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Képesítő vizsga feltételei és tartalma 

a PROGRAMKÖVETELMÉNY 

képesítő vizsgára vonatkozó kivonata 

07234007 számú Szériázó/Terítékrajz készítő szakképesítésre 

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1 Megnevezése: Szériázó/Terítékrajz készítő  

1.2 Ágazat megnevezése: Kreatív ágazat  

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti 

kód alapján: 0723  

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  

Egyéb feltételek:   

10.2 Írásbeli vizsga  

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: A.) 

Gyártáselőkészítési alapismeretek   

B.) Munkahelyi egészség és biztonság  

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A.) 

Gyártáselőkészítési alapismeretek  

- A gyártáselőkészítés alapfogalmai, főbb folyamatai  

- Alkatrész azonosítás  

- Méretváltozások, méretarányok  

- Alapanyagok csoportosítása, kezelési, felhasználási tulajdonságai  

B.) Munkahelyi egészség és biztonság:   

- egészségbiztonsági szabályok ismerete   
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- munkavédelmi szabályok és alapfogalmak ismerete   

- környezetvédelmi és hulladékhasznosítási szabályok ismerete  

Az írásbeli vizsgatevékenység 15 kérdésből áll, melyben 20% feleletválasztásos , 20% 

igaz/hamis eldöntendő kérdések, 10% mérettábla kiegészítéses, 30% felsorolásos és 20% ábra 

felismeréses feladatok szerepelnek.  

A vizsgatevékenységen belül az A és B vizsgarészek az alábbi arányában szerepelnek:   

- Gyártáselőkészítési ismeretek: 80%  

- Munkahelyi egészség és biztonság: 20%  

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   90 perc  

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:     20 %  

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgatevékenység értékelése a feladatsor megoldókulcsa alapján történik.  

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 41%-át elérte.  

Minősítés:  

0-40% elégtelen (1)  

41-49% elégséges (2)  

50-59% közepes (3)  

60-79% jó (4)  

80-100% jeles (5)  

  

10.3 Projektfeladat   

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése:  A.) 

Szabásminta digitalizálás, szériakészítés   

B.) Terítékrajz készítés  

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A.) A vizsgaszervező által biztosított - egyszerűbb kisalkatrészeket is tartalmazó 

blúz/ing, kosztümkabát/zakó - modell alkatrészeinek digitalizálása, felirattal való 

ellátása, majd a kapott mérettábla szerinti méretekben, a táblázat adatai szerinti 
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méretváltozásokkal műszaki rajzsorozat elkészítése vektorgrafikus program 

segítségével.  

B.) Az „A” részben elkészített szériából terítékrajz(ok) készítése a dokumentációban 

megadott anyagtípusra, anyagszélességre, méretekkel és darabszámmal. Az 

elkészült terítékrajzot rajzoló berendezéssel (plotter) dokumentálni kell.  

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:     

A.) Szabásminta digitalizálás, szériakészítés: 240 perc  

B.) Terítékrajz készítés:120 perc  

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:                         

A.) Szabásminta digitalizálás, szériakészítés: 40 %  

B.) Terítékrajz készítés: 40 %  

  

A vizsgarészek összesítve: 80 %  

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A.) Szabásminta digitalizálás, szériakészítés:  

- digitalizálás esztétikai megjelenése:                                10 %  

- digitalizálás pontossága, szakszerűsége:                         10 %  

- digitalizálás méretarányossága:                                       20 %  

- szabásminta alkatrészek megnevezése, jelölések:           10 %  

- szériázás méretarányossága:                                            40 %  

- műszaki dokumentációnak való megfelelés:                   10 %        

                                                                       összesen: 100 %   

B.) Terítékrajz készítés:  

- anyagszélesség helyes megadása a terítékhez:                10 %  

- terítési mód helyes megválasztása:                                  10 %  

- felfektetési mód helyes megválasztása:                           15 %  

- alkatrészek darabszáma:                                                  15 %  

- anyagkihasználtság:                                                         25 %  

- terítékhossz és terítéklap számának pontos megadása:   15 %  

- műszaki dokumentációnak való megfelelés:                   10%  

                                                                       összesen: 100 %  
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10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 41 %-át elérte.  

Minősítés:  

0-40% elégtelen (1)  

41-49% elégséges (2)  

50-59% közepes (3)  

60-79% jó (4)  

80-100% jeles (5)  

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: rendszergazda  

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

- Számítógép   

- Asztal és munkaszék  

- Ruhaipari szakmai szoftver (CAD/CAM)  

- Számítógépes programok (pl: Word, Excel, Corel, stb..), internet kapcsolat  

- Gyártáselőkészítő rendszer (digitalizáló eszközök, plotter)  

- Szabászasztal  

- Terméktároló állvány   

- Tároló polc  

- Terítékrajz papír  

- Szabócenti  

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: nincs  

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok:   

- A vizsgán használható eszközök: számológép, szabászcenti, műszaki dokumentáció  

- Ruhaipari szakmai szoftver, Női, férfi gyermek testarányokat figyelembe vevő 

mérettáblázatok  

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:  

A vizsgaszervezőnek kell biztosítania a vizsga lebonyolításához szükséges összes 

eszközt, valamint a műszaki dokumentációt, és a biztonságos munkavégzés feltételeit.  

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek  
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