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Munkaruha- és védőruha készítő
OKJ szám: 35 542 01

Engedélyszám: E-001290/2015/A060

A képzésbe való belépés feltételei:
 Iskolai előképzettség: nem szükséges
 Szakmai előképzettség (az alábbiak valamelyike): 34 542 04 Férfiszabó; 34 542 06 Női

szabó; 54 542 02 Ruhaipari technikus; 33276 05 Nőiruha-készítő; 12 7321 03 4 0 23
Nőiruha-készítő; 33 276 01 Férfiruha-készítő; 12 7321 03 4 0 10  Férfiruha-készítő; 54
42 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus; 52 411 08 Ruhaipari technikus – modellező; 52
411 08 Ruhaipari technikus – technológus; 12 3114 16 5 2 01 Ruhaipari technikus –
technológus; 12 3114 16 5 2 01 Ruhaipari technikus – modellező

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
 A munkaruha- és védőruha készítő feladata, hogy a különböző szakterületeken és

foglalkozások körében célszerűen használt vagy kötelezően előírt, külső igénybevételek
ellen védő ruházati termékek teljes gyártási folyamatát előkészítése és a termékeket
elkészítse. A szakképesítéssel rendelkező a munkaruházati- és védőruházati termék
modell-leírása és modellrajza  alapján a  szabásmintákat megszerkeszti és modellezi, az
alapanyagok tulajdonságai és jellemzői, valamint a felhasznált kellékek alapján
meghatározza a termék gyártástechnológiai leírását és a technológia során alkalmazott
eszközöket, gépeket, berendezéseket. Kivitelezi, illetve szükség esetén javítja a
termékeket.

 Az oktatott modulok:

11355-12 Munkaruha- és védőruha készítés

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek:

 Képzés hatékonyágának növelése (16 óra, 8 óra/nap, a képzés elején)
 Munkavállalás elősegítése (24 óra, 6 óra/nap, a képzés végén)

A vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból modulzáró vizsga eredményes letétele.

A képzés óraszáma: 96 óra elmélet + 224 óra gyakorlat + 40 óra felnőttképzést kiegészítő
tevékenység, összesen 360 óra.

A képzés intenzitása: 6 óra/nap, amely indokolt esetben napi 8 órára növelhető.

A képzés időtartama: a fenti intenzitás mellett 2-3 hónap.

A megengedett hiányzás mértéke: max. 20%.

Maximális csoportlétszám: 30 fő.
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Szakképesítés-ráépülés megszerzését igazoló dokumentum: OKJ bizonyítvány, Munkaruha-
és védőruha készítő szakképesítés-ráépülés

OKJ vizsgatevékenységek: központi írásbeli, gyakorlati, szóbeli.


