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A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő 

témaköröket tartalmazza: 

Női ruhák cikktechnológiája (munka- és környezetvédelmi előírások, vállalkozási, 

minőségbiztosítási, fogyasztóvédelmi ismeretek) 

 

A Női ruhák cikktechnológiájához használható segédeszközök:  

 

 Modellrajz 

 Gyártmányrajz 

 Alkatrészrajz 

 Metszetrajz 

 Mintadarab 

 

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. 

 

A feladatsor első részében található 1−20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, 

majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. 

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tételsor a (12/2013. (III. 28.) NGM rendelettel módosított) 27/2012. (VIII. 27.) NGM 

rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 
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1.  

A) Mutassa be gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő egyenes vonalú női 

szoknya gyártástechnológiáját! 

− Külalak leírása 

− Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

− Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzőik meghatározása 

− Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Egyenes vonalú szoknya gyártmányrajza, hátközépen kétoldalt tűzött húzózárral, nyitott 

hasítékkal, derékpánttal. 

 

B) Foglalja össze a varrógépekre vonatkozó főbb biztonságtechnikai előírásokat! 
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2.  

A) Gyártmányrajz alapján beszéljen az egyedi méretre készülő egyenes vonalú női 

szoknya gyártástechnológiájáról! 

− Külalak leírása 

− A szoknya egyedi szabásának jellemzői 

− A szoknya próbára állítása, próbálása 

− Derékpánt készítése és felvarrása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Egyenes vonalú szoknya gyártmányrajza, hátközépen takart húzózárral és hasítékkal, 

derékpánttal. Derékpánt síkmetszet rajza vagy mintadarab. 

 

B) Sorolja fel a varrógépek kezelésének, karbantartásának feladatait! 

  



Szakképesítés: 34 542 06 Női szabó 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Női ruhák cikktechnológiája és értékesítése 

 

 

4/36 

 

3.  

A) Mutassa be gyártmányrajz alapján a keresztirányú szabásvonallal tagolt 

csípőrészes szoknya gyártástechnológiáját! 

− Külalak leírása 

− Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

− Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzőik meghatározása 

− Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Keresztirányú szabásvonallal tagolt csípőrészes szoknya gyártmányrajza (Pl.: MK-6096-8 Női 

ruhák készítése c. tankönyv 8. ábra) 

 

B) Határozza meg a munkahelyi tűzesetekkel kapcsolatos értesítési feladatokat! 
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4.  

A) Vázolja gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő női nadrág szabászati 

és varrodai gyártástechnológiáját! 

− Külalak leírása 

− Női nadrágok gyártása során felhasználható alapanyagtípusok 

− Női nadrág szabászati feladatai nagyüzemi szabásnál 

− A svédzseb-készítés műveletei  

A tételhez használható segédeszköz:  

Egyenes vonalvezetésű női nadrág gyártmányrajza svédzsebbel, takart húzózáras hasítékkal, 

derékpánttal. Svédzseb síkmetszeti rajza vagy mintadarab. 

 

B) Beszéljen a szabászati gépek, berendezések biztonságtechnikájáról! 
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5.  

A) Részletezze gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő női farmernadrág 

varrodai gyártástechnológiáját! 

− Külalak leírása  

− Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

− Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzőik meghatározása 

− Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Női farmernadrág mintadarab rajz vagy gyártmányrajz. (Takart húzózáras hasíték, ívelt 

szabásvonalba helyezett zseb, „V” alakú szabásvonal és rátett zseb a hátán. Pl.: MK-6096-8 

Női ruhák készítése c. tankönyv 116/a. ábra) 

 

B) Fejtse ki a kézi vasalókra vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat! 
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6.  

A) Mutassa be modell- vagy gyártmányrajzok alapján a női mellények 

formaváltozatait és a béleletlen női mellény gyártástechnológiáját! 

− Külalakleírások 

− Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

− Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Női alapmellények modell- vagy gyártmányrajza. Egysoros gombolású, hosszanti 

szabásvonallal tagolt, karcsúsított, zsebes, rövid mellény síkmetszeti rajza vagy mintadarab. 

(Pl.: MK-6096-8 Női ruhák készítése c. tankönyv 129/a. ábra) 

 

B) Sorolja fel a vasalóprésekre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat! 
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7.  

A) Beszéljen gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő női bélelt mellény 

gyártástechnológiájáról! 

− Külalak leírása 

− Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

− Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzőik meghatározása 

− Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Kétsoros gombolású, karcsúsított, rövid bélelt mellény gyártmányrajza, síkmetszetekkel vagy 

mintadarab. (Pl.: MK-6096-8 Női ruhák készítése c. tankönyv 119., 124., 128. ábra) 

 

B) Sorolja fel a vállalkozási formákat, és határozza meg fogalmukat! 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés: 34 542 06 Női szabó 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Női ruhák cikktechnológiája és értékesítése 

 

8.  

A) Rendszerezze modell- vagy gyártmányrajzok alapján a különféle zsebeket! 

Magyarázza el az egyszegélyes bevágott zseb gyártástechnológiáját! 

− Zsebek rendszerezése, jellemzése 

− Egyszegélyes bevágott zseb alkatrészeinek felsorolása 

− Egyszegélyes bevágott zseb műveleti sorrendjének felsorolása 

− Egyszegélyes bevágott zseb készítésének minőségi követelményei 

A tételhez használható segédeszköz:  

Bélelt és béleletlen rátett zseb, szabásvonalba helyezett zseb és zsebpántos, egyszegélyes, 

kétszegélyes, zsebpántos zsebek modell vagy gyártmányrajza. Egyszegélyes bevágott zseb 

gyártmányrajza, síkmetszetekkel vagy mintadarab. 

 

B) Foglalja össze az egyéni vállalkozás létesítésének és megszüntetésének szabályait! 
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9.   

A) Mutassa be gyártmányrajz alapján az egyedi gyártásban készülő rövid ujjú női 

blúz készítését! 

− Külalak leírása 

− A blúz egyedi szabásának jellemzői 

− A blúz alkatrészeinek felsorolása 

− A próbára állítás műveleteinek felsorolása 

− A blúzpróba feladatai 

A tételhez használható segédeszköz:  

Galléros, rövid ujjú, egysoros gombolású női blúz gyártmányrajza síkmetszetekkel. 

 

B) Mondja el az egyedi termékkészítésre vonatkozó megrendelő tartalmát! 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés: 34 542 06 Női szabó 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Női ruhák cikktechnológiája és értékesítése 

 

10.  

A) Vázolja gyártmány- és síkmetszeti rajz alapján a sorozatgyártásban készülő hosszú 

ujjú női ingblúz gyártástechnológiáját! 

− Külalak leírása 

− Női blúz gyártása során felhasználható alapanyagtípusok 

− Női blúz alkatrészeinek síkragasztása, eszközei, minőségi követelmények 

− Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Hosszú ujjú, kézelős, bevarrott ujjú, gombolópántos, inggalléros blúz gyártmányrajza 

síkmetszetekkel vagy mintadarab. (Pl.: MK-6096-8 Női ruhák készítése c. tankönyv 50. ábra) 

 

B) Sorolja fel az ár összetevőit és az árképzésnél figyelembe vehető költségeket!  
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11.   

A) Rendszerezze modell- vagy gyártmányrajzok alapján a különféle gallérokat! 

Magyarázza el az inggallér-készítés és -felvarrás gyártástechnológiáját! 

− Gallérok rendszerezése, jellemzése 

− Inggallér alkatrészeinek felsorolása 

− Az inggallér-készítés és -felvarrás műveleti sorrendjének felsorolása 

− Az inggallér-készítés és -felvarrás minőségi követelményei 

A tételhez használható segédeszköz:  

Állógallér, inggallér, bubigallér, sálgallér, fazonos gallér modell vagy gyártmányrajza. 

Egybeszabott és különszabott inggallér-készítés és -felvarrás gyártmányrajza síkmetszettel 

vagy mintadarab. 

B) Mutassa be az árajánlat tartalmát! 
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12.  

A) Mutassa be modell- vagy gyártmányrajzok alapján a különféle női ruhák 

formaváltozatait! Térjen ki a ruhák díszítési lehetőségeire és 

gyártástechnológiájára! 

− Külalak leírása 

− Ruhák díszítése varrattal, varrással 

− Ruhák díszítése kisalkatrészekkel 

− Ruhák díszítése kellékekkel 

A tételhez használható segédeszköz:  

Ruhák modell- vagy gyártmányrajza (Pl.: 59641 rsz. Női ruhák készítése c. tankönyv 202-203. 

ábra). Díszítési megoldásokról rajzok vagy mintadarabok. 

B) Határozza mega piackutatás fogalmát, célját, folyamatának alapvető lépéseit!  
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13.  

A) Részletezze gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő rövid ujjú női 

ruha gyártástechnológiáját! 

− Külalak leírása 

− Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

− Felfektetési rajzok értelmezése 

− Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Ruha felfektetési rajzai, gyártmányrajza síkmetszetekkel vagy mintadarab. (Pl.: MK-6096-8 

Női ruhák készítése c. tankönyv 54., 55. ábra) 

 

B) Beszéljen az egyéni vállalkozók által fizetendő jövedelemtípusú adókról! 
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14.  

A) Mutassa be gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő raglánujjú női 

ruha gyártástechnológiáját! 

– Külalak leírása 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

– Műveleti sorrend felsorolása 

– Raglánujj beállítása zárt és nyitott megoldással 

A tételhez használható segédeszköz:  

Raglánujjú ruha gyártmányrajza síkmetszetekkel vagy mintadarab. (Pl.: MK-6096-8 Női 

ruhák készítése c. tankönyv 84. ábra) 

 

B) Foglalja össze az egyéni vállalkozó által fizetendő járulékokat! 
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15.  

A) Mutassa be gyártmányrajz alapján az egyedi gyártásban készülő, derékban vágott 

ruha készítését! 

– Külalak leírása 

– Ruha gyártása során felhasználható alapanyagtípusok 

– A ruha alkatrészeinek felsorolása 

– A próbára állítás műveleteinek felsorolása 

– Elejegombolás és nyakkivágás készítése 

A tételhez használható segédeszköz:  

Derékban vágott ruha gyártmányrajza síkmetszetekkel vagy mintadarab. (Pl.: MK-6096-8 Női 

ruhák készítése c. tankönyv 79. ábra) 

B) Határozza meg a pénztárkönyv tartalmát! 
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16.  

A) Mutassa be női modell- vagy gyártmányrajzok alapján a különféle 

ujjmegoldásokat! Magyarázza el gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban 

készülő japánujjú női ruha gyártástechnológiáját! 

– Ujjmegoldások jellemzői 

– Ruhaalkatrészek felsorolása alapanyagból 

– Műveleti sorrend felsorolása 

– Ujjvégződés és hasíték készítése 

A tételhez használható segédeszköz:  

Ujjmegoldások modell- vagy gyártmányrajza. Japánujjú női ruha gyártmányrajza 

síkmetszetekkel vagy mintadarab. (Pl.: MK-6096-8 Női ruhák készítése c. tankönyv 67. ábra) 

 

B) Sorolja fel, mit kell rögzíteni a panaszfelvételi jegyzőkönyvbe! 
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17.   

A) Mutassa be modell- vagy gyártmányrajzok alapján a különféle női kosztümök 

formaváltozatait, valamint a kosztümkabát készítéséhez használatos alapanyagok 

és kellékek fajtáit! 

– Kosztümkabátok formaváltozatainak külalakleírása 

– Kosztümkabátok alapanyagfajtáinak megnevezése 

– Kosztümkabátok kellékfajtáinak megnevezése 

A tételhez használható segédeszköz:  

Kosztümkabátok modell- vagy gyártmányrajza (Pl.: 59641 rsz. Női ruhák készítése c. 

tankönyv 284. ábra) 

 

B) Határozza meg a számla fogalmát, tartalmát! 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés: 34 542 06 Női szabó 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Női ruhák cikktechnológiája és értékesítése 

 

18.  

A) Sorolja fel gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő fazonos 

kosztümkabát varrodai előkészítő műveleteit! Mutassa be a bélelt rátett zseb 

készítését! 

– Külalak leírása 

– Kosztümkabát alkatrészeinek felsorolása 

– Előkészítő műveleteinek felsorolása 

– Bélelt rátettzseb-készítés műveleti sorrendje 

A tételhez használható segédeszköz:  

Fazonos kosztümkabát gyártmányrajza síkmetszetekkel (Pl.: MK-6096-8 Női ruhák készítése 

c. tankönyv 149. ábra). Rátett zseb gyártmányrajza síkmetszettel vagy mintadarab 

 

B) Foglalja össze a ruházati termékek panaszkezelése során végezhető, szabványban 

előírt laboratóriumi vizsgálatokat! 
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19.  

A)  Gyártmányrajz alapján beszéljen a sorozatgyártásban készülő sálgalléros 

kosztümkabát varrodai összeállító és befejező műveleteiről! Mutassa be a 

kétszegélyes bevágott zseb készítését! 

– Külalak leírása 

– Kosztümkabát alkatrészeinek felsorolása 

– Összeállító és befejező műveleteinek felsorolása 

– Kétszegélyes bevágott zseb készítése, minőségi követelmények 

 

A tételhez használható segédeszköz:  

Sálgalléros kosztümkabát gyártmányrajza síkmetszetekkel (Pl.: MK-6096-8 Női ruhák 

készítése c. tankönyv 141/b ábra). Rátett zseb gyártmányrajza síkmetszettel vagy mintadarab. 

B) Foglalja össze a ruhaipari termékek minőségének legfontosabb jellemzőit, a 

minőségbiztosítási rendszer lényegét! 
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20.   

A) Mutassa be modell- vagy gyártmányrajzok alapján a különféle női kabátok forma- 

változatait! Magyarázza el a fazonos gallér készítését és felvarrását! 

– Kabátok formaváltozatainak külalakleírása 

– Kabát alkatrészeinek felsorolása 

– Fazonos gallérkészítés és -felvarrás műveleti sorrendje 

A tételhez használható segédeszköz:  

Kosztümkabátok modell- vagy gyártmányrajza (Pl.: 59641 rsz. Női ruhák készítése c. 

tankönyv 321-322. ábra). Fazonos kabát modellrajza (Pl.: MK-6096-8 Női ruhák készítése c. 

tankönyv 155. ábra). Fazonos gallér gyártmányrajza síkmetszettel vagy mintadarab. 

B) Válassza ki a mintagyűjteményből a gyapjúszövetből készülő kosztümkabátba 

bevarrásra kerülő kezelési útmutatókat, egyéb címkéket, és értelmezze azokat! 

A tételhez használható segédeszköz: 

Különféle kezelési útmutató jelzések rajzai és egyéb címke mintadarabok 
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AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI 

Tanári példány 

1.  

A) Mutassa be gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő egyenes vonalú 

női szoknya gyártástechnológiáját! 

– Külalak leírása 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

– Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzőik meghatározása 

– Műveleti sorrend felsorolása 

 

A tételhez használható segédeszköz:  

Egyenes vonalú szoknya gyártmányrajza, hátközépen kétoldalt tűzött húzózárral, nyitott 

hasítékkal, derékpánttal. 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal), méterkellékek, aprókellékek 

– Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzőik:  

– varrástípusok (pl.: összevarrás, szegés, dísztűzés stb.)  

– méretjellemzők (pl.: varrásszélesség, hajtásszélesség, tűzésszélesség, 

öltéssűrűség) 

– Műveleti sorrend felsorolása: előkészítő, összeállító, befejező műveletek 

 

B) Foglalja össze a varrógépekre vonatkozó főbb biztonságtechnikai előírásokat! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Ujjvédő, motorvédő lemez, szíjvédő burkolat alkalmazása 

– Villamos vezetékek épségének felülvizsgálata 

– Biztonsági kapcsoló használata 

– Szigetelések épsége 

– Védőüveg alkalmazása pl.: gombfelvarró gépeken 
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2.  

A) Gyártmányrajz alapján beszéljen az egyedi méretre készülő egyenes vonalú női 

szoknya gyártástechnológiájáról! 

– Külalak leírása 

– A szoknya egyedi szabásának jellemzői 

– A szoknya próbára állítása, próbálása 

– Derékpánt készítése és felvarrása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Egyenes vonalú szoknya gyártmányrajza, hátközépen takart húzózárral és hasítékkal, 

derékpánttal. Derékpánt síkmetszet rajza vagy mintadarab. 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése 

– A szoknya egyedi szabásának jellemzői: méretvétel, szabásminta-készítés, 

egydarabos felfektetés és szabás 

– A szoknya próbára állításának célja, műveletei 

– A derékpánt-készítés és -felvarrás műveletei 

 

B) Sorolja fel a varrógépek kezelésének, karbantartásának feladatait! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Varrógépek befűzése 

– Cérnafeszesség beállítása 

– Öltéssűrűség szabályozása 

– Varrógépek használata  

– Varrógéptű cseréje 

– Tisztítás, olajozás 
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3.  

A) Mutassa be gyártmányrajz alapján a keresztirányú szabásvonallal tagolt 

csípőrészes szoknya gyártástechnológiáját! 

– Külalak leírása 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

– Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzőik meghatározása 

– Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Keresztirányú szabásvonallal tagolt csípőrészes szoknya gyártmányrajza (Pl.: MK-6096-8 Női 

ruhák készítése c. tankönyv 8. ábra) 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal), aprókellékek 

– Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzőik: 

varrástípusok (pl.: összevarrás, szegés, dísztűzés stb.) 

méretjellemzők (pl.: varrásszélesség, hajtásszélesség, tűzésszélesség,  

öltéssűrűség) 

– Műveleti sorrend felsorolása: előkészítő, összeállító, befejező műveletek 

 

B) Határozza meg a munkahelyi tűzesetekkel kapcsolatos értesítési feladatokat! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A tűzeset vagy tűzveszély jelentése 

– A tűzjelzés módjai 

– A tűzeset bejelentése, teendők 

 

  



Szakképesítés: 34 542 06 Női szabó 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Női ruhák cikktechnológiája és értékesítése 

 

 

16/36 

4.  

A) Vázolja gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő női nadrág szabászati 

és varrodai gyártástechnológiáját! 

– Külalak leírása 

– Női nadrágok gyártása során felhasználható alapanyagtípusok 

– Női nadrág szabászati feladatai nagyüzemi szabásnál 

– A svédzseb-készítés műveletei  

 

A tételhez használható segédeszköz:  

Egyenes vonalvezetésű női nadrág gyártmányrajza svédzsebbel, takart húzózáras hasítékkal, 

derékpánttal. Svédzseb síkmetszeti rajza vagy mintadarab 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése 

– Alapanyagtípusok: gyapjúszövetek (fésűs, kártolt), kevertszálas szövetek, 

pamutvásznak, len szövetek 

– Szabászat feladatai nagyüzemi szabásnál: 

Szabásminták felfektetési szabályainak alkalmazása 

Felfektetési rajzok készítése 

Terítékrajzok, terítékek készítése 

Gépi és automata szabásmód alkalmazása 

– A svédzseb-készítés műveleti sorrendje 

 

B) Beszéljen a szabászati gépek, berendezések biztonságtechnikájáról! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A terítőgépek biztonsági berendezései 

– A szabászgépek biztonsági berendezései 

– Lánckesztyű használata 
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5.  

A) Részletezze gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő női farmernadrág 

varrodai gyártástechnológiáját! 

– Külalak leírása 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

– Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzőik meghatározása 

– Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Női farmernadrág mintadarab vagy gyártmányrajz. (Takart húzózáras hasíték, ívelt 

szabásvonalba helyezett zseb. „V” alakú szabásvonal és rátett zseb a hátán. Pl.: MK-6096-8 

Női ruhák készítése c. tankönyv 116/a. ábra) 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal), aprókellékek 

– Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzőik:  

varrástípusok (pl.: összevarrás, szegés, dísztűzés stb.)  

méretjellemzők (pl.: varrásszélesség, hajtásszélesség, tűzésszélesség, 

öltéssűrűség) 

– Műveleti sorrend felsorolása: előkészítő, összeállító, befejező műveletek 

 

B) Fejtse ki a kézi vasalókra vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Villamos hálózatra kapcsolást jelző fény  

– Villamos vezetékek felfüggesztése, épsége 

– Nedves kézzel a vasalóhoz nyúlni tilos 

– Gumiszőnyeg alkalmazása 

– Égési sérülések ellátása 
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6.   

A) Mutassa be modell- vagy gyártmányrajzok alapján a női mellények 

formaváltozatait és a béleletlen női mellény gyártástechnológiáját! 

– Külalakleírások 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

– Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Női alapmellények modell- vagy gyártmányrajza. Egysoros gombolású, hosszanti 

szabásvonallal tagolt karcsúsított, zsebes rövid mellény síkmetszeti rajza vagy mintadarab 

(Pl.: MK-6096-8 Női ruhák készítése c. tankönyv 129/a. ábra) 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Külalak leírása: gyártmányrajzok értelmezése (boleró, mellény-gilet, fazonos 

mellény, csípőig érő mellény, sportmellény) 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal), aprókellékek 

– Műveleti sorrend felsorolása: előkészítő, összeállító, befejező műveletek 

 

B) Sorolja fel a vasalóprésekre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Lábemelős vasalópréseknél: gumibevonatos indítópedál 

– Elektromos, pneumatikus, hidraulikus vasalópréseknél: kétkezes indítás, vész- 

– nyitókapcsoló 

– Fűtött felületek, gőzölő szelepek kapcsolóinak ellátása védőburkolattal 

– Fotocellás biztonsági berendezés 
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7.  

A) Beszéljen gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő női bélelt mellény 

gyártástechnológiájáról! 

– Külalak leírása 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

– Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzőik meghatározása 

– Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Kétsoros gombolású, karcsúsított, rövid bélelt mellény gyártmányrajza, síkmetszetekkel vagy 

mintadarab. (Pl.: MK-6096-8 Női ruhák készítése c. tankönyv 119., 124., 128. ábra) 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal), bélés, aprókellékek 

– Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzőik: varrástípusok (pl.: összevarrás, 

szegés, dísztűzés stb.), méretjellemzők (pl.: varrásszélesség, hajtásszélesség, 

tűzésszélesség, öltéssűrűség) 

– Műveleti sorrend felsorolása:  

előkészítő műveletek: síkragasztás, formázóvarrások, bélés összeállítása 

összeállító műveletek: oldalvonalak, elejeszél, nyakkivágás, alja, karöltő 

szegése, kifordítás, vállvonal készítése, dísztűzés 

befejező műveletek: bélés nyílásának rögzítése, gomblyuk kigépelése, gomb 

felvarrása, készre vasalás 

 

B) Sorolja fel a vállalkozási formákat, és határozza meg fogalmukat! 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Egyéni vállalkozás fogalma 

– Társas vállalkozások: 

Jogi személy nélküliek (kkt., bt.) fogalma 

Jogi személyiségűek (kft., rt.) fogalma 

Szövetkezet fogalma 

Nonprofit szervezet fogalma 
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8.  

A) Rendszerezze modell- vagy gyártmányrajzok alapján a különféle zsebeket! 

Magyarázza el az egyszegélyes bevágott zseb gyártástechnológiáját! 

– Zsebek rendszerezése, jellemzése 

– Egyszegélyes bevágott zseb alkatrészeinek felsorolása 

– Egyszegélyes bevágott zseb műveleti sorrendjének felsorolása 

– Egyszegélyes bevágott zseb készítésének minőségi követelményei 

A tételhez használható segédeszköz:  

Bélelt és béleletlen rátett zseb, szabásvonalba helyezett zseb és zsebpántos, egyszegélyes, 

kétszegélyes, zsebpántos zsebek modell- vagy gyártmányrajza. Egyszegélyes bevágott zseb 

gyártmányrajza, síkmetszetekkel vagy mintadarab 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Zsebek rendszerezése: rátett zsebek, szabásvonalba helyezett zsebek, bevágott 

zsebek 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal), aprókellékek 

– Egyszegélyes bevágott zseb műveleti sorrendjének felsorolása: zsebszegő és 

zseblapok előkészítése, felvarrása, zsebnyílás felvágása, zseblapok 

összevarrása 

– Zsebkészítés minőségi követelményei: párhuzamosság, varrások hossza, 

zsebvégek és zsebek szimmetriája 

 

B) Foglalja össze az egyéni vállalkozás létesítésének és megszüntetésének szabályait! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Egyéni vállalkozás létesítésére jogosító és kizáró feltételek 

– Vállalkozói igazolvány kiváltása 

– Egyéni vállalkozás megszűnésének okai: a vállalkozói igazolvány visszaadása, 

visszavonása, a vállalkozó halála, cselekvőképességének elvesztése  
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9.  

A) Mutassa be gyártmányrajz alapján az egyedi gyártásban készülő rövid ujjú női 

blúz készítését! 

– Külalak leírása 

– A blúz egyedi szabásának jellemzői 

– A blúz alkatrészeinek felsorolása 

– A próbára állítás műveleteinek felsorolása 

– A blúzpróba feladatai 

A tételhez használható segédeszköz:  

Galléros, rövid ujjú, egysoros gombolású női blúz gyártmányrajza síkmetszetekkel. 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése 

– A blúz egyedi szabásának jellemzői: méretvétel, egyedi szabásminta-készítés, 

egydarabos felfektetés, kézi szabás 

– Alkatrészek felsorolása (alapanyag, ragasztós közbélés, kellékek) 

– A blúz próbára állításának műveletei: alkatrészek beragasztása, mellformázók 

készítése, oldal- és vállvonal összeállítása, elejeszél készítése, próbagallér, ujja 

készítése és befércelése 

– A blúzpróba feladatai: blúz kényelmi és mozgásbősége, karlyukmélység 

ellenőrzése, a gallér formai és esztétikai kivitelének ellenőrzése, blúz 

egyensúlyának és aljavonalának ellenőrzése. 

 

B) Mondja el az egyedi termékkészítésre vonatkozó megrendelő tartalmát! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A megrendelő tartalma: a vállalkozó és a megrendelő adatai és elérhetősége, a 

megrendelt termék megnevezése és rajza, az anyagbiztosítás módja, vállalási és 

szállítási határidő, a próba időpontja, a termék ára, a fizetés módja, aláírások 
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10.  

A) Vázolja gyártmány- és síkmetszeti rajz alapján a sorozatgyártásban készülő hosszú 

ujjú ingblúz gyártástechnológiáját! 

– Külalak leírása 

– Női blúz gyártása során felhasználható alapanyagtípusok 

– Női blúz alkatrészeinek síkragasztása, eszközei, minőségi követelmények 

– Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Hosszú ujjú, kézelős, bevarrott ujjú, gombolópántos, inggalléros blúz gyártmányrajza 

síkmetszetekkel vagy mintadarab. (Pl.: MK-6096-8 Női ruhák készítése c. tankönyv 50. ábra) 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése 

– Alapanyagtípusok: pamutvásznak, selyemszövetek, viszkóz szövetek, 

kevertszálas szövetek, len szövetek 

– Alkatrészek síkragasztása: 

Eleje gomboláspánt, inggallér, kézelőpánt síkragasztása ragasztóbevonatos 

közbéléssel (pl.: vlieselinnel) 

Síkragasztóprés alkalmazása 

A ragasztás minőségi követelményei 

– Műveleti sorrend felsorolása: előkészítő, összeállító, befejező műveletek 

 

B.) Sorolja fel az ár összetevőit és az árképzésnél figyelembe vehető költségeket!  

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Az ár összetevői: összes költség + haszon  

– Költségfajták:  

közvetlen költségek (anyagköltség, munkabér és járulékai) 

közvetett költségek (műhelybérlet, gépkarbantartás, amortizáció, energiadíj) 
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11.   

A) Rendszerezze modell- vagy gyártmányrajzok alapján a különféle gallérokat! 

Magyarázza el az inggallér-készítés és -felvarrás gyártástechnológiáját! 

– Gallérok rendszerezése, jellemzése 

– Inggallér alkatrészeinek felsorolása 

– Az inggallér-készítés és -felvarrás műveleti sorrendjének felsorolása 

– Az inggallér-készítés és -felvarrás minőségi követelményei 

A tételhez használható segédeszköz:  

Állógallér, inggallér, bubigallér, sálgallér, fazonos gallér modell- vagy gyártmányrajza. 

Egybeszabott és különszabott inggallér-készítés és -felvarrás gyártmányrajza síkmetszettel 

vagy mintadarab. 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Gallér gyártmányrajzok értelmezése: állógallér, inggallér, bubigallér, sálgallér, 

fazonos gallér 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal) 

– Inggallér készítése és felvarrása: gallér készítése, nyakpánt- és gallérfelvarrás 

műveletei 

– Minőségi követelmények: gallérszimmetria, nyakpánt párhuzamossága, bal és 

jobb nyakkör azonos hosszúsága 

 

B) Mutassa be az árajánlat tartalmát! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Árajánlat tartalma: ajánlatkérő és ajánlattevő adatai (név, cím, adószám, 

telefon, bankszámlaszám). Vállalási idő (kezdete, vége). Tevékenység (pl.: 

férfimellény szabásminta készítése, férfimellény legyártása). Nettó egységár 

(Ft), mennyiség (db), nettó ár összesen (Ft), áfa (Ft), bruttó ár összesen (Ft). 

Dátum, aláírás, bélyegző 
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12.  

A) Mutassa be modell- vagy gyártmányrajzok alapján a különféle női ruhák 

formaváltozatait! Térjen ki a ruhák díszítési lehetőségeire és 

gyártástechnológiájára! 

– Külalak leírása 

– Ruhák díszítése varrattal, varrással 

– Ruhák díszítése kisalkatrészekkel 

– Ruhák díszítése kellékekkel 

A tételhez használható segédeszköz:  

Ruhák modell- vagy gyártmányrajza (Pl.: 59641 rsz. Női ruhák készítése c. tankönyv 202-

203. ábra). Díszítési megoldásokról rajzok vagy mintadarabok. 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Ruhák gyártmányrajzainak értelmezése: alapruhák, ingruha, kabátruha, 

princesz ruha, raglán ruha, japánruha, dobozruha, strandruha, kötényruha stb. 

– Díszítés varrattal, varrással: kézi és gépi hímzések, azsúrozás, áttűzés, 

széttűzés, szembetűzés, szegő, pié, szegés díszpánttal 

– Díszítés kisalkatrészekkel: pántok, zsebek, gallérok, övek, kézelők, fodrok, 

hajtások 

– Díszítés kellékekkel: húzózár, gomb, csat, zsinór, rátét, bortni 

 

B) Határozza meg a piackutatás fogalmát, célját, folyamatának alapvető lépéseit! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A piackutatás fogalma: a piac megismerésének módszere, információgyűjtés a 

piac szereplőiről 

– A piackutatás célja: az általános piaci helyzetre vonatkozó adatgyűjtés, 

keresletvizsgálat, beszerzési lehetőségek felmérése, kínálati helyzet feltárása 

– A piackutatás folyamata: kutatási cél kitűzése, kutatási terv készítése, 

információk beszerzése, az információk ellenőrzése, elemzése, értékelése, 

eredmények összefoglalása és összevetése a célkitűzéssel 
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13.   

A) Részletezze gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő rövid ujjú női 

ruha gyártástechnológiáját! 

– Külalak leírása 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

– Felfektetési rajzok értelmezése 

– Műveleti sorrend felsorolása 

A tételhez használható segédeszköz:  

Ruha felfektetési rajzai, gyártmányrajza síkmetszetekkel vagy mintadarab. (Pl.: MK-6096-8 

Női ruhák készítése c. tankönyv 54., 55. ábra) 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal), aprókellékek 

– Felfektetési rajzok: sorozatgyártás és egyedi gyártás esetén különbségek 

– Műveleti sorrend felsorolása: előkészítő, összeállító, befejező műveletek 

 

B) Beszéljen az egyéni vállalkozók által fizetendő jövedelemtípusú adókról! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Személyi jövedelemadó (szja):  

Alapja: a vállalkozói kivét, amely az összevont adóalapba tartozó jövedelem 

Mértéke 16% 

– Vállalkozói jövedelemadó:  

Alapja: a bevétel csökkentve a vállalkozás költségeivel és a vállalkozói 

kivéttel 

Mértéke: 10−19% (2010. évi XC. törvény III. fejezetének 18-19. §-a szerint) 

– Osztalékadó:  

Alapja: a vállalkozás adózott jövedelme, mely átvihető a következő évre  

pénztartalék számlán, vagy ki kell venni a vállalkozásból 

Mértéke: 16% (Szja tv. 49/C. § (7) bekezdés alapján) 
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14. l 

A) Mutassa be gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő raglánujjú női 

ruha gyártástechnológiáját! 

– Külalak leírása 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása 

– Műveleti sorrend felsorolása 

– Raglánujj beállítása zárt és nyitott megoldással 

A tételhez használható segédeszköz:  

Raglánujjú ruha gyártmányrajza síkmetszetekkel vagy mintadarab. (Pl.: MK-6096-8 Női 

ruhák készítése c. tankönyv 84. ábra) 

Kulcsszavak, fogalmak: 

 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése, a raglánujj jellemzői 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal), aprókellékek 

– Műveleti sorrend felsorolása: előkészítő, összeállító, befejező műveletek 

– Raglánujj készítése: raglánvonal rögzítése, ujja készítése zárt és nyitott 

megoldással 

 

B) Foglalja össze az egyéni vállalkozó által fizetendő járulékokat! 

Kulcsszavak, fogalmak: 

 

– Biztosított által fizetendő társadalombiztosítási járulék:  

Nyugdíjjárulék: mértéke 10%  

Alapja: az egyéni vállalkozói kivét vagy ennek hiányában havonta a 

minimálbér 

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék: mértéke 8,5%. 

(természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%, pénzbeli egészségbiztosítási 

járulék 3%, munkaerő-piaci járulék 1,5%) 

Alapja: az egyéni vállalkozói kivét vagy ennek hiányában havonta a 

minimálbér másfélszerese 
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– Szociális hozzájárulási adó: mértéke 27% (2011. évi CLVI. törvény)  

Az egyéni vállalkozó saját maga után szociális hozzájárulási adó fizetésére 

kötelezett  

Alapja: a vállalkozói kivét vagy ennek hiányában a minimálbér  

112,5 %-a. 

– Egészségügyi hozzájárulás: mértéke 14% (1998. évi LXVI. törvény) 

Alapja: az éves adóbevallás benyújtásakor az adóévre megállapított 16% 

adóterhet viselő vállalkozói osztalékalap 
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15.  

A) Mutassa be gyártmányrajz alapján az egyedi gyártásban készülő, derékban 

vágott ruha készítését! 

– Külalak leírása 

– Ruha gyártása során felhasználható alapanyagtípusok 

– A ruha alkatrészeinek felsorolása 

– A próbára állítás műveleteinek felsorolása 

– Elejegombolás és nyakkivágás készítése 

 

A tételhez használható segédeszköz:  

Derékban vágott ruha gyártmányrajza síkmetszetekkel vagy mintadarab. (Pl.: MK-6096-8 Női 

ruhák készítése c. tankönyv 79. ábra) 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése 

– Alapanyagtípusok: pamutvásznak, viszkóz szövetek, hernyóselyem, len 

szövetek, fésűsgyapjú 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal), aprókellékek 

– A ruha próbára állításának műveletei: alkatrészek beragasztása, mellformázók, 

derékformázó készítése, húzás készítése, oldal- és vállvonal összeállítása, 

derékvonal összevarrása, elejeszél készítése, ujja készítése és befércelése, 

aljavonal felfércelése 

– Gomboláspánt felvarrása, nyakkivágás eldolgozása elejealátéttel és szabott 

pánttal 

 

B) Határozza meg a pénztárkönyv tartalmát! 

Kulcsszavak, fogalmak: 

 

– Pénztárkönyv adatai:  

Sorszám, keltezés, bizonylat száma, megnevezés 

Bevételek: 
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Adóalapba beszámító bevételek. Adóalapba be nem számító egyéb 

bevételek. Fizetendő áfa. Bevételek összesen. 

Kiadások: 

Költségnek minősülő kiadások (pl.: anyag, áru, vállalkozói kivét stb.)  

Költségnek nem minősülő egyéb kiadások (pl.: adók, bírságok) 

Levonható áfa. Jövedelem-kivét. Kiadások összesen. 
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16.  

A) Mutassa be női modell- vagy gyártmányrajzok alapján a különféle 

ujjmegoldásokat! Magyarázza el gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban 

készülő japánujjú női ruha gyártástechnológiáját! 

– Ujjmegoldások jellemzői 

– Ruhaalkatrészek felsorolása alapanyagból 

– Műveleti sorrend felsorolása 

– Ujjvégződés és hasíték készítése 

A tételhez használható segédeszköz:  

Ujjmegoldások modell- vagy gyártmányrajza. Japánujjú női ruha gyártmányrajza 

síkmetszetekkel vagy mintadarab. (Pl.: MK-6096-8 Női ruhák készítése c. tankönyv 67. ábra)  

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Ujjmegoldások: bevarrott ujj, raglánujj, japánujj, denevérujj jellemzői, 

ujjhosszak (rövid ujj, háromnegyedes ujj, hosszú ujj) 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek 

– A ruha-összeállítás műveletei: alkatrészek beragasztása, tisztázás, húzás 

készítése, eleje szabásvonal összevarrása, háta formázók, szabásvonalak 

készítése, rejtett húzózár bevarrása, hátközép összevarrása, japánujj készítése, 

nyakkivágás szegése formába szabott pánttal, ujjvégződés készítése, aljavonal 

felvarrása 

– Ujjvégződés műveletei: ujjalj szegőpánt összevarrása, ujja-aljavonal és hasíték 

kigépelése, hasítékpánt átfordítása, paszpólozás, rögzítése  

 

B) Sorolja fel, mit kell rögzíteni a panaszfelvételi jegyzőkönyvbe! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Fogyasztó neve, címe 

– Fogyasztási cikk megnevezése 

– Vásárlás időpontja 

– Reklamáció bejelentésének időpontja 

– A hiba leírása 
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17.   

B) Mutassa be modell- vagy gyártmányrajzok alapján a különféle női kosztümök 

formaváltozatait, valamint a kosztümkabát készítéséhez használatos alapanyagok 

és kellékek fajtáit! 

– Kosztümkabátok formaváltozatainak külalakleírása 

– Kosztümkabátok alapanyagfajtáinak megnevezése 

– Kosztümkabátok kellékfajtáinak megnevezése 

A tételhez használható segédeszköz:  

Kosztümkabátok modell- vagy gyártmányrajza (Pl.: 59641 rsz. Női ruhák készítése c. 

tankönyv 284. ábra) 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Kosztümkabátok formaváltozatai: eleje és háta alapformák, ujjformák, gallér- 

és kihajtóformák, zsebek külalakleírása 

– Kosztümkabátok alapanyagfajtáinak megnevezése: gyapjúszövetek (fésűs és 

kártolt), pamutvászon és kevertszálas szövetek 

– Kosztümkabátok kellékfajtáinak megnevezése: bélésanyagok (serzs, lüsztrin), 

Közbélések, betétanyagok: szövött és nemszőtt ragasztóbevonatos vagy 

ragasztóbevonat nélküli közbélések, szalonvászon, vatelin 

– Aprókellékek: varrócérnák, gombok, rögzítőszalag, vállpárna 

 

B) Határozza meg a számla fogalmát, tartalmát! 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Számla fogalma: adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylat 

– A számla tartalma: 

Sorszám. A kibocsátó neve, címe, adóigazgatási adószáma. A vevő neve, 

címe 

A fizetés módja. A teljesítés időpontja. A számla kelte. A fizetés határideje 

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma, mennyiségi 

egysége, mennyisége, egységára áfa nélkül, értéke áfa nélkül, áfa kulcsa, áfa 

összege, értéke áfával együtt 

Számlában szereplő áfa részletezése kulcsok szerint 

Számlaérték áfa nélkül. Áfa összege. Számla végösszege 
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18.   

A) Sorolja fel gyártmányrajz alapján a sorozatgyártásban készülő fazonos 

kosztümkabát varrodai előkészítő műveleteit! Mutassa be a bélelt rátett zseb 

készítését! 

– Külalak leírása 

– Kosztümkabát alkatrészeinek felsorolása 

– Előkészítő műveleteinek felsorolása 

– Bélelt rátettzseb-készítés műveleti sorrendje 

A tételhez használható segédeszköz:  

Fazonos kosztümkabát gyártmányrajza síkmetszetekkel (Pl.: MK-6096-8 Női ruhák készítése 

c. tankönyv 149. ábra). Rátett zseb gyártmányrajza síkmetszettel vagy mintadarab 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal), selyembélés, aprókellékek 

– Előkészítő műveleteinek felsorolása: síkragasztás, mellformázó-varrás 

készítése, hasbevágás rögzítése béleléssel, bélelt zseblap készítése, háta-

oldalrész felvarrása az elejére, zseblap rátűzése, hátközép összevarrása, gallér 

készítése, kétvarrásos ujj készítése, rögzítőszalagok beragasztása, bélés 

készítése 

– Bélelt rátettzseb-készítés műveletei 

 

B) Foglalja össze a ruházati termékek panaszkezelése során végezhető, szabványban 

előírt laboratóriumi vizsgálatokat! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Tartósság (kopásállóság), mérettartóság 

– Vízáteresztő képesség 

– Alaktartóság 

– Színtartóság 

– Varratok és varrások szakítószilárdsága 
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19.   

A) Gyártmányrajz alapján beszéljen a sorozatgyártásban készülő sálgalléros 

kosztümkabát varrodai összeállító és befejező műveleteiről! Mutassa be a 

kétszegélyes bevágott zseb készítését! 

– Külalak leírása 

– Kosztümkabát alkatrészeinek felsorolása 

– Összeállító és befejező műveleteinek felsorolása 

– Kétszegélyes bevágott zseb készítése, minőségi követelmények 

 

A tételhez használható segédeszköz:  

Sálgalléros kosztümkabát gyártmányrajza síkmetszetekkel (Pl.: MK-6096-8 Női ruhák 

készítése c. tankönyv 141/b ábra). Rátett zseb gyártmányrajza síkmetszettel vagy mintadarab. 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

 

– Külalak leírása: gyártmányrajz értelmezése 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal), selyembélés, aprókellékek 

– Összeállító és befejező műveleteinek felsorolása: vállvonal összevarrása, 

sálgallér és elejeszél készítése, bélés bevarrása, ujj bevarrása, vállpárna 

bevarrása, rögzítő- varrások, gomblyukkivarrás, készre vasalás, gombfelvarrás 

– Kétszegélyes bevágottzseb-készítés műveletei 

– Minőségi követelmények: A zsebszegők felvarrásának hossza és 

párhuzamossága, a zsebnyílás felvágása Y formában, a varratvégződésekig, a 

zsebvégek rögzítése 

 

B) Foglalja össze a ruhaipari termékek minőségének legfontosabb jellemzőit, a 

minőségbiztosítási rendszer lényegét! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A ruhaipari termékek minőségének legfontosabb jellemzői: 

Pontosság, tartósság, használhatóság, tetszetősség 
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– A minőségbiztosítási rendszer fogalma: 

A teljes körű minőségszabályozás eszköze, egyenletes minőséget biztosító 

követelmény, eljárás- és utasításrendszer, melyet szabványban (ISO 9000-

9004) rögzítenek 

– A gyártó minőségbiztosítási feladatai: a gyártás feltételeinek, előkészítésének 

ellenőrzése, gyártásközi ellenőrzés, késztermék-ellenőrzés, dokumentálás 
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20.   

A) Mutassa be modell- vagy gyártmányrajzok alapján a különféle női kabátok 

formaváltozatait! Magyarázza el a fazonos gallér készítését és felvarrását! 

– Kabátok formaváltozatainak külalakleírása 

– Kabát alkatrészeinek felsorolása 

– Fazonos gallérkészítés és -felvarrás műveleti sorrendje 

A tételhez használható segédeszköz:  

Kosztümkabátok modell- vagy gyártmányrajza (Pl.: 59641 rsz.  Női ruhák készítése c. 

tankönyv 321-322.ábra). Fazonos kabát modellrajza (Pl.: MK-6096-8 Női ruhák készítése c. 

tankönyv 155. ábra). Fazonos gallér gyártmányrajza síkmetszettel vagy mintadarab. 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Kabátok formaváltozatai: klasszikus és sportos vonalú kabát alapformák 

– Összeállítandó alkatrészek felsorolása: alapanyagból szabott alkatrészek, 

közbélések (ragasztóbevonattal), selyembélés, aprókellékek 

– Fazonos gallérkészítés műveletei: síkragasztás, gallér készítése, elejeszél, 

kihajtó és törésvonal rögzítése, elejealátét és háta szegőpánt összevarrása, 

gallér felvarrása, gallér rögzítése 

 

B) Válassza ki a mintagyűjteményből a gyapjúszövetből készülő kosztümkabátba 

bevarrásra kerülő kezelési útmutatókat, egyéb címkéket, és értelmezze azokat! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

Különféle kezelési útmutató jelzések rajzai és egyéb címke mintadarabok 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Mosás, fehérítés, vasalás, vegytisztítás, szárítás 

– Méretnagyság 

– Alapanyag összetétele, származási hely 

– A cég márkajelzése 
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ÉRTÉKELÉS 
 

 

Sorszám Név 
Feladat 

sorszáma 
Osztályzat 
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