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Öltözék kivitelezési gyakorlat, Eszközhasználat, Öltözék- és jelmezkészítés 
tantárgyak 

Tanulmányok alatti vizsga szabályai, témakörei 

a Divat- és stílustervező, a Divatstílus- és jelmeztervező, és a Textilműves 
képzésekben 

2022-2023-as tanév 

 

A vizsgára vonatkozó szabályok: 
 
Divat- és stílustervező, Divatstílus- és jelmeztervező képzésekben: 
A vizsga típusa: gyakorlati + írásbeli 
- A tanuló egy kivitelezési és egy szerkesztési feladatot kap az évfolyam követelményeihez 
igazodóan.  

- Mintadarab és leírás segítségével kell elkészíteni a kivitelezési feladatot a megkapott 
szabvány és kellékek felhasználásával. 
- Szerkesztés témakörben feladatlap kitöltésével teljesíti a követelményt. 

- A vizsga időtartama 135 perc 
 
 
Textilműves képzésben: 
A vizsga típusa: gyakorlati 
-A tanuló egy kivitelezési feladatot kap, mintadarab és leírás segítségével, az évfolyam 
követelményeihez igazodóan.  
- A vizsga időtartama 120 perc 
 
A vizsgáztatást végzők: 
 
Vizsgabizottság: 3 főből áll, a tanulót tanító szaktanár, a vizsgabizottság másik két tagja is a 
tantárgyat tanító szaktanár 
 
A vizsga értékelése:  
A szerkesztés feladatot az írásbeli szabályzat útmutatója alapján kell értékelni. 
A kivitelezett munkadarab értékelésénél az elvégzett feladat mennyisége, minősége, 
előírások betartása az útmutató. 
 



  



Divatstílus- és jelmeztervező képzés 

A 9. évfolyam tananyagtartalmai, 9. A 
Öltözék- és jelmezkészítés 

 
Alapozó ismeretek: 

Kézi öltések készítése  
Huroköltésű ipari varrógép kezelése. 

 Összevarrás típusok megismerése, kivitelezése 
 Mintakendő készítése, összevarrás, áttűzés, széttűzés, francia, fél- francia, lapos varrás, 
és szegések 
 
 
Szoknya készítés műveletei: 

 Egyenes vonalú szoknya készítése hasítékkal 
 Húzózár és hasíték variációk 
 Szoknya derékrész kialakítás hagyományos modellformák – húzott derék 
  
 
Népi technikák kivitelezése: 

Gumírozási megoldások 
 Ráncolások 
 Hajtások készítése 
 Piésor, díszítés készítése 
 

Szoknya – szabásminta készítés alapismeretei: 

 Testalkati jellemzők, arányrendszerek 
 Méretvételi helyek  
 Szoknya szerkesztés alapvonalainak meghatározása 
 Egyenes vonalú szoknya szerkesztése 
 Bővülő vonalú szoknya szerkesztése 
 Körszoknyák szerkesztése 
 
 

Divatstílus- és jelmeztervező képzés 

A 10. évfolyam tananyagtartalmai, 10. A 
Öltözék- és jelmezkészítés 

 
 
Foltzseb készítés: 

 Mintakendő készítése, 5darab eltérő formájú és díszítésű foltzseb kivitelezése, a 
 szabványnak  megfelelően 
 Visszahajtott szélű foltzseb, gomboló-pántos, zsebfedős és hólos zseb készítése 
 Mintakendő szegése 



Népi technikák kivitelezése: 
 

Gumírozási megoldások 
 Ráncolások 
 Hajtások készítése 
 Piésor, díszítés készítése 
 

Nadrág szerkesztése: 

 Testméretek, testalkatok, szerkesztésösszefüggések 
 Leggings szerkesztése 
 Short alapminta készítése 
 Short modellezése, kivitelezés előkészítése 
 Jelmezszerű nadrágok szerkesztése, modellezése 
 
 
Kisnadrág készítése:  

Short kivitelezése: 
Alkatrészeinek aláragasztása és szegése 

 Takart húzózár készítése 
 Svédzseb kivitelezése 
 Derékpánt felvarrás, öv bújtatókkal 
 Alja felhajtása 
 

 
 

Divatstílus- és jelmeztervező képzés 

A 11. évfolyam tananyagtartalmai, 11. A és 11.B 
Öltözék- és jelmezkészítés 

 

Gallérkészítési feladatok 

Különböző típusú ing- és blúz gallérok készítése: 

 - Állógallér kivitelezése,  
 - Ing-gallér készítése 
 - Bubi-gallér készítése 
 
Eleje gomboló pántok variációinak kivitelezése 

Különböző típusú elejeszél megoldások készítése: 

- Visszahajtott gomboló-pánt 
- Hamis pántos megoldás 
- Szabott pántos gomboló-pánt 
- Rejtett gomboló-pánt 
- Díszített gomboló-pánt 



 
 
Különszabott állórészes inggalléros ing készítésének műveletei: 

 Szabvány megismerése, alkatrészek aláragasztása 
 Kisalkatrész készítés 
 Összeállító műveletek készítése 
 Gallér felvarrás 
 

 

Bubi- galléros kising készítése kétféle ujja kör eldolgozással: 

 Szabvány megismerése, aláragasztása 
 Kisalkatrész készítés 
 Összeállító műveletek készítése 
 Gallér felvarrás 
 Ujja kör eldolgozások kivitelezése ferdepánttal és formába szabott ujja kör szegőpánttal 
 
 
Pizsama galléros kising készítése: 
 

Elejeszél készítés, gallérkészítés,  
Vállak, oldalak összevarrása, tisztázás 
Gallérfelvarrás 
Ujjak elkészítése, ujja bevarrás 
Aljafelhajtás, befejező műveletek 

 
 
Gallérszerkesztési feladatok: 

 Gallér és nyakkör kapcsolata, nyakkör mélyítés összefüggései 
 Gallérszerkesztési alapismeretek 
 Egyszerű gallérok szerkesztése 

-  Állógallérok  
- Terülő gallérok   
- Állórésszel egybe- és külön szabott inggallérok 

 

Póló szerkesztés és kivitelezés: 

 Szerkesztési képletek felfrissítése 
 Alapminta szerkesztése, modellezése 
 Póló szabása 
 Póló kivitelezése 
  

 

 



 

Divat- és stílustervező képzés 
A 12. évfolyam tananyagtartalmai, 12. A, 12. B 

Öltözék kivitelezési gyakorlat 

Díszítő mintakendő kivitelezése: 

 Díszítő varrások készítése 
 Piézés variációk 
 Hímzés 
 Zsinórok, szalagok, csipkék rögzítése 
 Mintakendő szegése 
 
Gyermekruha készítése: 
 Szabási műveletek 
 Előkészítő műveletek 
 Nyakkör eldolgozások 
 Ujjakör szegések ujja bevarrások 
 Befejező műveletek 
  
Blúz készítése: 

 Választott modell alapján szabásminta készítése 
 Blúz szabása 
 Blúz elkészítése 
 
Béleletlen kiskabát készítése: 
 Választott szabásminta elkészítése 
 Kiskabát szabása 
 Kiskabát fércelése, próbálása 
 Kiskabát varrása 
 

Választott saját méretű ruha kivitelezése 

 Választott szabásminta elkészítése 
 Ruha szabása 
 Ruha fércelése, próbálása 
 Ruha varrása 
 

Divat- és stílustervező képzés 
A 13. évfolyam tananyagtartalmai, 13. A, 13. B 

Öltözék kivitelezési gyakorlat 

 

Bevágott zsebes mintakendő: 

 Egyszegélyes zseb készítése 



 Kétszegélyes zseb készítése 
 Húzózáras zsebnyílás kivitelezése 
 

Szalagtűző ruha kivitelezése: 

 Szabás egyedi méretek szerint 
 Próbára állítás, fércelés 
 Ruha kivitelezése 
 Ruha bélelése 
 

Rugalmas anyagok kezelése: 

 Leggings kivitelezése 
 
Bélelt blézer készítése 

 Szabásminta kivétel egyéni méret alapján 
 Szabás egyedi méretek szerint 
 Próbára állítás, fércelés 
 Kabát kivitelezése 
 Kabát bélelése 
 
 

Divatstílus- és jelmeztervező képzés 

A kétéves képzés 13. évfolyam tananyagtartalmai, 13. Dj 

Öltözék- és jelmezkivitelezés  

Kezdő csoport 

Alapozó ismeretek: 

 Huroköltésű ipari varrógép kezelése. 
 Összevarrás típusok megismerése, kivitelezése 
 Mintakendő készítése, összevarrás, áttűzés, széttűzés, francia, félfrancia, lapos varrat  
és szegések 
 

Szoknya készítés műveletei: 

 Előkészítő műveletek, szegések, formázók kigépelése 
 Nyitott és takart húzózár bevarrása, hasíték kialakítása 
 Szoknya összeállítása, derékpántozása, alja felhajtása 
 Hagyományos technológiák kivitelezése 
 

Szoknya szerkesztése, modellezése: 

 Testméretek beazonosítása 
 Összefüggések – szerkesztési képletek megismerése, alkalmazása 



 Szoknya alapszerkesztések 
 Szoknya modellezések 
 
Paraszting kivitelezése: 

 Ing szabása, mértani formák méretmegadása alapján 
 Paraszting kivitelezése 
  
Kicsinyített nadrágkészítés műveletei: 

 Előkészítő műveletek, szegés, zsebkészítés, húzózár bevarrás 
 Összeállító műveletek, szárak összevarrása, ülepvarrás, derékpánt felvarrás, alja 
 felhajtás  
 Befejező műveletek, gomblyukazás, gombozás 
 
Nadrág szerkesztése: 
 Testméretek beazonosítása 
 Összefüggések – szerkesztési képletek megismerése, alkalmazása 
 Nadrág alapszerkesztések 
  
 
 
 
 
Haladó csoport 
 
Alapminták készítése: 
 Női ruha alapminta készítés – fellazítás alkalmazásával 
 Férfi alapminta szerkesztése 
 
Ókori öltözetek készítése: 
 Egyiptomi alapöltözetek szerkesztése 
 Mezopotámiai alapöltözetek szerkesztése 
 Görög alapöltözetek redőzése, csavarása 
 Római alapöltözetek redőzése, csavarása 
 Választott modellforma kivitelezése 
 
Hagyományos öltözetek, népi modellformák készítése: 
 Népi szabásmódok megismerése 
 Választott ing – blúz szabása 
 Népi ing – blúz kivitelezése 
 
Román kori és gótikus modellformák készítése: 
 Román kori öltözetek szerkesztése 
 Gótikus öltözetek szerkesztése 
 Választott modellforma szabás 
 Választott modellforma kivitelezése 
 



Reneszánsz öltözetek készítése: 
 Reneszánsz női ruha szerkesztése 
 Reneszánsz férfiruha szerkesztése 
 Kiemelt modellforma kivitelezése 
 

 

 

Divatstílus- és jelmeztervező képzés 
A kétéves képzés 14. évfolyam tananyagtartalmai, 14. Dj 

Öltözék kivitelezési gyakorlat 

 

Kicsinyített nadrágkészítés műveletei: 

 Előkészítő műveletek, szegés, zsebkészítés, húzózár bevarrás 
 Összeállító műveletek, szárak összevarrása, ülepvarrás, derékpánt felvarrás, alja 
 felhajtás  
 Befejező műveletek, gomblyukazás, gombozás 

 

 

Mintakendő készítése: 

 Díszítő varrások készítése 
 Piézés variációk 
 Hímzés 
 Zsinórok, szalagok, csipkék rögzítése 
 Mintakendő szegése 
 
 
Piés blúz kivitelezése: 
 
 Piék készítése 
 Elejeszél, nyakkör eldolgozás 

Szabásvonalak összevarrása 
Derékrész fodrok kialakítása 
Befejező műveletek 

  
 

Egyedi méretű ruha kivitelezése: 

 Szabás egyedi méretek szerint 
 Próbára állítás, fércelés 
 Ruha kivitelezése 
 Ruha bélelése 
 



 

Fűző-öv készítése: 

 Halcsontozás elejeközépen 
Szabásvonalak összevarrása 
Bélés összeállítása 
Szélek rolnipántos eldolgozása 
 

 
Különleges zsebmegoldások kivitelezése 
 
 

Vizsgamunka kivitelezése 

 Szabás egyedi méretek szerint 
 Próbára állítás, fércelés 
 Összeállító műveletek 
 Befejező műveletek 
 

 
 

 
Textilműves képzés 

13.D és 14. Tx 
Eszközhasználat 

 
 
Kézi öltések készítése: 

- Hurkos szegőöltés  

- Ferde szegőöltés  

- Kézi- gépi öltés 

 
Gépi mintakendő készítése: 

 - Összevarrás  
 - Áttűzés  
 - Széttűzés  
 - Francia, fél francia, lapos varrástípusok készítése  
 - Tisztázás, oldalak szegése 

 

Díszítő mintakendő készítése: 

 Díszítő varrások készítése 
 Piézés technikák, variációk készítése 
 Hímzések készítése 
 Zsinórok, szalagok, csipkék rögzítése 
 Mintakendő szegése 



 

Kézműves díszítési technikák készítése: 

- Filcmunkák 
- Gombozások, gombfelvarrási módok  
- Gyöngyözés  
- Flitterezés  
- Patchwork- tecnikák alkalmazása 
- Fonal, zsinór díszítések készítése 

Lakástextil felhasználású termékek készítése: 

 - Terítő, szalvéta 
 - Kötény  
 - Táska, neszesszer 
 - Párna készítése 

 
 
 
Budapest, 2022. szeptember 27.      

 


