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SZAKMAI VIZSGA FELTÉTELEI ÉS TARTALMA 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

SZAKMAI VIZSGÁRA VONATKOZÓ KIVONATA 

KÁRPITOS SZAKMA 

  

1 A szakma alapadatai  

1.1 Az ágazat megnevezése: Fa- és bútoripar  

1.2 A szakma megnevezése: Kárpitos  

1.3 A szakma azonosító száma: 4 0723 08 03  

1.4 A szakma szakmairányai: -  

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4  

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4  

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Fa- és bútoripar ágazati alapoktatás  

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Kárpit behúzó  

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, 

Érettségire  

épülő oktatásban: 140 óra  

 

8 A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

8.1 Szakma megnevezése: Kárpitos  

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

8.2.1 Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. szakmához kötődő további sajátos követelmények:   

• A portfólió dokumentációját nyomatatott formában, dossziéba fűzve kell leadni, 

legkésőbb a szakmai vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon  

• A vizsgaremeket produktum formájában, a műszaki dokumentációt digitális 

adathordozón és nyomatatott formában, dossziéba fűzve kell leadni, legkésőbb a 

szakmai vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon.  
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Központi interaktív vizsga  

8.2.2 A vizsgatevékenység megnevezése: Kárpitos szakmai ismeret  

8.2.3 A vizsgatevékenység leírása: -  

A teszt feladatok a kárpitosipari termékek szakszerű gyártásához szükséges feltételek (anyagok, gépek, 

szerszámok, előkárpitozási feladatok, műszaki rajz ismeretek) helyes értelmezését, a szakmai 

összefüggések ismeretét, és helyén való alkalmazását, az önálló döntés meghozatalának képességét 

méri. A teszt feladat 15 kérdésből áll, kárpitosipari alapismeretekből:  

- Anyagismeretből (3 teszt kérdés)  

- Szerszám és gépismeretből (2 teszt kérdés)  

- Előkárpitozásból (6 teszt kérdés)  

- Műszaki rajzismeretből (4 teszt kérdés)  

  

A teszt feladat kérdéseinek lehetséges típusai: alternatív és többszörös felelet választás, igaz-hamis állítás 

eldöntése, feleletválaszok párosítása, rangsoroló feladat, valamint ábra vagy rajz felismerés.  

  

Mindegyik feladattípus esetében az interaktív vizsgarendszer által előre megadott válaszlehetőségek 

közül kell kiválasztani a megfelelő válasz(oka)t.  

  

A teszt feladathoz segédeszköz nem használható!  

  

8.2.4 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

8.2.5 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%  

8.2.6 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az értékelés a központi interaktív vizsga összeállított javítási-értékelési útmutatója alapján 

történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte.  

  

  

8.3  Projektfeladat  

8.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kárpitos projektfeladat  

  

A vizsgatevékenység három részből áll. I. 

vizsgarész: Portfólió.  

II. vizsgarész: Vizsgaremek és dokumentáció készítése.   

III. vizsgarész: Kárpitosipari termék készítése    

  

8.3.2 A vizsgatevékenység leírása  
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I. vizsgarész: Portfólió.  

A szakmai tanulmányok keretében a műhelyben készített termékek, a műszaki dokumentációval együtt. 

A képzési idő alatt minimum három különböző terméket kell elkészíteni. A termék és minimális 

mennyisége: 1 db ülőbútor kárpitozása, 1db ajtó kárpitozása (lehet makett méretben is) és 1 db 

járműkárpitozási munka. A három termék közül egy hagyományos, kettő modern kárpitozással 

készüljön.  

A portfólió dokumentáció kötelező tartalma:  

- a termékek gyártási folyamatáról készített fotók  

- az elkészített késztermékek fotója -  számítógépes műszaki 

dokumentáció  

  

A portfólió dokumentációját nyomatatott formában, dossziéba fűzve kell leadni, legkésőbb a szakmai 

vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon.  

  

  

II. vizsgarész: Vizsgaremek és dokumentáció készítése.  

A gyakorlati képző oktatója (konzulense) által előírt termék kárpitozása: bútor- vagy járműkárpitozás 

készítése, modern vagy hagyományos technológiával, és számítógépes műszaki dokumentációja.  

 A műszaki dokumentáció tartalma:  

- A termék megnevezése, funkciója, anyaga, jellemzői (méretek, formai kialakítás, szín, díszítés, 

egyéb).  

- A gyártási folyamat bemutatása: alap- és segédanyagok előkészítése, gyártási technológia, a termék  

minőségellenőrzési rendszere, a lehetséges gyártási hibákat és azok kiküszöbölésének módja.  

  

A vizsgaremeket produktum formájában, a műszaki dokumentációt digitális adathordozón és 

nyomatatott formában, dossziéba fűzve kell leadni, legkésőbb a szakmai vizsga megkezdése előtti 30.  

munkanapon.  

  

III. vizsgarész: Kárpitosipari termék készítése.    

A vizsgázó a vizsgaszervező által kiadott műszakirajz és feladat leírás alapján készítse el egy korszerű 

vagy hagyományos kárpitozású rugós vagy rugó nélküli termék, bútor vagy jármű  

- tartószerelését  

- párnázatát -  bevonását.  

A kárpitosipari termék készítése vizsgarészen alkalmazni kell a kézi és gépi szegezés, szabás és varrás 

technológiáit, a biztonságos munkavégzés szabályait be kell tartani.  

  

  

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc  

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%  
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8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a 

tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.  

A vizsgatevékenység egyes részeinek értékelései szempontjai:  

I. rész: Portfólió  

Termékek funkciónak való megfelelése         10%  

Termékek formai, szerkezeti kialakítása         30%   

Termékek kivitelezése, esztétikai megjelenése:       30%  

Portfólió dokumentációjának szakmai megfelelősége:     30%  

  

II. rész: Vizsgaremek és dokumentáció készítése  

Vizsgaremek funkciónak való megfelelése        10%  

Vizsgaremek formai, szerkezeti kialakítása        30%   

Vizsgaremek kivitelezése, esztétikai megjelenése:      30%   

Számítógépes műszaki dokumentáció szakmai megfelelősége:   30%  

  

III. rész: Kárpitosipari termék készítése  

Tartószerelés szakszerűsége            30%  

Párnázat méret és formai kialakítása         35%  

Bevonás szakszerűsége, esztétikai megjelenése       35%  

  

I. vizsgarész: Portfólió            15%  

II. vizsgarész: Vizsgaremek és dokumentáció készítése    45%  

III. vizsgarész: Kárpitosipari termék készítése       40%   

8.4 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:-  

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

  

• Munkaasztalok  

• Mérő, rajzoló, jelölő eszközök  

• Kárpitos kézi szerszámok   

• Kézi kisgépek  

• Szegező-, kapcsozó gépek  

• Ragasztás eszközei, gépei  

• Szabászgépek  

• Varrógépek  

• Kompresszor  

• Általános, egyéni és technológia specifikus védőeszközök és felszerelések  

• Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés  
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8.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:-  

  

8.7 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85%  

8.8 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: -  

9 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra  

vonatkozó sajátos feltételek: -  

  

  

    

10 Részszakma  

  

10.1 Részszakma alapadatai  

10.1.1 A részszakma megnevezése: Kárpit behúzó  

10.1.2 A részszakma órakerete:400 - 500 óra  

10.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint:3  

10.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 3  

  

10.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint:2  

10.2 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga  

10.2.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése  

10.2.2 Projektfeladat  

10.2.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Egyszerű ülőbútor behúzása  

  

10.2.2.2 A vizsgatevékenység leírása:  

  

A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott szöveges és műszaki rajzos feladatkiírás alapján 

modern kárpitozású egyszerű ülőbútor befejező, bevonási és díszítési műveleteit végzi el, kézi 

szerszámok, kisgépek használatával. A bevonó anyag szövet, műbőr, vagy bőr.    

  

10.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45perc  
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10.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:100%  

10.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

  

A vizsgatevékenység részértékelésének szempontjai:   

Feladat megértése, műszaki rajz helyes olvasása     20%  

Szerszám kiválasztás és használat         20%  

Bevonó anyag szakszerű felhelyezése, rögzítése     60%  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte.  

  

  

10.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:-  

10.9 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

  

• munkaasztal  

• mérés, jelölés eszközei  

• kárpitos kézi szerszámok  

• kapocsbelövő, szegező pisztoly  

• munkavédelmi szempontból megfelelő munkaruha és munka-cipő (vizsgázó biztosítja)  

  

10.10 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:-  

  

10.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: -  

  

  

  

  

  

  

  

 Csák János  

kultúráért és innovációért felelős miniszter nevében és megbízásából  
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