27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től
A 102. sorszámú Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800–1000
2. EGYÉB ADATOK
2.1.

A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető az e rendelet 6. mellékletében a Művészet,
közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a
9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első
szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

3.1.1.

A

B

C

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)

3.1.2.
Csipkekészítő
3.1.3.

3719

3.1.4.
3.1.5.

7419

Egyéb művészeti és kulturális
foglalkozású
Egyéb kézműipari foglalkozású

Faműves, fajátékkészítő
Fazekas
Gyékény, szalma–, és csuhétárgykészítő
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3.1.6.

Kézi és gépi hímző

3.1.7.

Kosárfonó, fonottbútor készítő

3.1.8.

Szőnyegszövő

3.1.9.

Takács

3.1.10.

Nemezkészítő

3.1.11.

Népi bőrműves

3.1.12.

Kosárfonó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Népi kézműves a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül a csipkekészítés,
fajátékkészítés, faművesség, fazekasság, gyékény, szalma, csuhétárgykészítés, kézi és gépi hímzés, kosárfonás,
fonottbútor készítés, szőnyegszövés, takács mesterség, nemezkészítés, népi bőrművesség területén megfelelő
kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák, technológiák, a motívum– és formakincs táji specifikus,
anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak,
ajándéktárgyak elkészítésére.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– szakmairányának megfelelő mestersége területén a Kárpát – medence magyar és nemzetiségi hagyományos
népi kézművesség forma–, díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század környezet–, lakás– és
viseletkultúrájának megfelelő funkcionális kézműves tárgyakat létrehozni
– mesterségét érdeklődők számára bemutatni
– kézműves vállalkozást működtetni
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása szakmairányonként:
Csipkekészítő: Szaktudásával hozzájárul a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belüli
történelmi hagyományainak megfelelő textilkultúra továbbéltetéséhez. A megrendelő igényeit szem előtt tartva,
megfelelő csipketechnikákkal létrehozott, funkcióba helyezett alkotások megvalósítására megfelelő
kompetenciákkal rendelkezik. Korábbi korok csipkéit rekonstruálva, újratervezve, új a mai kor elvárásainak
megfelelő textíliákat készít
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kiválasztani és előkészíteni az alapanyagokat és az eszközöket
értelmezni a megkapott tervdokumentációt
kézi csipkét készíteni
az eszközre helyezni a műhelyrajzot
ismerni és alkalmazni a különféle kézi csipketechnikákat
az elkészült kézi csipkét levenni a segédeszközökről
nyers adjusztálást végezni
a kész kézi csipkét textilre dolgozni
végső adjusztálást végezni kiegészítőjeként
működtetni képes saját műhelyét, bemutatótermét

Faműves, fajátékkészítő: A Kárpát–medence magyar és a Magyarországon élő nemzetiségi népi kézművességen
belül a faműves és fajátékkészítő szakma területén megfelelő kompetenciával rendelkezik a hagyományos
technikák, technológiák, motívum– és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén,
természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.
A hagyományos faműves, fajátékkészítő szakma területén olyan tárgyak megalkotására képes, melyek a népi
formavilágnak megfelelnek, és a mai lakáskultúrában is felhasználhatóak. Ismeri és használja a hagyományos
alapanyagokat, de képes a modern technológiákat is alkalmazni mind az anyag–előkészítésben, mind a
tárgyalkotásban, díszítésben.
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A szakképesítéssel rendelkező képes:
– szakmairányának megfelelő mestersége területén a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi hagyományos
népi kézművesség, forma díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század környezet–, lakás– és
tárgykultúrájának megfelelő funkcionális kézműves tárgyakat létrehozni
– használni a hagyományos alapanyagokat és technikákat
– modern, mai használatra is alkalmas tárgyakat elkészíteni
– minőségi munkavégzésre
– betartani a munka és balesetvédelmi előírásokat
– mesterségét érdeklődők számára bemutatni
– kézműves vállalkozást működtetni
Fazekas: A magyar hagyományos népi fazekasság területén olyan tárgyak megalkotására képes, melyek a népi
formavilágnak megfelelnek, de a mai lakáskultúrában is felhasználhatóak. Ismeri és használja a hagyományos
alapanyagokat, de képes a modern technológiákat is alkalmazni mind az anyag–előkészítésben, mind a
tárgyalkotásban, díszítésben.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–
a hagyományos népi fazekasság területén a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi hagyományos népi
forma– és díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század környezet, lakás– és viseletkultúrájának
megfelelő funkcionális fazekas tárgyakat létrehozni
–
használni a hagyományos alapanyagokat és edénykészítési technikákat
– modern, mai használatra is alkalmas tárgyakat elkészíteni
– minőségi munkavégzésre
– betartani a munka és balesetvédelmi előírásokat
Gyékény–, szalma– és csuhétárgykészítő: A Kárpát–medencében a magyar és nemzetiségi népi kézművességen
belül a gyékény, szalma, csuhé tárgykészítés táji specifikus területén megfelelő kompetenciával rendelkezik a
hagyományos technikák, technológiák, motívum– és formakincs anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes
anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–
a Kárpát–medencében hagyományos magyar és nemzetiségi gyékény, szalma, csuhétárgyak
megmunkálási technikáinak meghatározására, gyakorlati alkalmazására
–
műhelyrajz készítésére, értelmezésére
–
az alapanyagok tulajdonságainak meghatározására a felhasználhatóság figyelembevételével
–
az alapanyagok gyűjtésére, tárolására, előkészítésére, kiválasztására különböző technikák esetén
–
a tárgykészítés eszközeinek, szerszámainak, segédanyagainak rendeltetésszerű használatára
–
a gyékény–, szalma–, és csuhétárgyak készítésének elméleti–, és gyakorlati bemutatására
–
az alapanyagokból megfelelő formájú, funkciójú és díszítményű használati–, vagy dísztárgy készítésére,
amelyek a mai igényeknek is megfelelnek
–
a befejező műveletek–, és a javítások elvégzésére
–
a késztermék megfelelő raktározására, előkészítésére az árusításhoz
–
az értékesítés bonyolítására
–
vállalkozás működtetésére
–
a munkavédelem céljainak, teendőinek alkalmazására
Kézi és gépi hímző: A Kárpát–medence–, és a magyarországi nemzetiségek népi kézművességén belül–, a
legfontosabb tájegységek – szabadrajzú, szálszámolásos, régi és új stílusú hímzéseinek ismerete birtokában kellő
kompetenciával rendelkezik ahhoz, hogy azokat a XXI. század lakás–, környezet–, valamint viseletkultúrájának
megfelelően átírja, alkalmazza, elkészítse.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–
összegyűjteni a megfelelő mennyiségű mintakincset, amely tartalmaz színezéssel, öltéstechnikával
ellátott mintagyűjteményt is
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–
hímzésminták sokszorosítására
–
a szükséges alapanyagok, hímzőfonalak, segédeszközök és eszközök kiválasztására, beszerzésére
–
a minta alapanyagon történő, a funkciónak megfelelő elhelyezésére
–
kézi hímzés készítésére a megfelelő műveleti sorrendben, a megfelelő eszközök kiválasztásával
–
a megfelelő szélmegoldások alkalmazására
–
a gépi hímzéseken az angol és francia madeira, valamint a magyar paraszti hímzéskultúrához köthető
gépi technikák és motívumkincsek alkalmazására
–
népi kézműves vállalkozás vezetésére
Kosárfonó, fonottbútor készítő: A kosárfonás a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi népi kézműves
hagyományainak, anyagi és tárgyi kultúrájának (technika, technológia, formakincs) táji specifikus, anyanyelvi
szintű elsajátítása révén, a mai, korszerű környezet– és lakáskultúrában alkalmazható használati és dísztárgyak,
ajándéktárgyak készítése. Az ökológiailag jellemző alapanyagok ismerete és használata. Széleskörű
szakmatörténeti, anyagismereti, technikai, technológiai módszerek alkalmazása. Tárgyalakítás a fűz és az egyéb
fonható szálas anyagok, néprajzi értékek felhasználásával és a hagyomány ápolásával.
A fonottbútor készítő az egyetemes európai, a magyar és nemzetiségi népi kézműves hagyományainak, anyagi–
és tárgyi kultúrájának (technika, technológia, formakincs) táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén a
mai, korszerű környezet– és lakáskultúrában alkalmazható használati tárgyakat készít. Használja és ismeri az
ökológiailag jellemző sokrétű alapanyagokat. Széleskörű ismeretekkel rendelkezik szakmatörténeti,
anyagismereti, technikai, technológiai módszerekben. A fűz és az egyéb fonható szálas anyagok, néprajzi értékek
felhasználásával és a hagyomány ápolásával alakítja ki tárgyait.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–
a kosárfonás mesterség területén a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi hagyományos népi
kézművesség, forma–, díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század tárgy– és környezetkultúrájának
megfelelő funkcionális kézműves tárgyak létrehozására
–
hagyományos alapanyagok használatára, különböző fonástechnikák alkalmazására
–
betartani a kosárfonás műhelymunkájának szabályait, munka– és balesetvédelmi előírásait
–
a kosárfonás anyag– és eszközszükségletének meghatározására, valamint szakszerű alkalmazására a
fonottbútor készítés mestersége területén az egyetemes európai, magyar, és nemzetiségi hagyományos népi
kézművesség, forma, díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század tárgy– és környezetkultúrájának
megfelelő funkcionális kézműves tárgyak létrehozására
–
hagyományos alapanyagok használatára, különböző fonástechnikák alkalmazására
–
betartani a fonottbútor készítés műhelyszabályait, munka– és balesetvédelmi előírásait
–
képes a fonottbútor készítéshez szükséges anyag és eszköz kiválasztására, valamint szakszerű
alkalmazására
Szőnyegszövő: A Kárpát–medence magyar és a Magyarországon élő nemzetiségi népi kézművességen belül a
szőnyegszövés területén megfelelő kompetenciákkal rendelkezik a hagyományos technikák, technológiák,
motívum– és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes alapanyagokat
felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.
A hagyományos szőnyegszövés területén olyan tárgyak megalkotására képes, melyek a népi formavilágnak
megfelelnek, de a korszerű lakáskultúrában is felhasználhatóak. Ismeri és használja a hagyományos
alapanyagokat, technikákat, szövésmódokat, szövő szerkezeteket, de képes azok modern változatait is
alkalmazni. Ismeri az erdélyi festékes szőnyegek kompozícióit, mintavilágát, szövéstechnikáit és azok alapján
alkot.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–
szakmairányának, megfelelő mestersége területén a Kárpát–medence magyar, valamint a gyimesi,
moldvai csángók, bukovinai székelyek és magyarországi nemzetiségek hagyományos népi kézművesség forma–,
díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század tárgy– és környezetkultúrájának megfelelő funkcionális
kézműves tárgyak létrehozására
–
a szövés eszközeinek, szerszámainak használatára
–
a szőnyegszövés szakmai és néprajzi hagyományainak alkalmazására
–
minőségi munkavégzésre
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–
a munka és balesetvédelmi előírások betartására
–
A termékértékesítés és a közönséggel való találkozás különböző fórumain a népi kézműves mesterségek
képviseletére
–
népi kézműves vállalkozás működtetésére
Takács: A Kárpát–medence magyar és a Magyarországon élő nemzetiségi népi kézművességen belül a takács és
népi vászonszövő szakma területén megfelelő kompetenciákkal rendelkezik a hagyományos technikák,
technológiák, motívum– és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes
alapanyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.
A hagyományos takács és népi vászonszövés területén olyan tárgyak megalkotására képes, melyek a népi
formavilágnak megfelelnek, de a korszerű lakáskultúrában is felhasználhatóak. Ismeri és használja a
hagyományos alapanyagokat, technikákat, szövésmódokat, szövő szerkezeteket, de képes azok modern
változatait is alkalmazni. Ismeri a takács mesterség és a népi vászonszövés, szövéstechnikáit, mintakincsét és
azok alapján alkot.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
szakmairányának, megfelelő mestersége területén, valamint a gyimesi, moldvai csángók, bukovinai székelyek és
magyarországi nemzetiségek hagyományos népi kézművesség, forma–, díszítményvilágának ismeretében hiteles,
a XXI. század tárgy– és környezetkultúrájának megfelelő funkcionális kézműves tárgyak létrehozására
–
a felvetés és szövés eszközeinek, szerszámainak használatára
–
a takács mesterség és a népi vászonszövés szakmai és néprajzi hagyományainak alkalmazására
–
a szövetek kötésének, szövésmódjának felismerésére és a kötésrajzainak elkészítésére
–
minőségi munkavégzésre
–
a munka és balesetvédelmi előírások betartására
–
A termékértékesítés és a közönséggel való találkozás különböző fórumain a népi kézműves mesterségek
képviseletére
–
kézműves vállalkozást működtetésére
Nemezkészítő: A nemezkészítés területén megfelelő kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák,
technológiák, motívum– és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes
anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.
A hagyományos nemezkészítés területén olyan tárgyak megalkotására képes, melyek a népi formavilágnak
megfelelnek és a mai lakáskultúrában is felhasználhatók. Ismeri és használja a hagyományos alapanyagokat, de
képes a modern technológiákat is alkalmazni mind az anyag–előkészítésben, mind a tárgyalkotásban,
díszítésben.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–
szakmairányának megfelelő mestersége területén a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi
hagyományos népi kézművesség forma– és díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század környezet,
lakás– és viseletkultúrájának megfelelő funkcionális kézműves tárgyakat létrehozni
–
használni a hagyományos alapanyagokat és nemezkészítési technikákat
–
modern, mai használatra is alkalmas nemeztárgyakat elkészíteni
–
minőségi munkavégzésre
–
betartani a munka és balesetvédelmi előírásokat
–
mesterségét az érdeklődők számára bemutatni
–
kézműves vállalkozást működtetni
Népi bőrműves: A népművészet hagyományait, a népi kézműves, ezen belül kiemelten a népi bőrműves
tárgyalkotás és a díszítőművészet funkcionális és esztétikai törvényszerűségeit alapul vevő, egyben korunk
igényeihez igazodó, a mai tárgy– és környezetkultúrába szervesen illeszkedő bőrműves termékkészítés.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–
bőrműves tárgyalkotó tevékenységében a népművészeti örökségünk, a népi bőrműves hagyományok
továbbéltetésére
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–
a népi kézművesség, a bőrművesség követelményei, a megrendelő igényei és a mai kor elvárásai közötti
összhang megteremtésére
–
önálló és igényes munkavégzésre a tervezéstől a kivitelezésig
–
a technológiai folyamatok, az anyag– és eszközszükséglet meghatározására
–
szakszerű, balesetmentes eszközhasználatra
–
a termékértékesítés és a közönséggel való találkozás különböző fórumain a népi bőrműves mesterségek
képviseletére
–
népi bőrműves vállalkozás működtetésére
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.1.
3.3.3.

azonosító száma
21 215 01

megnevezése
Kosárfonó

a kapcsolódás módja
részszakképesítés

3.3.4.

53 215 01

szakképesítés–ráépülés

3.3.5.

54 211 01

Népi játék és kismesterségek
oktatója
Dekoratőr

3.3.6.

54 211 02

Divat– és stílustervező

azonos ágazat

3.3.7.

54 211 03

Festő

azonos ágazat

3.3.8.

54 211 04

Grafikus

azonos ágazat

3.3.9.

54 211 05

Kerámiaműves

azonos ágazat

3.3.10.

54 211 06

Ötvös

azonos ágazat

3.3.11.

54 211 07

Szobrász

azonos ágazat

3.3.12.

54 211 08

Textilműves

azonos ágazat

3.3.13.

54 211 09

Üvegműves

azonos ágazat

3.3.14.

54 211 10

Művészeti és médiafotográfus

azonos ágazat

3.3.15.

34 211 01

Díszműkovács

azonos ágazat

3.3.2.

azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A
4.1.

B

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Csipkekészítő szakmairány megnevezésű
állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak

4.1.2.

azonosító száma
10681–12

megnevezése
Népi kézműves vállalkozás működtetése

4.1.3.

10685–12

Csipkekészítés

4.1.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

4.1.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.1.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.1.1.

A
4.2.

4.2.1.
4.2.2.

B

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Faműves, fajátékkészítő szakmairány
megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma
10681–12

megnevezése
Népi kézműves vállalkozás működtetése
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4.2.3.

10686–12

Faműves fajáték készítés

4.2.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

4.2.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.2.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

A
4.3.

B

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Fazekas szakmairány megnevezésű állam
által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak

4.3.2.

azonosító száma
10681–12

megnevezése
Népi kézműves vállalkozás működtetése

4.3.3.

10687–12

Fazekasság

4.3.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

4.3.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.3.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.3.1.

A
4.4.

B

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Gyékény–, szalma– és csuhétárgykészítő
szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert
szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai
követelménymoduljainak

4.4.2.

azonosító száma
10681–12

megnevezése
Népi kézműves vállalkozás működtetése

4.4.3.

10688–12

Gyékény–, szalma–, és csuhétárgy készítés

4.4.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

4.4.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.4.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.4.1.

A
4.5.

B

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak

4.5.2.

azonosító száma
10681–12

megnevezése
Népi kézműves vállalkozás működtetése

4.5.3.

10689–12

Kézi és gépi hímzés

4.5.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

4.5.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.5.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.5.1.

A
4.6.

B

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány
megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak

4.6.2.

azonosító száma
10681–12

megnevezése
Népi kézműves vállalkozás működtetése

4.6.3.

10690–12

Kosárfonás

4.6.4.

10691–12

Fonottbútor készítés

4.6.1.
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4.6.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

4.6.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.6.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

A
4.7.

B

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Szőnyegszövő szakmairány megnevezésű
állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak

4.7.2.

azonosító száma
10681–12

megnevezése
Népi kézműves vállalkozás működtetése

4.7.3.

10692–12

Szőnyegszövés

4.7.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

4.7.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.7.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.7.1.

A
4.8.

B

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Takács szakmairány megnevezésű állam által
elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól
szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak

4.8.2.

azonosító száma
10681–12

megnevezése
Népi kézműves vállalkozás működtetése

4.8.3.

10693–12

Takács mesterség

4.8.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

4.8.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.8.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.8.1.

A
4.9.

B

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Nemezkészítő szakmairány megnevezésű
állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak

4.9.2.

azonosító száma
10681–12

megnevezése
Népi kézműves vállalkozás működtetése

4.9.3.

10694–12

Nemezkészítés

4.9.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

4.9.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.9.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.9.1.

A
4.10.

B

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Népi bőrműves szakmairány megnevezésű
állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak

4.10.1.

azonosító száma
4.10.2. 10681–12

megnevezése
Népi kézműves vállalkozás működtetése

4.10.3. 10695–12

Népi bőrművesség

4.10.4. 11497–12

Foglalkoztatás I.

4.10.5. 11499–12

Foglalkoztatás II.

4.10.6. 11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság
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5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Igazolt szakmai gyakorlat
Vizsgaremek és szakmai leírásának elkészítése (bővebben 5.4 pont)
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
5.2.1.

5.2.1.1.

B

C

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Csipkekészítő szakmairány megnevezésű
állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
szóbeli

5.2.1.2.

10681–12

5.2.1.3.

10685–12

Népi kézműves vállalkozás
működtetése
Csipkekészítés

5.2.1.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

5.2.1.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.1.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

A
5.2.2.

5.2.2.1.

gyakorlati/szóbeli

B

C

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Faműves, fajátékkészítő szakmairány
megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai
követelménymoduljainak
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
szóbeli

5.2.2.2.

10681–12

5.2.2.3.

10686–12

Népi kézműves vállalkozás
működtetése
Faműves fajáték készítés

5.2.2.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

5.2.2.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.2.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

A
5.2.3.

5.2.3.1.
5.2.3.2.

B

gyakorlati/szóbeli

C

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Fazekas szakmairány megnevezésű állam
által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma
10681–12

megnevezése
Népi kézműves vállalkozás
működtetése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
szóbeli
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5.2.3.3.

10687–12

Fazekasság

gyakorlati/szóbeli

5.2.3.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

5.2.3.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.3.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

A
5.2.4.

5.2.4.1.

B

C

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Gyékény–, szalma– és csuhétárgykészítő
szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert
szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai
követelménymoduljainak
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
szóbeli

5.2.4.2.

10681–12

5.2.4.3.

10688–12

5.2.4.4.

11497–12

Népi kézműves vállalkozás
működtetése
Gyékény–, szalma–, és csuhétárgy
készítés
Foglalkoztatás I.

5.2.4.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.4.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

A
5.2.5.

5.2.5.1.

gyakorlati/szóbeli
írásbeli

B

C

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai
követelménymoduljainak
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
szóbeli

5.2.5.2.

10681–12

5.2.5.3.

10689–12

Népi kézműves vállalkozás
működtetése
Kézi és gépi hímzés

5.2.5.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

5.2.5.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.5.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

A
5.2.6.

5.2.6.1.

gyakorlati/szóbeli

B

C

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány
megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai
követelménymoduljainak
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
szóbeli

5.2.6.2.

10681–12

5.2.6.3.

10690–12

Népi kézműves vállalkozás
működtetése
Kosárfonás

5.2.6.4.

10691–12

Fonottbútor készítés

gyakorlati/szóbeli

5.2.6.5.

11497–12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

5.2.6.6.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.6.7.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

gyakorlati/szóbeli
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A
5.2.7.

5.2.7.1.

B

C

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Szőnyegszövő szakmairány megnevezésű
állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
szóbeli

5.2.7.2.

10681–12

5.2.7.3.

10692–12

Népi kézműves vállalkozás
működtetése
Szőnyegszövés

5.2.7.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

5.2.7.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.7.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

A
5.2.8.

5.2.8.1.

gyakorlati/szóbeli

B

C

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Takács szakmairány megnevezésű állam
által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
szóbeli

5.2.8.2.

10681–12

5.2.8.3.

10693–12

Népi kézműves vállalkozás
működtetése
Takács mesterség

5.2.8.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

5.2.8.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.8.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

A
5.2.9.

5.2.9.1.

gyakorlati/szóbeli

B

C

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Nemezkészítő szakmairány megnevezésű
állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
szóbeli

5.2.9.2.

10681–12

Népi kézműves vállalkozás
működtetése

5.2.9.3.

10694–12

Nemezkészítés

gyakorlati/szóbeli

5.2.9.4.

11497–12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

5.2.9.5.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.9.6.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

A
5.2.10.

5.2.10.1.

B

C

Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Népi bőrműves szakmairány megnevezésű
állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma

5.2.10.2. 10681–12
5.2.10.3. 10695–12

megnevezése
Népi kézműves vállalkozás
működtetése
Népi bőrművesség

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
szóbeli
gyakorlati/szóbeli
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5.2.10.4. 11497–12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

5.2.10.5. 11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.10.6. 11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.
Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Csipkekészítő megnevezésű szakmairány
komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő bemutatása.
A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek, néprajzi hátterének, technológiájának
bemutatása. Szakmairányok szerinti tárgyalkotó tevékenységre jellemző technológia részfolyamatainak
elkészítése műhely körülmények közt, a gyakorlati vizsga meghatározott ideje alatt.
A vizsgafeladat ismertetése:
–
előre meghatározott kézi csipkekészítő technika technológiai folyamatának megkezdése, illetve
folytatása
–
a kihúzott tétel szerinti technika eszközök, alapanyagok kiválasztása, előkészítése
–
az előre megadott mintarajz alapján a csipkekészítő eszközöket használja, és a megtanult technikával
csipkét készít – megkezd, illetve folytat
–
elvégzi a tételen kijelölt feladatot, a csipkét befejezi, szükség esetén eldolgozza, illetve nem bomló
állapotba hozza
–
csipkeverő párnán, mintakartonon vert csipke megkezdése, vagy megkezdett munka folytatása, vagy
varrott, rece, csomózott, illetve egyéb csipkék elkészítése megadott minta alapján
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák
A Népi kézműves adott szakmairányának megfelelő szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti, szakmai ismereti,
technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó
ismeretek bemutatása.

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2.
Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Faműves, fajátékkészítő megnevezésű
szakmairány komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő bemutatása.
A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek, néprajzi hátterének, technológiájának
bemutatása. Szakmairányok szerinti tárgyalkotó tevékenységre jellemző technológia részfolyamatainak
elkészítése műhely körülmények közt, a gyakorlati vizsga meghatározott ideje alatt.
A vizsgafeladat ismertetése:
–
Domború, áttört vagy sík faragás készítése 40×40 cm alapterületű táblásított alapanyagból technika és
fafajnak megfelelően
–
Gyakorlati feladatok száma, amelyből tételt húz 10 db
–
Bemutatja a vizsgaremek szakmai dokumentációját, szakmai rajzokat, néprajzi vonatkozású leírásokat
–
Műhely körülmények között a tanuló készít megadott idő alatt domború, áttört vagy sík faragást 40×40
cm alapterületű táblásított alapanyagból technika és fafajnak megfelelően
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák
A Népi kézműves adott szakmairányának megfelelő szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti, szakmai ismereti,
technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó
ismeretek bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3.
Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Fazekas megnevezésű szakmairány komplex
szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő bemutatása.
A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek, néprajzi hátterének, technológiájának
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bemutatása. Szakmairányok szerinti tárgyalkotó tevékenységre jellemző technológia részfolyamatainak
elkészítése műhely körülmények közt, a gyakorlati vizsga meghatározott ideje alatt.
A vizsgafeladat ismertetése: Lábbal hajtós vagy elektromos korongon elkészít 4 darab azonos paraméterekkel
rendelkező fennálló fazekas tárgyat, valamint legalább az egyiket korongon díszíti
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák
A Népi kézműves adott szakmairányának megfelelő szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti, szakmai ismereti,
technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó
ismeretek bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.4.
Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Gyékény–, szalma– és csuhétárgykészítő
megnevezésű szakmairány komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő bemutatása.
A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek, néprajzi hátterének, technológiájának
bemutatása. Szakmairányok szerinti tárgyalkotó tevékenységre jellemző technológia részfolyamatainak
elkészítése műhely körülmények közt, a gyakorlati vizsga meghatározott ideje alatt.
A vizsgafeladat ismertetése:
munkafolyamatainak végzése

A

gyékényből,

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –

szalmából,

csuhéból

készíthető

tárgyak

jellemző
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A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák
A Népi kézműves adott szakmairányának megfelelő szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti, szakmai ismereti,
technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó
ismeretek bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.5.
Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Kézi és gépi hímző megnevezésű szakmairány
komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő bemutatása.
A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek, néprajzi hátterének, technológiájának
bemutatása. Szakmairányok szerinti tárgyalkotó tevékenységre jellemző technológia részfolyamatainak
elkészítése műhely körülmények közt, a gyakorlati vizsga meghatározott ideje alatt.
A vizsgafeladat ismertetése:
– szabadrajzú minta elhelyezése adott alapanyagon
– alapanyag, hímzőfonal kiválasztása adott tájegységű hímzéshez
– szálszámolásos minta elhelyezése adott textilre
– szélmegoldás kiválasztása adott tájegységű hímzéshez
– adott gépi hímzés elkezdése, meghatározott időre történő befejezése
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.5.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től
A Népi kézműves adott szakmairányának megfelelő szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti, szakmai ismereti,
technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó
ismeretek bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.6.
Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Kosárfonó, fonottbútor készítő megnevezésű
szakmairány komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.6.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő bemutatása.
A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek, néprajzi hátterének, technológiájának
bemutatása. Szakmairányok szerinti tárgyalkotó tevékenységre jellemző technológia részfolyamatainak
elkészítése műhely körülmények közt, a gyakorlati vizsga meghatározott ideje alatt.
A vizsgafeladat ismertetése:
– a kosárfonás technikáival bemutatható szakmai feladatok elvégzése. Műhely körülmények között
meghatározott technológiai folyamat elvégzése
– kosáralj készítés, oldalkarók behelyezése, lábazat kialakítása, oldalfonás, különböző gyűrűfonás, szegés,
fülezés
– a fonottbútor készítő szakma technikáival bemutatható szakmai feladatok elvégzése. Műhely körülmények
között meghatározott technológiai folyamat elvégzése. Anyagválogatás, méretre szabás, váz összeállítás;
felületkifonás szegelés, takaró, díszítő fonatok, befejező műveletek
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.6.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.6.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák
A Népi kézműves adott szakmairányának megfelelő szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti, szakmai ismereti,
technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó
ismeretek bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.7.
Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Szőnyegszövő megnevezésű szakmairány
komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től

5.3.7.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő bemutatása.
A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek, néprajzi hátterének, technológiájának
bemutatása. Szakmairányok szerinti tárgyalkotó tevékenységre jellemző technológia részfolyamatainak
elkészítése műhely körülmények közt, a gyakorlati vizsga meghatározott ideje alatt.
A vizsgafeladat ismertetése: Szövőszéken vagy szövőállványon gyapjúból készült szövött munka készítése
60×20 cm, (vagy ennek megfelelő méretű) csíkritmussal és valamely szőnyegszövő technikával kivitelezett
mintával, a festékes szőnyegek, technikáit és mintakincsét alkalmazva
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.7.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.7.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák
A Népi kézműves adott szakmairányának megfelelő szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti, szakmai ismereti,
technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó
ismeretek bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.8.
Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Takács megnevezésű szakmairány komplex
szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.8.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő bemutatása.
A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek, néprajzi hátterének, technológiájának
bemutatása. Szakmairányok szerinti tárgyalkotó tevékenységre jellemző technológia részfolyamatainak
elkészítése műhely körülmények közt, a gyakorlati vizsga meghatározott ideje alatt.
A vizsgafeladat ismertetése: Kettő vagy több nyüstös szövőszéken szövött munka készítése természetes
alapanyagból, 40×30 cm (vagy ennek megfelelő) méretben, csíkritmussal és valamely szövéstechnikával
kivitelezett mintával, szedettes, sávoly, csipkeszövés,(azsur)
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
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5.3.8.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.8.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák
A Népi kézműves adott szakmairányának megfelelő szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti, szakmai ismereti,
technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó
ismeretek bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.9.
Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Nemezkészítő megnevezésű szakmairány
komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.9.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő bemutatása.
A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek, néprajzi hátterének, technológiájának
bemutatása. Szakmairányok szerinti tárgyalkotó tevékenységre jellemző technológia részfolyamatainak
elkészítése műhely körülmények közt, a gyakorlati vizsga meghatározott ideje alatt.
A vizsgafeladat ismertetése: Műhely körülmények között megadott idő alatt 1 darab nemeztárgy elkészítése
(tarsoly, táska, fejfedő, lábbeli, ülőlap stb.) a tárgy formájának megfelelő díszítménnyel
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.9.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.9.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása.
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A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák
A Népi kézműves adott szakmairányának megfelelő szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti, szakmai ismereti,
technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó
ismeretek bemutatása
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.10.
Az 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves Népi bőrműves megnevezésű szakmairány
komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.10.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő bemutatása.
A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek, néprajzi hátterének, technológiájának
bemutatása. Szakmairányok szerinti tárgyalkotó tevékenységre jellemző technológia részfolyamatainak
elkészítése műhely körülmények közt, a gyakorlati vizsga meghatározott ideje alatt.
A vizsgafeladat ismertetése: A népi bőrműves termékkészítés egy meghatározott, jellegzetes technológiai
részletének, tárgyalakító, összeállító, illetve díszítő technikájának kivitelezése
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.10.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.10.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák
A Népi kézműves adott szakmairányának megfelelő szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti, szakmai ismereti,
technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó
ismeretek bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A vizsga ideje meghosszabbítható: gyakorlati vizsga 60 perccel, szóbeli vizsga 15 perccel.
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Vizsgaremekek szakmairányonkénti meghatározása:
Csipkekészítő szakmairány: A vizsgaremek kollekciónak legalább 5 db tárgyból kell állnia. A vizsgaremek
tárgyai vagy egymáshoz tartozó kollekció részei vagy a szakmából tanultakat sokrétűen és esztétikusan bemutató
tárgycsoport. Az 5 db–os tárgykollekció kiváltható 2 db reprezentatív kézi csipke, illetve kézi csipkével díszített
vizsgamunkával, amely minimum 2 tanult csipketechnikát tartalmaz.
Faműves, fajáték készítő szakmairány: A kollekciónak legalább 5 tárgyból kell állni, tartalmazni kell legalább 1
db hagyományos technikával készült faragott támlájú bevert lábú széket, legalább 1db fajátékot.
A vizsgaremek tárgyai vagy egymáshoz tartozó kollekció részei vagy a szakmából tanultakat sokrétűen és
esztétikusan bemutató tárgycsoport
Fazekas szakmairány: A vizsgaremek kollekciónak egy készletből (egy nagy és 6 darab hozzátartozó kis edény,
valamint a hozzájuk tartozó kiegészítő edények, melynek díszítménye egy választott Kárpát–medencei
tájegységet, fazekasközpontot mutat be), valamint egy darab összetett, korongolt edényből kell állnia. A
vizsgaremek tárgyai a szakmából tanultakat sokrétűen és esztétikusan bemutató tárgycsoport.
Gyékény–, szalma– és csuhétárgykészítő szakmairány: A vizsgaremek együttesnek minimum 6, maximum 10
darabnak kell lennie, a háromféle alapanyagnak és az előállítási technikák változatosságának megfelelően.
Gyékényből fonással, szövéssel, spirális technikával, szalmából fonással, spirális technikával, csuhéból
sodrással, csomózással, fonással előállított tároló, szatyor, bútor és aratódísz. A vizsgaremeknek sokrétűen és
esztétikusan kell bemutatnia a szakmából tanultakat.
Kézi és gépi hímző szakmairány vizsgaremekei: 3 db kézi és 3 db gépi hímzett reprezentatív termék a gyakorlati
tanár tervei alapján.
Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány: A kosárfonó vizsgaremek kollekciónak legalább 5 tárgyból kell
állnia, melynek tartalmaznia kell a következőket: 1 db bevásárló kosár, 1 db kínáló kosár, 1 db gazdasági kosár,
1 db szögletes tálcakosár, 1 db demizson. A vizsgaremek tárgyai alkothatnak egy egységes kollekciót vagy a
szakmából tanultakat sokrétűen és esztétikusan bemutató tárgycsoportot. A fonottbútor vizsgaremek
kollekciónak legalább 5 tárgyból kell állnia, melynek tartalmaznia kell a következőket: 1 db ülőke, 1 db támlás
ülőbútor, 1 db állványos bútor (asztal, virágállvány stb.), 1 db szögletes kandallókosár, 1 db fiókos szekrény. A
vizsgaremek tárgyai alkothatnak egy egységes kollekciót vagy a szakmából tanultakat sokrétűen és esztétikusan
bemutató tárgycsoportot.
Szőnyegszövő szakmairány: A vizsga remek kollekciónak legalább 5 db tárgyból kell állnia, tartalmaznia kell 1
db két szélből összeállított szőnyeget, gyapjúból készült festékest, mérete: minimum 120x180 cm, valamint, 1db
futószőnyeget vagy falvédőt, melynek mérete min. 60x200 cm. A vizsgaremek tárgyai vagy egymáshoz tartozó
kollekció részei vagy a szakmából tanultakat sokrétűen és esztétikusan bemutató tárgycsoport.
Takács szakmairány: A vizsga remek kollekciónak legalább 5 db tárgyból kell állnia, de tartalmaznia kell l db
két szélből összeállított, asztalterítőt (minimum 100x120 cm), 1 db függönyt vagy falvédőt, minimum 50x150
cm. A vizsgaremek tárgyai vagy egymáshoz tartozó kollekció részei vagy a szakmából tanultakat sokrétűen és
esztétikusan bemutató tárgy csoport. Minden tárgy természetes alapanyagból (pamut, len, kender) készül.
Nemezkészítő szakmairány: A kollekciónak legalább 5 tárgyból kell állni, tartalmazni kell legalább 1 db a
nemezkészítő népek hagyományaira alapozott nemeztakarót, legalább 1 db üreges nemeztárgyat és legalább egy
1 db térbeli nemeztárgyat. A vizsgaremek tárgyai vagy egymáshoz tartozó kollekció részei legyenek,vagy a
szakmából tanultakat sokrétűen és esztétikusan bemutató tárgycsoport.
Népi bőrműves szakmairány: A népi bőrműves vizsgaremek hagyományokra épülő 3db tárgy vagy
tárgyegyüttes, mely több tárgytípust, összeállítási és díszítési technikát mutat be.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című
weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
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6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A

6.2.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
Számítógép

6.3.

Irodaszerek

6.4.

Nyomtató

6.5.

Fax

6.6.

Telefon

6.7.

Internet hozzáférés

6.8.

Irodabútor

6.9.

Fényképezőgép, digitális fényképezőgép

6.10.

Videokamera, DVD–felvevő

6.11.

Jogszabálygyűjtemény

6.12.

Dokumentációkezelő és archiváló eszközök

6.13.

Egyéni védőeszközök

6.1.

Csipkekészítő műhely
6.14.

Speciális és kiegészítő csipkekészítő eszközök

6.15.

Tűkészlet

6.16.

Kéziszerszámok

6.17.
6.18.

Különféle tűk – horgoló–, varró–, merkelő–, gombos–, rece készítő tű,
csipkeverő párnák, verőkék…
Hímzőkeret

6.19.

Ollók

6.20.

Alapanyagok

6.21.

Gyalupadok

6.22.

Kézi szerszámok

6.23.

Speciális kéziszerszámok

6.24.

Szerszámos szekrények

6.25.

Vízszintes szövőszékek

6.26.

Táblásító szorítók

6.27.

Szalagcsiszoló gép

6.28.

Kézi kisgépek

6.29.

Faragó kések, vésők

6.30.

Oszlopos fúrógép

6.31.

Esztergagép

6.32.

Asztali marógép

6.33.

Szalagfűrész

Faműves fajáték készítő műhely

6.34.

Kombinált gyalugép

6.35.

Alapanyag tárolók

6.36.

Készárú raktár

6.37.

Rajzasztal
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6.38.

Különböző méretű székek

6.39.

Alapanyagok
Fazekas műhely

6.40.

Korongok (lábbal hajtható vagy elektromos)

6.41.

Alapanyag tárolók

6.42.

Gyúró asztal

6.43.

Korongozás kéziszerszámai

6.44.

Szárító polcok

6.45.

Fülhúzóprés

6.46.

Kézi korongok

6.47.

Díszítés kéziszerszámai

6.48.

Égetési segédeszközök

6.49.

Égetőkemence

6.50.

Mázazás kéziszerszámai

6.51.

Mintagyűjtemény

6.52.

Készáru tárolók

6.53.

Alapanyagok

6.54.

Székek

6.55.

Asztalok
Gyékény–, szalma–, csuhétárgykészítő

6.56.

Megfelelő magasságú asztal, szék

6.57.

Anyag és szerszámtárolók, szekrények

6.58.

Áztatóedények

6.59.

Gyékényszövőszékek

6.60.

Fa sablonok, rámák, keretek, kaptafák

6.61.

Speciális kéziszerszámok

6.62.

Vágóeszközök, varróeszközök

6.63.

Mérőeszközök

6.64.

Mintadarabok

6.65.

Rajzeszközök

6.66.

Szakirodalom
Kézi és gépi hímző műhely

6.67.

Tűkészlet, kéziszerszámok

6.68.

Hímzőkeret

6.69.

Mérőeszközök

6.70.

Sablontároló szekrény

6.71.

Mintagyűjtemény

6.72.

Szakirodalom

6.73.

Speciális vasaló

6.74.

Vasaló állvány

6.76.

Hímzőgép (mechanikus, digitális)

6.77.

Varrógép (mechanikus, villany)

6.78.

Munkaasztal

6.79.

Székek
Kosárfonó műhely
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6.80.

Fonópad, bak, deszka

6.81.

Metszőolló

6.82.

Szúróár

6.83.

Verővas

6.84.

Kés

6.85.

Mérőeszközök

6.86.

Kézi fúró

6.87.

Fúrógép

6.88.

Harapófogó

6.89.

Kombinált fogó

6.90.

Csípőfogó

6.91.

Hasító

6.92.

Kézi gyalu

6.93.

Kalapács

6.94.

Tároló (alapanyag méret szerinti tárolására)

6.95.

Készáru tároló

6.96.

Mintagyűjtemény, méretkatalógus

6.97.

Munkakötény

6.98.

Áztatókád (140 cm x 55 cm x 40 cm)
Fonottbútor készítő műhely

6.99.

Munkaasztal

6.100.

Metszőolló

6.101.

Szúróár

6.102.

Verővas

6.103.

Kés

6.104.

Mérőeszközök

6.105.

Derékszög

6.106.

Kézi fúró

6.107.

Fúrógép, fúrószárak

6.108.

Harapófogó

6.109.

Kombinált fogó

6.110.

Csípőfogó

6.111.

Hasító

6.112.

Kézi gyalu

6.113.

Csavarbehajók

6.114.

Szögbelövő, kompresszor

6.115.

Dekopír fűrész

6.116.

Kalapács

6.117.

Hajlítófa

6.118.

Hajlító hengerek

6.119.

Lapszorító, satu

6.120.

Tároló (alapanyag méret szerinti tárolására)

6.121.

Készáru tároló

6.122.

Mintagyűjtemény, méretkatalógus

6.123.

Munkakötény
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6.124.

Áztatókád (250 cm x 80 cm x 60 cm)

6.125.

Madzagsodró szerkezetek

6.126.

Szalagszövő táblák

6.127.

Asztali szalagszövő szerkezetek

6.128.

Szövő keretek

6.129.

Asztali szövő állványok

6.130.

Szövőállványok

6.131.

Függőleges szövőszékek

6.132.

Vízszintes szövőszékek

6.133.

Felvető szerkezet

6.134.

Csévetartó állvány

6.135.

Motolla

6.136.

Fonalgombolyító

6.137.

Speciális kéziszerszámok

6.138.

Makettek: fonó szerkezetek, felvető szerkezetek, szövő szerkezetek

6.139.

Mintagyűjtemény

6.140.

Vasaló

6.141.

Vasalóasztal

6.142.

Alapanyag tárolók

6.143.

Készáru tárolók

6.144.

Rajz asztal

6.145.

Különböző méretű székek

Szőnyegszövő műhely

Takács műhely
6.146.

Vízszintes szövőszékek

6.147.

Felvető szerkezet

6.148.

Csévetartó állvány

6.149.

Motolla

6.150.

Fonalgombolyító

6.151.

Csévélők

6.152.

Vetélők

6.153.

Szélfeszítők

6.154.

Lécek, pálcák és deszkák

6.155.

Nyüstbefőző tű

6.156.

Bordabehúzó kés

6.157.

Speciális kéziszerszámok

6.158.

Makettek: fonó szerkezetek, felvető szerkezetek, szövő szerkezetek

6.159.

Mintagyűjtemény

6.160.

Vasaló

6.161.

Vasalóasztal

6.162.

Varrógép

6.163.

Alapanyag tárolók

6.164.

Készárú tárolók

6.165.

Rajzasztal

6.166.

Különböző méretű székek

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től
Nemezkészítő műhely
6.167.

Nemezgyúró asztal

6.168.

Gyapjúlazító–, fésülő eszközök

6.169.

Kád, egyéb vizesedények

6.170.

Gyúrófák

6.171.

Vasaló

6.172.

Vasalóállvány

6.173.

Szárítók

6.174.

Tervezőasztalok

6.175.

Speciális kéziszerszámok

6.176.

Mintagyűjtemény

6.177.

Alapanyag tárolók

6.178.

Készáru tárolók

6.179.

Különböző méretű székek

6.180.

Alapanyagok
Népi bőrműves műhely

6.181.

Munkaasztal

6.182.

Székek

6.183.

Szabászasztal

6.184.

Szabásztőke

6.185.

Bőröző satu

6.186.

Népi bőrműves kézi szerszámok

6.187.

Asztali satu

6.188.

Csiszolóeszközök

6.189.

Vékonyító

6.190.

Szálvágó

6.191.

Bőrvarrógép

6.192.

Szerszámtároló

6.193.

Anyagtároló

6.194.

Készáru tároló

6.195.

Mintagyűjtemény

7. EGYEBEK
7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:
Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ)

