvelésről gondoskodik
Házipénztár kezelést végez
Nyomon követhető módon adminisztrálja az alapanyag és a készáru mozgását
Évente leltárt készít
Szerződéseket köt, szállító leveleket ír
Reklám anyagokat készít, készített
Munkáltatói jogkört gyakorol, alvállalkozói, beszállítói kapcsolatokat hoz létre
Alapanyagok, eszközök, gépek folyamatos rendszerezése, karbantartása
Napi általános takarítást végez
Állagvédelem, gomba és rágcsáló elleni védelem
Rendszeres molyirtásról gondoskodik
Szükség esetén megfelelő felújítási munkát végez és végeztet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A művészettörténet stíluskorszakainak szellemi, tárgyi sajátosságai
B A néprajz és a népművészet alapfogalmai
C Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
C A kultúrák és a társadalmi rétegek stílusainak kapcsolata
B Különböző társadalmi rétegek hagyományos környezetének és tárgykultúrájának
változásai
A A magyar és a nemzetiségek hagyományainak, valamint legjellemzőbb
tájegységeinek motívum- és formakincse
C A tárgyak és a szokások korba és környezetbe illesztése, azok egymásra hatása
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A megismert motívum- és formakincs a funkcióknak megfelelő kiválasztása,
kreatív alkalmazása
A múzeumi és egyéb állandó, időszaki kiállítások anyaga, alkotói
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Az elkészült munkák kiállításra, zsűrizésre való előkészítése
Különféle sajátos tartalmak és reprodukciós munkák elvégzéséhez elvont
ábrázolási módok használata
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata
A sajátos formák és minták alkalmazásának szabályai (hagyományőrzés, ápolás), a
különböző képi elemek újszerű, modern felhasználási lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejező ereje
A rajz és műhelyrajzok különböző technikái, pontos szerkesztési és szabadkézi
rajzok és használatuk
Természeti formák: növények, állatok megjelenítése
A díszített felülethez a természeti formák megfelelő arányú alkalmazása
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
A különféle térformák és a környezet kapcsolata, szerves beillesztése
A téri szerkezetek sajátosságai, statikai-dinamikai viszonyai
Konkrét feladat önálló elkészítése (reprodukáló, hagyományos mintakincs és forma
mai feladatnak megfelelő alkalmazása, javítás elvégzése)
A műhely (esetenként a műterem, bemutatóterem) és a műhelyfelszerelések
kialakításának szempontjai
A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai
Technikai, technológiai alapismeretek
Alapanyagok, beszerzési források
Munkavédelmi előírások
Egészség- és balesetvédelmi előírások
Környezetvédelmi előírások
A piackutatás és marketing alapjai
A finanszírozás lehetőségei
Az üzleti terv tartalma, felépítése
A különböző vállalkozási formák jellemzői
Az üzleti élet protokoll szabályai
A szerződésekhez kapcsolódó szabályok, előírások
A zsűriztetéshez és a szerzői joghoz kapcsolódó szabályok
A munkaszerződések megkötése, felbontására vonatkozó előírások, szabályok
Pénzügyi és munkajogi szabályok
Megrendelői igények, társmesterségek
A költségvetés alapelemei
A munka ütemezésének és költségtervezésének módja
A feladat elvégzésének technológiája által meghatározott határidők tervezése
Dokumentációs és adminisztrációs alapismeretek
A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői
A forma és funkció összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban
A kivitelezési- és műhelyrajz készítés alapjai, egyezményes jeleinek és pontos
használatuk
A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok
Az elkészítendő tárgyak pontos méretezésű műhelyrajzainak elkészítése
Alapanyag kiválasztásának és felhasználásának szempontjai
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Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok,
előkészítése, alkalmazása
A technológiai folyamatok előkészítése
A balesetmentes munkavégzés biztosítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3 Kézírás
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5 Köznyelvi beszédkészség
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Kitartás
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Prezentációs készség
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési készség
Értékelés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1005-06 Csipkekészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alapanyagokat és az eszközöket kiválasztja és előkészíti
Tanulmányozza a megkapott tervdokumentációt
Kézi csipkét készít
Az eszközre helyezi a műhelyrajzot
Ismeri és alkalmazza a különféle kézi csipketechnikákat
Az elkészült kézi csipkét leveszi a segédeszközökről
Nyers adjusztálást végez
A kész kézi csipkét textilre dolgozza
Végső adjusztálást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A csipkekészítéshez használható természetes alapú fonalak tulajdonságainak és
felhasználásának ismerete, alkalmazása
B A termékkészítéshez szükséges fonalmennyiség kiszámítása
B A leggyakrabban használt csipkehordozó alapanyagok
B A kézi csipkekészítés helye és kapcsolata a hagyományon alapuló teljes körű kézi
textildíszítésben
A A kézi csipkekészítés elméleti alapjainak teljes körű ismerete, alkalmazása különös
tekintettel a tájegységekre jellemző motívumokra és technikákra
B A kézi csipkekészítő eszközök története és használata
A A tervek és műhelyrajzok megértése és értelmezése
C Az alkalmazott motívumok megrajzolása, műhelyrajzának megszerkesztése
C Különböző kézi csipkekészítési technikák, kiviteli módok meghatározása
B Kézi csipkekészítés eszközeinek előkészítése, karbantartása, tárolása
A A kézi csipkekészítés szabályszerű gyakorlati folyamata
B A kézi csipkekészítés eszközeinek, technikáinak szabályszerű alkalmazása
A A kézi csipkekészítési technikák alkalmazása
B A kézi csipkék alkalmazása lakás-, egyházi textileken és viseleteken, valamint azok
kiegészítőjeként
A A befejező munkálatok elvégzése
C A kézi csipkék javíthatósága, szükség esetén a javítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Látványrajz készítése
4 Műhely-, kivitelezési rajz készítése
4 Látványrajz olvasása értelmezése
4 Műhely-, és kivitelezési rajz olvasása, értelmezése
5 Műhelyrajz olvasása, értelmezése
5 Kivitelezési rajz készítése
5 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Folyamatábrák készítése
3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4 Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése
4 Szabadkézi rajzolás
5 Komplex jelzésrendszerek
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
3 Tájékozódás
5 Térérzékelés
5 Kézműves munkák szakmánkénti eszközszükséglete
Személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás
Monotónia-tűrés
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tolerancia
Közérthetőség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémaelemzés, feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)

Rendszerekben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1006-06 Fajátékkészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Komplett látványrajzokat készít
Részletrajzokat készít
Műhelyrajzot készít
Egyszerű, megfogható és figurális játékokat készít
Kidolgozza, hogy milyen mozgatható, mozgó játékokat készít
Kialakítja, hogy milyen összetett játékokat készít
Kidolgozza, hogy milyen építő játékokat készít
Megtervezi, hogy milyen logikai játékokat készít
Kialakítja, hogy milyen tornaszereket készít
Megtervezi milyen játszótéri játékokat, játszótéri elemeket készít
Meghatározza az általa felújítandó játékok körét
Megtervezi a munkafolyamatot
Használati útmutatót készít
Az általa készített játéktípusokat kivétel nélkül szakmai bírálatnak teszi ki
Csak és kizárólag környezetbarát anyagokat alkalmaz
Az anyagot a technológiai előírásoknak megfelelően feldolgozza
Szükség szerint, fűrészeli, egyengeti, vastagolja, tömbösíti, esztergálja, fúrja,
faragja, marja, csiszolja, felületkezeli, csomagolja, stb. az adott terméket
Cégjelzéssel látja el a terméket
Szállításra, lapraszerelt szállításra alkalmassá teszi a terméket
A terméken elhelyezi a használattal kapcsolatos legfontosabb információkat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A fajátékok története, fejlődése
B A különböző korok és kultúrák játékai
B Az európai fajátékot története és fejlődése
B Az európai faipar technológiai fejlődése az ókortól napjainkig
B A magyar népi gyermekjátékok
A Napjaink fajátékai
B A játékkészítési feladatokhoz kapcsolódó elmélet
B Az ismeretszerzés menete, formái
B Formakeresés, formatervezés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése
hagyományos és számítógépes módszerekkel
B Tervdokumentációk rajzanyagainak elkészítése, összeállítása
A A tárgyformáláshoz szükséges vázlattervek, variációk, formatanulmányok
elkészítési gyakorlata
A Az anyag, a forma, és a funkció összhangjának megteremtése
B A fajáték-készítés területén használatos szakmai alapfogalmak birtoklása
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Általános faipari anyagismeret megszerzése
A fajáték-készítés nyersanyagai, felosztásuk, főbb tulajdonságai
A tűzrendészeti szabályok, előírások, vonatkozó jogszabályok
A faanyag- és technológiai ismeretek környezetbarát alkalmazásának lehetőségei
A faanyag használat megválasztásának szempontjai
A faanyag- és technológiai megoldások összhangja
A népi kézműves fajátékok egyedi gyártástechnológiája
A fajáték-készítés alapanyagai, felosztásuk, főbb tulajdonságaik
A fajáték-készítés egyéb anyagai (szaru, a csont, agancs stb.)
A tárgyspecifikus anyagválasztás tradicionális szabályrendszere
A faanyag előkészítésének módja
A fa célszerű felhasználása, méretre munkálása
A kisszériás anyag-előkészítés sajátosságai
A játékok összeállítási, összeszerelési módjai
Anyag, idő és költségszámítások
Terítékrajz készítése
Segédanyagok, szerelvények, kötő és felületkezelő illetve segédanyagok, célszerű
előkészítés
A felületi minőséggel szembeni elvárások
A tárgyak formai megoldásai és a technológia közötti összefüggések
A gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi és gépi szerszámok, berendezések,
a technológiai előírások
Helyhez kötött ipari gépek és használatuk
A játék-készítés, gyártás alapműveletei, gyakorlati fogásai
Különböző rendeltetésű egyszerű és összetett tárgyak készítési módjai
A technológiai folyamatok és sorrendek megtervezése
Az elsődleges funkciónak megfelelő anyag és méretezés alkalmazása
Az anyag, a forma és a funkció, valamint a díszítmény összhangjának
megteremtése a tárgyakban
A technológiai folyamatok egymásutániságának megfelelő kivitelezése
A felületkezeléssel kapcsolatos EU-s és hazai egészségvédelmi normák helyes
alkalmazása
Helyhez kötött ipari gépek és használatuk
A tárgy javításának lehetőségei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Látványrajz készítése
4 Műhely-, kivitelezési rajz készítése
4 Látványrajz olvasása, értelmezése
4 Műhely-, és kivitelezési rajz olvasása, értelmezése
5 Metszeti, kivitelezési rajz készítése
4 Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése
4 Szabadkézi rajzolás
4 Elemi számolási készség
5 Kézműves munkák szakmánkénti eszközszükséglete

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Tapintás
Térlátás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Felelősségtudat
Kitartás
Megbízhatóság
Önállóság
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Empatikus készség
Irányíthatóság
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
Tervezési készség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1007-06 Faműves termékek készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anyagjegyzéket készít
Szabásjegyzéket készít
Alapanyagszükségletet számít
Terítékrajzot készít
Az anyagot a technológiai előírásoknak megfelelően feldolgozza
Szükség szerint, fűrészeli, egyengeti, vastagolja, tömbösíti, esztergálja, fúrja,
faragja, marja, csiszolja, felületkezeli, csomagolja stb. az adott terméket
Cégjelzéssel látja el a terméket
Szállításra, lapraszerelt szállításra alkalmassá teszi a terméket
A terméken elhelyezi a használattal kapcsolatos legfontosabb információkat
Díszítményt készít a tárgyra (amennyiben szükséges)

Karcolt díszt készít
Vésett díszt készít
Spanyolozott díszt készít
Hátterezett díszt készít
Domborított faragást készít
Fémberakást készít
Fémöntéssel díszít
Egy tömbből kialakított tárgyat készít
Egyéb inkrusztrációs díszt készít
Plasztikus faragást készít
Áttört, fűrészelt, faragott díszítményt készít
Intarziát, faberakást készít
Ácsolt szerkezeteket készít
Körplasztikát, köztéri alkotásokat készít
Alkalmanként, komplett építményeket, berendezéseket készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A faművesség kialakulásának története, fejlődése
B A különböző korok és kultúrák faipari művészete
B Az európai faművesség története és fejlődése
B Az európai faipar technológiai fejlődése az ókortól napjainkig
B A magyar népi faművesség nagy tájegységeire jellemző stílus és forma
B A magyar faművesség korszakai a honfoglalástól napjainkig
A A XX-XXI. század népi iparművészete
A Paraszti faművesség
A Pásztorművészet
B Tárgyformálási feladatokhoz kapcsolódó elmélet
B Az információgyűjtés menete, formái
B Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
B Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív
tervek készítése
B Tervdokumentációk rajzanyagainak elkészítése, összeállítása
B A tárgyak metszeti, pontos méretezésű műhelyrajzainak elkészítése
A A tárgyformáláshoz szükséges vázlattervek, variációk, formatanulmányok
elkészítési gyakorlata
B Az elkészítendő tárgyak látszati (perspektivikus) képének megrajzolása szabadkézi
vagy számítógépes megoldással
A Az anyag, a forma, a funkció és az esetleges díszítmény összhangjának
megteremtése
B A faművesség területén használatos szakmai alapfogalmak
B Általános faipari anyagismeret
B A faművesség nyersanyagai, felosztásuk, főbb tulajdonságaik
B A faipari választékok, és előkészítésük módja
C Faműves tűzrendészeti szabályok, előírások
B A faanyag- és technológiai ismeretek kreatív felhasználási lehetőségei a
tárgyformálás területén
B A faanyaghasználat megválasztásának szempontjai
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A
A
B
B
A
A
A
A
B

A faanyag- és technológiai megoldások összhangja
A népi kézműves faművesség egyedi gyártástechnológiája
A faművesség alapanyagai, felosztásuk, főbb tulajdonságaik
A fa, a szaru, a csont szerepe, mint alapanyag. Fajtáik, tulajdonságaik
A tárgyspecifikus anyagválasztás tradicionális szabályrendszere
A faanyag előkészítésének módja
A fa célszerű tömbösítése, méretre munkálása
A faműves tárgyak összeállítási módjai
Anyag, idő és költségszámítások
Terítékrajz készítése
Segédanyagok, szerelvények, kötő- és felületkezelő-, illetve segédanyagok
ismerete, célszerű előkészítésük
A felületi minőséggel szembeni elvárások
A tárgyak formai megoldásai és a technológia közötti összefüggések
A gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi és gépi szerszámok, berendezések,
a technológiai előírások
Helyhezkötött ipari gépek és használatuk
A faműves tárgyformálás alapműveletei, gyakorlati fogásai
Különböző rendeltetésű egyszerű és összetett tárgyak készítési módjai
A technológiai folyamatok és sorrendek megtervezése
Az elsődleges funkciónak megfelelő anyag és méretezés alkalmazása
Az anyag, a forma és a funkció, valamint a díszítmény összhangjának
megteremtése a tárgyakban
A tárgyformálás tapasztalatokon alapuló szakmai szabályai
A technológiai folyamatok egymásutániságának megfelelő kivitelezése
A késztermék felületkezelése az anyagnak megfelelően
A tárgy javításának lehetőségei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Kézírás
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Látványrajz készítése
4 Műhely-, kivitelezési rajz készítése
4 Látványrajz olvasása értelmezése
4 Műhely-, és kivitelezési rajz olvasása, értelmezése
5 Metszeti, kivitelezési rajz készítése
4 Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése
4 Szabadkézi rajzolás
5 Komplex jelzésrendszerek
4 Elemi számolási készség
5 Kézműves munkák szakmánkénti eszközszükséglete
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Tapintás
Térlátás

Kézügyesség
Stabil kéztartás
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Kitartás
Megbízhatóság
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
Empatikus készség
Segítőkészség
Irányíthatóság
Tolerancia
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési készség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1008-06 Fazekas termékek készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az alapanyagokat és az eszközöket kiválasztja és előkészíti
Tanulmányozza az elkészített, vagy megkapott tervdokumentációt
Cserépedényt készít
A fazekaskorongra helyezi az agyagot, középre fogja
Felhúzza az edényfalat, agyagedényt készít

Az elkészült agyagedényt leveszi a fazekaskorongról
Nyers retusálást végez
A kész agyagedényt szükség szerint fülezi, illetve földfestékkel, kézi eszközök
segítségével festi vagy díszíti
A kész agyagedényt megszárítja, majd kiégeti
Az egyszer égetett agyagedényt szükség esetén mázzal díszíti, mázazza, majd
másodszor is kiégeti
Végső retusálást, tisztítást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A fazekasság kialakulásának története, fejlődése
C Az európai és hazai fazekas technikák alkalmazása és fejlődése a különböző
történelmi korszakokban napjainkig
A A Kárpát-medence nagy tájegységeire és főbb fazekas központjaira jellemző
fazekas technikák alapvető stílus- és formajegyeinek kialakulása, fejlődése a
történelem során napjainkig
A A forma és funkció összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban
A A kivitelezési- és műhelyrajz készítés alapjai, egyezményes jelei és pontos
használatuk
B A fazekas munkák készítése során használatos nyersanyagok, azok csoportosítása
és főbb tulajdonságai
A A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok
B A népi kézműves fazekasság helye és kapcsolatai a teljes körű agyagművességben
A A népi kézműves fazekasság elméleti alapjainak teljes körű ismerete, alkalmazása,
különös tekintettel a tájegységekre jellemző motívumokra és technikákra
B A népi kézműves fazekasság eszközei, története és használata
B Az elkészítendő tárgyak pontos méretezésű műhelyrajzainak elkészítése
C Az alkalmazott motívumok megrajzolása, műhelyrajzának megszerkesztése
B A népi kézműves fazekassághoz felhasználható természetes alapú nyersanyagok
tulajdonságai és felhasználása
A A fazekas munkák elkészítéséhez leggyakrabban használt alapanyagok
kiválasztásának és felhasználásának szempontjai
A Az alapanyagok előkészítése során alkalmazott fizikai és kémiai folyamatok
ismerete
A A termékkészítéshez szükséges agyagmennyiség kiszámítása
B A fazekassághoz felhasznált nyersanyagok tulajdonságainak módosítása, javítása,
esetleges színezése
A A technológiai folyamatok előkészítése
A A balesetmentes munkavégzés biztosítása
A A tervek, műhelyrajzok megértése és értelmezése
B Az elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének
meghatározása
B Az alkalmazandó technikák megállapítása, kiviteli mód meghatározása
A A munkahely, eszközök, gépek előkészítése, karbantartása, pontos beállításuk, az
üzembiztonság betartása
A A népi kézműves fazekasság szabályszerű gyakorlati folyamata
A A népi kézműves fazekasság eszközeinek, technikájának szabályszerű alkalmazása
A A fazekaskorong használata

A
B
A
A
A
B

A népi kézműves fazekas munkák szárítása, az első égetés előtti díszítése és nyers
égetése (zsengélése), tisztítása (retusálás)
A népi kézműves fazekasság díszítő technikáinak alkalmazása fazekas munkákon
A népi kézműves fazekas munkák mázazása, második (mázas) égetés előtti
díszítése
A népi kézműves fazekas munkák második (mázas) égetése
A befejező munkálatok elvégzése
A népi kézműves fazekas munkák javíthatósága, szükség esetén a javítás elvégzése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3 Kézírás
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5 Köznyelvi beszédkészség
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Látás
Hallás
Szaglás
Tapintás
Egyensúlyérzékelés
Térlátás
Kézügyesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Kitartás
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Rugalmasság
Szorgalom, igyekezet
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Konszenzuskészség
Motiválhatóság

Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Prezentációs készség
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési készség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerekben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1009-06 Gyékény-, szalma-, csuhéj tárgyak készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alapanyagokat és az eszközöket kiválasztja és előkészíti
Tanulmányozza az általa készített vagy megkapott tervdokumentációt
Hazai gyékényből használati-, vagy ajándéktárgyakat készít
Előkészíti, gyékénykötésre, gyékényfonásra (zsinórfonás, szövés, spiráltechnika),
megmunkálásra alkalmassá teszi a felhasználandó alapanyagot
Elkészíti a terv szerinti technikával a méretarányos tárolóedény alját vagy a
felvetést, ülőke, vagy támlabefonást
A tervnek megfelelő technikát alkalmazva, a megfelelő formára készíti el a tárgyat
A megrendelésnek vagy saját alkotói elképzelésének megfelelően díszítést
alkalmaz
A kivitelezett formához – esztétikai és tartóssági szempontok alapján – a
legmegfelelőbb szegési, eldolgozási, fülezési módot alkalmazza
Formára igazítja a terméket
Letisztázza a késztermék külső-, belső felületét
Hazai – fonásra alkalmas – gabonából szalma alapanyagú használati- és
ajándéktárgyakat készít
A fonási technikákat (hármas fonás, sodrás, csomózás, stb.) kifogástalanul ismeri
Előkészíti a szerszámokat, eszközöket
Valamely fonási technika alkalmazásával előkészíti az előállításhoz szükséges
fonat-mennyiséget (kalapok, szatyrok, faliszőnyegek esetében)
Kézzel vagy speciális gépi eszközzel összeállítja a megfelelő formát
Igény esetén díszítést alkalmaz

A tárgy funkciójától függően, a késztermékhez esztétikai és teherbírás
szempontjából megfelelő fület készít
Géppel, illetve kézzel formára igazítja a tárgyakat
Hazai alapanyagú csuhéból használati- és ajándék tárgyakat készít
Megmunkálásra alkalmassá teszi a hazai kukorica termésének felleveleit, a csuhét
Elkészíti a megrendelt vagy saját alkotói terv alapján megvalósítandó alkotáshoz
szükséges formát, farámát, sablont
Ismeri, és alkalmazza a sodratok készítésének technikáját, a függőleges, vízszintes
fűzések rendszerét
Technikai és esztétikai szempontokat figyelembe véve a termékre illő díszítéseket
alkalmaz
A megrendelésnek megfelelő vagy az alkotói tervhez igazodó szegést készít
A termék – szatyor, kosár – minőségét befolyásoló, esztétikai szempontoknak is
megfelelő fület készít
Megrendelés szerint fa-bútorváz befonását végzi
Elvégzi a befejező műveleteket, előkészíti a készterméket az eladásra
Indokolt esetben átmossa, tisztítja a készterméket
Ellenőrzi a termék minőségét forma és anyag szerint
Elvégzi a felületkezelést
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A szálasanyagok feldolgozásának kultúrtörténete
B Az európai és hazai szálasanyag-megmunkálási technikák
A A Kárpát-medence táji és etnikai tagozódása szerint kialakult feldolgozási
technikák, a jellemző formai jegyek alkalmazása
A A parasztspecialisták szakmai sajátosságai
A A forma és funkció összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban
B A kivitelezési és műhelyrajz-készítés alapjai
C A szálasanyagok megmunkálása során használható alapanyagok, csoportosítása és
főbb tulajdonságai
A Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok
A Az elkészítendő tárgy funkciójának ismeretében a pontos méretezésű műhelyrajz
elkészítése
A A funkció figyelembevételével az alapanyag kiválasztása, előkészítése
B Az elkészítéshez szükséges segéd-, és nyersanyag beszerzése, alkalmazása
B A technológiai folyamatok megtervezése és kivitelezése
B A balesetmentes munkavégzés biztosítása
A A gyékény-, szalma-, csuhé tárgyak előállításához szükséges alapanyagok
tulajdonságai, felhasználhatóságuk
B Az adott termék elkészítéséhez szükséges mennyiségű alapanyag kiszámítása
B Az elkészítéshez szükséges segédanyagok biztosítása
B A különböző korok, vidékek, kézi fonású tárgykészítő kultúrája
A A magyar nyelvi területen hagyományos szalma, gyékény, csuhéj tárgyak készítése
B Az alapanyagok megmunkálásához és feldolgozásához szükséges segédanyagok,
kötözők, díszítők és segédeszközök alkalmazása, illetve előkészítése
B Műhelyrajz, szerkezeti rajz készítése
A A különféle gyékény, szalma, csuhé megmunkálási technikák meghatározása,
alkalmazása

B
A
A
A
B
B
A
B

A tárgykészítéshez szükséges kéziszerszámok és gépi eszközök előkészítése,
karbantartása, tárolása
A gyékény gyakorlati megmunkálásának folyamata
A gabonafélék gyakorlati megmunkálásának folyamata
A csuhéj gyakorlati megmunkálásának folyamata
A gyékény-, szalma-, csuhé tárgykészítés eszközeinek, technikái, szabályszerű
alkalmazásuk
A gyékény-, szalma-, csuhéj alkalmazása más természetes anyagokból készült
tárgyak előállításánál, a műveleti technika, illetve technológia
Befejező munkálatok elvégzése
Kész gyékény, szalma, csuhé tárgyak javításának elméleti és gyakorlati ismerete
valamint alkalmazása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Kézírás
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5 Köznyelvi beszédkészség
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Látványrajz készítése
4 Műhely-, kivitelezési rajz készítése
4 Látványrajz olvasása, értelmezése
4 Műhely-, és kivitelezési rajz olvasása, értelmezése
5 Metszeti, kivitelezési rajz készítése
5 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Folyamatábrák készítése
4 Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése
4 Szabadkézi rajzolás
5 Komplex jelzésrendszerek
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
3 Tájékozódás
5 Térérzékelés
5 Kézműves munkák szakmánkénti eszközszükséglete
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tapintás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önfegyelem

Pontosság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Empatikus készség
Tolerancia
Közérthetőség
Prezentációs készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési készség
Értékelés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1010-06 Kézi és gépi hímzés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alapanyagokat és az eszközöket kiválasztja és előkészíti
Tanulmányozza a megkapott tervdokumentációt
Kézi hímzést készít
Ismeri és alkalmazza a magyar és a nemzetiségi népi hímzőkultúra technikáit,
motívumkincsét
Segédeszközökre helyezi a sablonált alapanyagot és hímez
Nyers adjusztálást végez
Gépi hímzést végez
Ismeri és alkalmazza a gépi hímzés technikáit
Beállítja hímzéshez a varrógépet
Segédeszközre helyezi a sablonált alapanyagot és hímez

Nyers adjusztálást végez
Végső adjusztálást, tisztítást, vasalást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A kézi és gépi hímzéshez használható természetes alapú fonalak tulajdonságai,
felhasználása és alkalmazása
B A hímzések elkészítéséhez leggyakrabban használt alapanyagok
A A termékek elkészítéséhez szükséges fonalmennyiség kiszámítása
C A hímzéshez szükséges saját előkészítésű fonalak készítése, festése
C Fonalak fonása
C A kézi és gépi hímzés helye és kapcsolata a teljes körű kézi textildíszítésben
B A kézi és gépi hímzés elméleti alapjainak teljes körű ismerete, alkalmazása különös
tekintettel a tájegységekre jellemző motívumokra és technikákra
C A kézi és gépi hímzéshez használt eszközök történeti és mai ismerete
A A tervek, műhelyrajzok megértése és értelmezése
B Az alkalmazott motívumok megrajzolása, műhelyrajzának megszerkesztése
B Az elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása és azok sorrendjének
meghatározása
B Az alkalmazandó technikák megállapítása, kiviteli mód meghatározása
A A munkahely, eszközök, gépek előkészítése, karbantartása, pontos beállításuk,
üzembiztonság betartása
B Előnyomó sablonok stílusszabályok szerinti készítése, alkalmazása
A A kézi és gépi hímzés szabályszerű gyakorlati folyamata
A A kézi öltések alkalmazása
A A gépi öltések alkalmazása
B Az elektronikus vezérlésű és a mechanikus vezérlésű hímzőgépek használata
B A hímzések alkalmazása lakás-, egyházi textileken és viseleteken, valamint azok
kiegészítőin
A A befejező munkálatok elvégzése
C A hímzések javíthatósága, szükség esetén a javítás elvégzése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Látványrajz készítése
4 Műhely-, kivitelezési rajz készítése
4 Látványrajz olvasása, értelmezése
4 Műhely-, és kivitelezési rajz olvasása, értelmezése
5 Műhelyrajz olvasása, értelmezése
5 Kivitelezési rajz készítése
5 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Folyamatábrák készítése
3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4 Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése
4 Szabadkézi rajzolás
5 Komplex jelzésrendszerek
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
3 Tájékozódás

5
5

Térérzékelés
Kézműves munkák szakmánkénti eszközszükséglete

Személyes kompetenciák:
Látás
Tapintás
Térlátás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás
Monotónia-tűrés
Önállóság
Pontosság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tolerancia
Közérthetőség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerekben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1011-06 Kosárfonás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alapanyagokat és az eszközöket kiválasztja és előkészíti
Tanulmányozza a megkapott tervdokumentációt, vagy saját maga készíti el a tervet
Hazai szálasanyagokból kosarakat, a lakáskultúrában hasznosítható tárgyakat készít

Előkészíti, fonásra, megmunkálásra alkalmassá teszi a felhasználandó alapanyagot
Elkészíti a terv szerinti méretarányos kosáraljat (kerek, ovál, szögletes)
A tervnek megfelelő formára és fonási technikát, díszítést alkalmazva megfonja a
kosár oldalát
A kivitelezett formához – esztétikai és tartóssági szempontok alapján – a
legmegfelelőbb karóeldolgozást alkalmazza
Elkészíti a formához illő legmegfelelőbb fület (csavart fül, piaci kosár fül, hajó
vagy bollerfül, kengyel fül, külön készített fülek, gúzs, rácsos fül, fogó)
Formára igazítja a terméket
Letisztázza a vesszővégeket
Elszegi a karókat
Elvégzi a befejező műveleteket, előkészíti a készterméket az eladásra
Lemossa a terméket
Ellenőrzi a termék minőségét forma és anyag szerint
Elvégzi a felületkezelést (lakkozás, festés, pácolás)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A vessző- és fonott-bútor termékek előállításához szükséges alapanyagok
tulajdonságai, alkalmazásuk
B A termék elkészítéséhez szükséges mennyiségű alapanyag kiszámítása
B A tárgy előállításához szükséges segédanyagok és biztosításuk
B A Kárpát-medence fonásra alkalmas szálas anyagai, táji tagozódás szerint
A A fűzvesszőből és az egyéb fonható szálas anyagokból a népi fonáskultúrában és a
háziiparban hagyományos fonási eljárások alkalmazása
A A fűzvessző, a botvessző és más szálasanyagok feldolgozására szolgáló eszközök a
fonáshoz használt szerkezetek és alkalmazásuk
B Műhelyrajz, szerkezeti rajz készítése
A Alapanyagok kiválasztása, a megmunkáláshoz szükséges előkészítő műveletek
elvégzése
B A fonási technikák meghatározása, a termék elkészítése
B A tárgy előállításához használatos kéziszerszámok és gépi eszközök előkészítése,
használata, karbantartása
B Az elkészítendő tárgyról modell- és szerkezeti rajz készítése
B A rajz alapján a felhasználható anyag, segédanyag mennyiségének meghatározása
B A tervben feltüntetett funkció határozza meg az anyagválasztás minőségét
A Az igénybevételnek megfelelően alakítja ki a szerkezetet, valamint a fonás
műveleteit, technikáját
A A tárgy elkészítésekor alkalmazza a munkafolyamatok műveleti sorrendjét, a
technológiának megfelelő fonási módot
B Befejező munkálatoknál alkalmazza a szegési, letisztázási technikai megoldásokat
B A fonott áru javítható hibalehetőségei és alkalmazása
B A fűzvesszőből és más szálas anyagokból készült termékek előállításához
szükséges alapanyagok tulajdonságai, alkalmazásuk
B A fonott áru elkészítéséhez szükséges mennyiségű alapanyag és megfelelő
méretének kiszámítása, kiválasztása
A A tárgy előállításának szükséges előkészít műveletei, valamint a kéziszerszámok és
gépi eszközök használata, karbantartása
A A munkafolyamatok meghatározott rend szerinti elvégzése, befejezése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógéphasználat
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3 Kézírás
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5 Köznyelvi beszédkészség
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Látványrajz készítése
4 Műhely-, kivitelezési rajz készítése
4 Látványrajz olvasása, értelmezése
4 Műhely-, és kivitelezési rajz olvasása, értelmezése
5 Műhelyrajz olvasása, értelmezése
5 Metszeti, kivitelezési rajz készítése
5 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Folyamatábrák készítése
4 Szabadkézi rajzolás
5 Komplex jelzésrendszerek
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
3 Tájékozódás
5 Térérzékelés
5 Kézművesmunkák szakmánkénti eszközszükséglete
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tapintás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önállóság
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség

Határozottság
Empatikus készség
Segítőkészség
Irányíthatóság
Tolerancia
Közérthetőség
Prezentációs készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési készség
Értékelés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1012-06 Fonottbútor készítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fonottbútort készít
Méretre szabja a vázat és a merevítő anyagokat
Összeállítja a vázat
Rögzíti a karókat az üléslaphoz, illetve az elkészítendő tárgy szerkezete szerint
Kifonja a fonható felületeket
Szegéseket és díszítéseket készít
Befejezi a terméket
Letisztázza az elkészült tárgyat
Használatra, értékesítésre alkalmassá teszi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A vessző és fonott bútor termékek előállításához szükséges alapanyagok
tulajdonságai, alkalmazásuk
B A termék elkészítéséhez szükséges mennyiségű alapanyag kiszámítása

B
B
A
A
B
A
B
B
B
B
B
A
A
B
B

A tárgy előállításához szükséges segédanyagok
A Kárpát-medence fonásra alkalmas szálasanyagai, táji tagozódás szerint
A fűzvesszőből és az egyéb fonható szálasanyagokból a népi fonáskultúrában és a
háziiparban hagyományos fonási eljárások alkalmazása
A fűzvessző, a botvessző és más szálasanyagok feldolgozására szolgáló eszközök a
fonáshoz használt szerkezetek és alkalmazásuk
Műhelyrajz, szerkezeti rajz készítése
Alapanyagok kiválasztása, előkészítése, bútorvázak előkészítését szolgáló
műveletek
A fonási technikák meghatározása, a termék elkészítése
A tárgy előállításához használatos kéziszerszámok és gépi eszközök előkészítése,
használata, karbantartása
Az elkészítendő tárgyról vagy bútorról modell- és szerkezeti rajz készítése
A rajz alapján felhasználható anyag, segédanyag mennyiségének meghatározása
A tervben feltüntetett funkció határozza meg az anyagválasztás minőségét
Az igénybevételnek megfelelően alakítja ki a szerkezetet, valamint a fonás
műveleteit, technikáját
A tárgy vagy fonott bútor elkészítésekor alkalmazza a munkafolyamatok műveleti
sorrendjét, a technológiának megfelelő fonási módot
Befejező munkálatoknál alkalmazza a szegési, takarítási technikai megoldásokat
A fonott áru javítható hibalehetőségeinek ismerete és alkalmazása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Kézírás
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5 Köznyelvi beszédkészség
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3 Látványrajz készítése
4 Műhely-, kivitelezési rajz készítése
4 Látványrajz olvasása, értelmezése
4 Műhely-, és kivitelezési rajz olvasása, értelmezése
5 Műhelyrajz olvasása, értelmezése
5 Metszeti, kivitelezési rajz készítése
5 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Folyamatábrák készítése
4 Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése
4 Szabadkézi rajzolás
5 Komplex jelzésrendszerek
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
3 Tájékozódás
5 Térérzékelés
5 Kézműves munkák szakmánkénti eszközszükséglete
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Látás
Tapintás

Térlátás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önállóság
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Empatikus készség
Segítőkészség
Irányíthatóság
Tolerancia
Közérthetőség
Prezentációs készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési készség
Értékelés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1013-06 Takácstermékek készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Látványtervet készít
Színterveket készít
Kötéstervet készít
Megtervezi a lánc- és vetülékfonalak minőségét, színét, mennyiségét, sűrűségét
Kiválasztja a tervezett szőtteshez megfelelő bordát
Megtervezi a nyüstbe fűzési, bordabehúzási rendet
Megtervezi a vetülékfonalak minőségét, színét, sűrűségét
Szükség esetén megfesti a fonalakat
Előkészíti a láncfonalat
Felveti a szövőszéket
Befűzi a nyüstöket
Szükség esetén befűzi a pótnyüstöket
Beállítja a gyorsvetélőt
Beállítja a bordát, lábítót
Előkészíti a vetülékfonalat
Gyorscsévélőt használ
Megszövi a munkát
Pamut-, len- és kenderszőtteseket készít
Alkalmazza a különféle takácsszőttes-technikákat
Levágja a készmunkát
Összedolgozza a késztermék darabjait
Eldolgozza a széleket
Adjusztálja a takácsterméket
Dokumentációt készít, archiválja a tervet, a technikai leírást, a fonal mintát és a
fotót a termékről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A takácsszövéshez használható természetes alapú fonalak tulajdonságainak és
felhasználása
A A termékek elkészítéséhez szükséges fonalmennyiség kiszámítása
C A szövéshez szükséges saját előkészítésű fonalak készítése, festése
B A fonalak fonása, csévélése
C A takácsszőttes helye és kapcsolata a hagyományon alapuló teljes körű kézi
textilkészítésben és díszítésben
B A takácsszövés elméleti alapjainak teljes körű ismerete, alkalmazása különös
tekintettel a tájegységekre jellemző motívumokra és technikákra
D A szövőszék kialakulásának története
A A tervek, műhelyrajzok megértése és értelmezése
B Az alkalmazott minták megrajzolása, látványtervének, műhelyrajzának,
kötésrajzának megszerkesztése
B Különböző takácsszövő technikák, kiviteli módok meghatározása
A Takácsszövő eszközök előkészítése, karbantartása, tárolása
A A takácsszövés szabályszerű gyakorlati folyamata
A A szövőszék felvetése és szabályszerű alkalmazása

A A takácsszövés technikáinak alkalmazása
A A szövött termék leszedése a szövőszékről
B A befejező munkálatok elvégzése
C A takácsszőttes javíthatósága, szükség esetén a javítás elvégzése
C Hagyományos és gyorsvetélőt is képes használni
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Műhely-, kivitelezési rajz készítése
4 Műhely-, és kivitelezési rajz olvasása, értelmezése
5 Műhelyrajz olvasása, értelmezése
5 Metszeti, kivitelezési rajz készítése
4 Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése
4 Szabadkézi rajzolás
5 Komplex jelzésrendszerek
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
3 Tájékozódás
5 Kézműves munkák szakmánkénti eszközszükséglete
Személyes kompetenciák:
Tapintás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önfegyelem
Precizitás
Szervezőkészség
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőzőkészség
Konszenzuskészség
Motiválhatóság
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
Tervezési készség
Okok feltárása
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság

A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1014-06 Szőnyegszövés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A szőnyegszövő látványtervet készít
A szőnyegszövő színtervet készít
A szőnyegszövő kötéstervet készít
Megtervezi a szőnyegen alkalmazandó szövés technikákat
Megtervezi a lánc- és vetülékfonalak minőségét, színét, mennyiségét, sűrűségét
Kiválasztja a tervezett szőtteshez megfelelő bordát
Megtervezi a vetülékfonalak minőségét, színét, sűrűsségét
Szükség esetén megfonja a szőnyegfonalat
Szükség esetén megfesti a szőnyegfonalakat
Előkészíti a szőnyeghez a láncfonalat
Felveti a szövőszéket a szőnyeghez
Befűzi a nyüstöket a szőnyeghez
Beállítja a bordát, lábítót a szőnyeghez
Előkészíti a vetülékfonalat a szőnyeghez
Megszövi a szőnyeget
Rongyszőnyeget, gyapjú-, len- és kenderszőtteseket készít
Alkalmazza a különféle szőnyegszövési technikákat
Levágja a kész szőnyeget
Összedolgozza a késztermék darabjait
A terv alapján eldolgozza a szőnyegszéleket, szükség esetén szövött rojtot alkalmaz
Adjusztálja a szőnyeget
Dokumentációt készít, archiválja a tervet, a technikai leírást, a fonal mintát és a
fotót a termékről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A szövéshez használható természetes alapú fonalak tulajdonságai és felhasználásuk
(gyapjú, rongy)
A A termékek elkészítéséhez szükséges fonalmennyiség kiszámítása
C A szövéshez szükséges saját előkészítésű fonalak készítése, festése, hasítása
B A fonalak fonása, csévélése
C A kézi szövésű szőnyeg helye és kapcsolata a hagyományon alapuló teljes körű
kézi textilkészítésben és lakáskultúrában
B A kézi szövés elméleti alapjainak teljes körű ismerete, alkalmazása, különös
tekintettel a felhasznált technikák által meghatározott kompozíciós szerkezetekre,
mintázási lehetőségekre, alkalmazható mintakincsre
C A szövőszék kialakulásának története
A A felvetés ismerete a különböző típusú szövőszékeken
B A felvető szerkezeti, funkcionális eltérései a különböző szőnyegtípusok
szövőszékein
A A tervek, műhelyrajzok megértése és értelmezése
B Az alkalmazott minták megrajzolása, látványtervének, műhelyrajzának,
kötésrajzának megszerkesztése (geometrikus, illetve rajzos ornamentikák)

B
A
A
A
A
A
A
C

Különböző kézi szőnyegszövő technikák, kiviteli módok meghatározása
Kézi szőnyegszövés eszközeinek előkészítése, karbantartása, tárolása
A kézi szőnyegszövés szabályszerű gyakorlati folyamata
A szövőszék felvetése és szabályszerű alkalmazása
A kézi szőnyegszövés technikáinak alkalmazása
A szövött termék leszedése a szövőszékről
A befejező munkálatok elvégzése
A kézi szövött szőnyeg javíthatósága, szükség esetén a javítás elvégzése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Műhely-, kivitelezési rajz készítése
4 Műhely-, és kivitelezési rajz olvasása, értelmezése
5 Műhelyrajz olvasása, értelmezése
5 Metszeti, kivitelezési rajz készítése
4 Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése
4 Szabadkézi rajzolás
5 Komplex jelzésrendszerek
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
3 Tájékozódás
5 Kézműves munkák szakmánkénti eszközszükséglete
Személyes kompetenciák:
Tapintás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önfegyelem
Precizitás
Szervezőkészség
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőzőkészség
Konszenzuskészség
Motiválhatóság
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
Tervezési készség

Okok feltárása
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1015-06 Népi játék és kismesterségek oktatása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Népi játszóházat vezet
Megtervezi az órarendet korcsoportok és játszóházi típusok szerint
Beszerzi az eszközöket és az alapanyagokat
Tábort szervez
Munkavégzéshez kialakítja műhelyét, bemutatótermét
Megteremti a munkafeltételeket
Beszerzi a jó minőségű gépeket, eszközöket
Gondoskodik a műhely és az eszközök tisztántartásáról, karbantartásáról
Alap és segédanyagokat biztosít, vásárol
Alkalom szerint gondoskodik a megfelelő alapanyag és eszközök előállításáról
Munka-, tűz- és egészségvédelmi előírásokat betartat
Biztosítja a műhely megvilágítását és fűtését
Gondoskodik a műhely és az eszközök tisztántartásáról
Gondoskodik az alapanyag, a készáru, a hulladék, a veszélyes hulladék, a
kiegészítő eszközök és anyagok szakszerű elhelyezéséről
Oktatási programot, tantervet, tanmenetet, órarendet készít
Kidolgozza a számonkérések – elméleti, gyakorlati – helyi rendszerét
A tanítvánnyal együtt rendszeresen elemzi a készterméket, technikai és esztétikai
szempontból
Oktatástechnikai eszközöket kezel
Folyamatábrákat készít
Kiállítóhelyet keres
Kiválogatja és begyűjti a kiállítandó tárgyakat
Megrendezi, megrendezteti a kiállításokat
PR- tevékenységet folytat
Lebontja, lebontatja a kiállítást
Visszaadja a kiállított tárgyakat
Mesterség-bemutatót szervez és tart
Játszóházi bemutatót szervez és tart
Néprajzi előadást tart
Anyagot, információt gyűjt a tervezési munkához
Megteremti a tervezés szintjén az anyag, a forma, a funkció és a díszítmény
egységét
Megtervezve a terméket, teljes körű tervdokumentációt készít, koncepciót alakít ki
Kivitelezői és műhelyrajzot készít
Kivitelezési instrukciókkal látja el a tervdokumentációt
Véleményezteti és elfogadtatja a megrendelővel a tervet
Archiválja a terveket

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Néprajzi alapismeretek, a népi játszóház helye, szerepe jelen korunkban a
hagyományok ismeretében
C A felhasználható természetes anyagok, a megmunkálás technikai változatai, a
hagyomány és a néprajzi példák alapján
B Az anyagokhoz kapcsolódó hagyományos játékkészítés
B Az évkör és a család ünnepeihez kapcsolható tárgykészítés
B A felhasználható természetes alapanyagok alkalmazása a természet körforgása és a
szokások rendje alapján
A Játék a szabadban
B A tevékenység során felhasználható alapanyagok meghatározása
A A felhasználható természetes anyagok, és azok megmunkálása
B A felhasználható anyagok lelőhelyeinek, beszerzési helyeinek megismerése
A A különféle anyagok és az alkalmazható technikák ismerete abból a szempontból,
hogy milyen korú gyermekek foglalkoztatására alkalmas
A A felhasználható anyagok és alkalmazható technikák ismerete abból a
szempontból, hogy milyen típusú játszóházban alkalmazhatók
B Tanmenet-, munkatervkészítés
B A foglalkozás forgatókönyvének elkészítése
A Az alapanyagok, segédanyagok, szerszámok, mintadarabok előkészítése
B Az alkalmazandó módszerek megtervezése
B A helyszín berendezése, a munkakörülmények kialakítása
A A balesetmentes munkavégzés biztosítása
C Az adott népi kézműves szakma művészettörténeti és néprajzi vonatkozású
ismeretei
C Biztos szakmai tudás a hazai műemlékek, műgyűjtemények anyaga, az egyetemes
művészettörténet emlékanyagának lelőhelyeire vonatkozóan
B A műalkotások önálló értelmezési módjai
C Kor-, stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés
B A magyar és a nemzetiségek népművészetének elméleti ismeretanyaga
B A külső és belső környezet megjelenítése
A A hagyományos mintakincs mai életünkhöz igazodó új formákban való
alkalmazásának, lehetőségeinek felismerése és elfogadott normatívák szerint új
tervek kialakítása
A Az alkalmazási, tervezési folyamat dokumentálásához az eredeti, valamint az új
minta, forma szerves egységet alkotó összefüggéseinek elemzése és történelmi
hátterét ismerve, alkalmazása, bemutatása
B Az adott kézműves szakma hagyományos minta és formakincsének gyűjtése,
tanulmányozása, feldolgozása és rendszerezése
A Tárgytervezési feladatok elmélete
A Tervdokumentációk készítése, összeállítása, szabályszerű nyilvántartása
A Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A Az anyag és technikai kísérletek folyamata, módszerei és azok eredményeinek
alkalmazása, elfogadott normatívák alapján
A A különböző tanulócsoportok adottságaihoz alkalmazkodó pedagógiai módszerek
elsajátítása
A Az adott népi kézműves szakma elméleti és gyakorlati tananyaga, a tematikus
oktatási terv elkészítésének elvei, oktatási módszerei, a tanmenetkészítés folyamata

A
B
A
B
B
B
A
B

Ismeri és alkalmazza a tanmenet készítésének folyamatát
Az oktatástechnikai segédeszközök működtetése
Az adott népi kézműves szakma követelményrendszerét, képzési területeinek
tartalmát teljes körűen ismeri és alkalmazza munkája során
Az oktatói munka során belső jegyzetek, feladatlapok készítése, a tanulók
vizsgafelkészítésében hatékony módszerek alkalmazása
Hatékonyan alkalmazza az elmélet és a gyakorlat egymásra épülésének rendszerét
Az adott népi kézműves szakma bemutatására alkalmas műhely, bemutatóterem
szervezése
Nyilvános bemutatókon, méltó módon képviseli szakmáját, mesterség-bemutatókat
szervez
Kiállításokat szervez és lebonyolít, a saját és a tanulói által készített alkotásokból

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3 Kézírás
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5 Köznyelvi beszédkészség
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Látványrajz készítése
4 Műhely-, kivitelezési rajz készítése
4 Látványrajz olvasása, értelmezése
4 Műhely-, és kivitelezési rajz olvasása, értelmezése
5 Műhelyrajz olvasása, értelmezése
5 Metszeti, kivitelezési rajz készítése
5 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Folyamatábrák készítése
4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4 Díszítmények szimbolikájának, jelképeinek értelmezése
4 Szabadkézi rajzolás
5 Komplex jelzésrendszerek
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
3 Tájékozódás
5 Térérzékelés
5 Kézműves munkák szakmánkénti eszközszükséglete
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat

Megbízhatóság
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Empatikus készség
Segítőkészség
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Tolerancia
Fogalmazó készség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás

A 31 215 02 0010 31 01 azonosító számú, Csipkekészítő megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1004-06
Népi kézműves vállalkozás működtetése
1005-06
Csipkekészítés
A 31 215 02 0010 31 02 azonosító számú, Fajátékkészítő megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1004-06
Népi kézműves vállalkozás működtetése
1006-06
Fajátékkészítés
A 31 215 02 0010 31 03 azonosító számú, Faműves megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1004-06
Népi kézműves vállalkozás működtetése
1007-06
Faműves termékek készítése
A 31 215 02 0010 31 04 azonosító számú, Fazekas megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1004-06
Népi kézműves vállalkozás működtetése
1008-06
Fazekas termékek készítése
A 31 215 02 0010 31 05 azonosító számú, Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1004-06
Népi kézműves vállalkozás működtetése
1009-06
Gyékény-, szalma-, csuhéj tárgyak készítése
A 31 215 02 0010 31 06 azonosító számú, Kézi és gépi hímző megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1004-06
Népi kézműves vállalkozás működtetése
1010-06
Kézi és gépi hímzés
A 31 215 02 0010 31 07 azonosító számú, Kosárfonó és fonottbútor-készítő megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1004-06
Népi kézműves vállalkozás működtetése
1011-06
Kosárfonás
1012-06
Fonottbútor készítés
A 31 215 02 0010 31 08 azonosító számú, Szőnyegszövő megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1004-06
Népi kézműves vállalkozás működtetése
1014-06
Szőnyegszövés

A 31 215 02 0010 31 09 azonosító számú, Takács megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1004-06
Népi kézműves vállalkozás működtetése
1013-06
Takácstermékek készítése
A 31 215 02 0100 21 01 azonosító számú, Kosárfonó megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1004-06
Népi kézműves vállalkozás működtetése
1011-06
Kosárfonás
A 31 215 02 0001 54 01 azonosító számú, Népi játék és kismesterségek oktatója (a
tevékenységi kör megjelölésével) megnevezésű ráépülés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1015-06
Népi játék és kismesterségek oktatása

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
A 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és a 12. vizsgarészek megkezdésének feltétele népi
kézműves (az elágazásnak megfelelő) vizsgamunka készítése, a képzés utolsó 4 hónapja alatt.
Csipkekészítő vizsgaremek: 2 db kézi csipke ill. kézi csipkével díszített vizsgamunka
készítése a szaktanár tervei alapján
Faműves vizsgaremek: a szorgalmi időszakban készített minimum 10 db tárgy, valamint
műhelyrajzok bemutatása, pl.: téka, szék, tálas-fogas, vagy tárgyegyüttes
Fazekas vizsgaremek: 1 db készlet, (ez lehet ebédelő, vagy reggeliző készlet is) minimum 4
db egyforma edény és egy tálaló, valamint legalább egy egyéb míves, másféle stílusú tárgy
készítése lehet. Az 5. vizsgarész megkezdésének feltétele továbbá vizsgadolgozat készítése, a
képző intézmény javaslata alapján, melyet a vizsga előtt 1 hónappal kell leadni
Gyékény-, szalma-, csuhéj tágyakból vizsgaremek készítése: minimum 6 db, maximum 10 db,
a háromféle alapanyagnak, és az előállítási technikák változatosságának megfelelően. A 6.
vizsgarész megkezdésének feltétele továbbá vizsgadolgozat készítése, a képző intézmény
javaslata alapján, melyet a vizsga előtt 1 hónappal kell leadni
Kézi és gépi hímző vizsgaremek készítése, 3 db kézi és 3 db gépi hímzett termék a gyakorlati
tanár tervei alapján
Kosárfonó vizsgaremekek: – minimum 3 db tárgyon keresztül különböző formák és
fonástechnikák – bemutatása, valamint a vizsgaremekekről készült teljes technológiai rajz
dokumentációja
Fonottbútor készítő vizsgaremeke: 3 db fonottbútor tárgy, valamint a vizsgaremekekről
készült teljes technológiai rajz dokumentáció
Szőnyegszövő vizsgaremek: kollekciónak legalább 5 db tárgyból kell állni, de tartalmazni kell
2 db két szélből összeállított szőnyeget, vagy takarót, melyből az egyik festékes, a másik
csíkritmussal díszített
Takács vizsgaremek: legalább 5 db-ból álló kollekció (tartalmazzon asztalterítőt, minimális
mérete 140 cm x 160 cm), amely a szabadon választott tájegység stílusát követve, a technikák
lehető legszélesebb választékát mutatja be
A 12. vizsgarész megkezdésének feltétele továbbá népi játszó és a kismesterségek oktatói
szakdolgozatok készítése, a képző intézmény javaslata alapján, melyet a vizsga előtt 1
hónappal kell leadni
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1004-06 Népi kézműves vállalkozás működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Népi kézműves vállalkozás működtetése, a népi kézműves szakma alapjai
(komplex tételsor)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1005-06 Csipkekészítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vizsgaremek bemutatása (2 db, mely darabonként minimum 2 tanult
csipketechnikát tartalmaz) a gyakorlati tanár tervei alapján. A vizsgán be kell
mutatni a tanulmányi idő során készített mintagyűjteményt és munkadarabokat is
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Csipkekészítés szakmai- és eszköz alapismeretei
Textilipari anyagismeret
Csipkekészítés munkavédelme
(komplex tételsor)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
70%
2. feladat
30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1006-06 Fajátékkészítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Fajáték készítése műszaki rajz alapján (A képzés során már megismert valamely
játék elkészítése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A fajáték készítés technológiája, anyagai, gyártási módjai, a felhasznált eszközök
és gépek ismertetése, betartandó munkavédelmi szabályok (komplex tételsor)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Fajáték vizsgaremek bemutatás
A szorgalmi időszakban elkészített minimum 10 db tárgy és a műhelyrajzok
bemutatása (A vizsgaremek és a kiállított tárgyak szakmai bemutatása)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat
20%
3. feladat
50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1007-06 Faműves termékek készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Faműves vizsgaremek bemutatása, ami összetett tárgy pl.: téka, szék, tálas-fogas,
vagy tárgyegyüttes
A szorgalmi időszakban készített, minimum 10 tárgy, valamint műhelyrajzok
bemutatása (A vizsgaremek és a kiállított tárgyak szakmai bemutatása)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A faműves tárgyak, termékek készítésének technológiája, anyagaik, gyártási
módjaik, a felhasznált eszközök és gépek ismertetése, betartandó munkavédelmi
szabályok (komplex tételsor)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
70%
2. feladat
30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1008-06 Fazekas termékek készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vizsgaremek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Legalább 3 db, 20 cm magas, egyforma fennálló edény (pl. köcsög), valamint 1 db
lapos edény (pl. tál) készítése fazekas korongon. Vizsgaremek bemutatása.
Mintagyűjtemény, műhelyrajzok bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
240 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vizsgadolgozat megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Fazekas költségszámítás és fazekas rajzok készítése (teszt)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A fazekasság szakmatörténete, technológiái, anyagai és biztonságtechnikája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
20%
3. feladat
20%
4. feladat
10%
5. feladat
10%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1009-06 Gyékény-, szalma-, csuhéj tárgyak készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vizsgaremekek (minimum 6 db) és a képzés alatt készített tárgyak közül
maximum 4 db (a három féle alapanyag szerint) kiválasztott tárgy készítési
technikájának ismertetése, műhelyrajzok bemutatása. Igény esetén az egyik tárgy
előállításának megkezdése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vizsgadolgozat megvédése, amelynek témája a szakképesítéshez tartozó valamely
szálas anyaghoz, annak mesteréhez kötődik
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
15 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A gyékény-, szalma- csuhéj tárgykészítés anyagai, megmunkálási ismeretei,
tárgyelemzései
Néprajzi smeretek
(komplex tételsor)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
25%
3. feladat
25%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1010-06 Kézi és gépi hímzés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vizsgára összeállított, három részből álló (pl. előkészítés, termelés, minősítés)
hímző feladat elvégzése egy műszak alatt
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vizsgaremek bemutatása (3 db kézi és 3 db gépi hímzett termék)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kézi és gépi hímző szakmai-, eszköz- és géphasználati alapismeret
Textilipari anyagismeret
Kézi és gépi hímzés munkavédelme
(komplex tételsor)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
35%
3. feladat
25%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1011-06 Kosárfonás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kerek vagy ovál aljú kosárfenék készítése, oldalkarók elhelyezése, lábazat
kialakítása, oldalfonás megoldása, fülek és szegés készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kosárfonás technológiái, anyagai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A kosárfonás technológiái, anyagai, néprajzi ismeret, munka- és
környezetvédelem (komplex tételsor)
Továbbá a vizsgaremekek – minimum 3 db tárgy – bemutatása, valamint a
vizsgaremekekről készült teljes technológiai rajz dokumentáció bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
60%
2. feladat
20%
3. feladat
20%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1012-06 Fonottbútor készítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szögletes aljú kosárfenék készítése, oldalkarók elhelyezése, lábazat kialakítása,
oldalfonás megoldása, fülek és szegés készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A fonottbútor készítés technológiái, anyagai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A fonottbútorkészítés technológiái, anyagai, néprajzi ismeret, munka- és
környezetvédelem (komplex tételsor)
Továbbá a vizsgaremekek bemutatása, 3 db fonottbútor tárgy, valamint a
vizsgaremekekről készült teljes technológiai rajz dokumentáció
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
60%

2. feladat
3. feladat

20%
20%

10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1013-06 Takácstermékek készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vizsgaremek (legalább 5 db termék) és a képzés során elkészített tárgyak,
tanulmányok, technológiai és műhelyrajzok bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Takácstermékek
készítésének
technológiái,
textilipari
anyagismeret,
munkavédelem (komplex tételsor)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
70%
2. feladat
30%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1014-06 Szőnyegszövés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vizsgaremek bemutatása
A képzés során készített mintadarabok, tervek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szőnyegszövő technológiák, textilipari anyagok (komplex tételsor)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
70%
2. feladat
30%
12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1015-06 Népi játék és kismesterségek oktatása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szorgalmi időszakban az elágazásnak megfelelően elkészített 10 db
tervdokumentáció, valamint a vizsgaremek és annak tervdokumentációjának a
bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kismesterségek oktatója vizsgadolgozat megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
15 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Pedagógia, pszichológia, művészettörténet (köztes vizsgaként teljesítendő, a
vizsga teljesítését a vizsgadokumentációkkal – jegyzőkönyv– szükséges igazolni)
Szakmai néprajz, szakmapedagógia
Szakmai néprajz, szakmapedagógia, szakmai oktatás módszertana
(komplex tételsor)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
20%
2. feladat
20%
3. feladat
60%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 31 215 02 0010 31 01 azonosító számú, Csipkekészítő megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
30
2. vizsgarész:
70
A 31 215 02 0010 31 02 azonosító számú, Fajátékkészítő megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
30
3. vizsgarész:
70

A 31 215 02 0010 31 03 azonosító számú, Faműves megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
70
4. vizsgarész:
30
A 31 215 02 0010 31 04 azonosító számú, Fazekas megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
30
5. vizsgarész:
70

A 31 215 02 0010 31 05 azonosító számú, Gyékény-, szalma-, és csuhéjtárgykészítő
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
30
6. vizsgarész:
70
A 31 215 02 0010 31 06 azonosító számú, Kézi és gépi hímző megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
30
7. vizsgarész:
70
A 31 215 02 0010 31 07 azonosító számú, Kosárfonó és fonottbútor-készítő megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
60
8. vizsgarész:
20
9. vizsgarész:
20
A 31 215 02 0010 31 08 azonosító számú, Szőnyegszövő megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
30
11. vizsgarész:
70
A 31 215 02 0010 31 09 azonosító számú, Takács megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
30
10. vizsgarész:
70
A 31 215 02 0100 21 01 azonosító számú, Kosárfonó megnevezésű részszakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
30
8. vizsgarész:
70
A 31 215 02 0001 54 01 azonosító számú, Népi játék és kismesterségek oktatója (a
tevékenységi kör megjelölésével) megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében
12. vizsgarész:
100
A 31 215 02 0010 31 07 azonosító számú, Kosárfonó és fonottbútor-készítő megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a
31 215 02 0100 21 01 azonosító számú, Kosárfonó megnevezésű részszakképesítéssel
rendelkezik
9. vizsgarész:
100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi
teljesítése
A pedagógia, pszichológia, néprajz, művészettörténet és rajz témaköreit tartalmazó 12.
vizsgarész (1015-06 modul) 3. vizsgafeladata alól felmentést kap a vizsgázó, ha köztes
vizsgaként a képzési idő alatt teljesítette, és erről hiteles dokumentum másolat

csatolható a vizsgadokumentumokhoz, továbbá ha felsőoktatásban, felsőfokú
szaktanfolyamon szerzett sikeres vizsgát igazol pedagógia, pszichológia, néprajz,
művészettörténet és rajz tantárgyakból
A Népi kézműves szakmai vizsga alól felmentést kap az a jelölt, aki az adott
szakképesítésben a Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere, Népi iparművész
cím birtokosa, vagy az adott mesterségből, a korábban érvényes 5/1976. (X. 26.) KM
rendelet és a 17/1990. (XII. 20.) MKM rendelet alapján működési engedéllyel
rendelkezik
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
–

Népi játék és kismesterségek oktatója (a
tevékenységi kör megjelölésével)

X

X

X

X

X

Takács

X

Szőnyegszövő

Kosárfonó

X

Kosárfonó és fonottbútor-készítő

X

Kézi és gépi hímző

X

Fazekas

Faműves

Kéziszerszámok
Speciális kosárfonó szerszámok, eszközök,
berendezések
Speciális fonottbútorkészítő szerszámok,
eszközök, berendezések
Különféle tűk
Speciális és kiegészítő csipkekészítő
eszközök
Faipari alapszerszámok és eszközök
Faműves műhely alapfelszerelés
Faipari kéziszerszámok
Gyalupad tartozékokkal
Faipari kézi elektromos kisgépek
Telepített faipari gépek
Lakkozó berendezések
Gyalupad tartozékokkal
Korongozó berendezés
Speciális fazekas kéziszerszámok
Kerámiaégető kemencék
Különféle fűző tűk
Speciális kéziszerszámok
Áztatókádak
Speciális szövőszék
Hímző-, nyíró-, tépő- és hőmegmunkáló
gépek
Tűkészlet, kéziszerszámok
Hímzőkeret
Mérőeszközök
Szövőkeretek
Kéziszövőszékek
Speciális szőnyegszövő kéziszerszámok

Fajátékkészítő

Csipkekészítő

A képzési feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

Gyékény-, szalma-, és csuhéjtárgykészítő

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

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

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
X
X
X
X
X

Szövőállvány
Speciális gyékény-, szalma-, csuhéj
megmunkáló eszközök, sablonok, formák,
rámák
Varrógép
Speciális vasaló, gőzölő
Vasalóállvány
X
Vasaló
X
Egyéni védőeszközök
X X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

Népi játék és kismesterségek oktatója (a
tevékenységi kör megjelölésével)

Kosárfonó

Takács

Szőnyegszövő

Kosárfonó és fonottbútor-készítő

Kézi és gépi hímző

Gyékény-, szalma-, és csuhéjtárgykészítő

Fazekas

Faműves

Fajátékkészítő

Csipkekészítő

A képzési feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerben a tanév rendje szerint, iskolarendszeren kívül pedig a szakképesítésért
felelős miniszter évente a honlapján közzéteszi a vizsgaidőszakokat/vizsgaidőpontokat
A szakmai vizsgán alkalmazandó értékelési útmutatókat, egyéb dokumentumokat, illetve a
vizsgán használatos segédeszközökre vonatkozó részletes szabályokat a szakképesítésért
felelős miniszter közzéteszi
Az írásbeli vizsgatevékenységeknél használható segédeszközöket a kiadott tételborítékon kell
feltüntetni
A szakmai bizonyítvány kiegészítő lapra vonatkozó előírások külön jogszabály szerint
kerülnek meghatározásra
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat javasolt időtartama: 90 óra
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ)
Budapest Kereskedelmi és Iparkamara

