
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről 

Hatályos: 2016.09.16-től 

A 141. sorszámú Divat- és stílustervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 02 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Divat– és stílustervező 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900–1300 óra 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

 

2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

2.8. Szintvizsga: – 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 

120 óra, érettségi utáni két éves képzésben 80 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok 

figyelembevételével a képzési folyamat időszakában is. Például hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, 

versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett 

nemzetközi szakmai diákcsere (Például Erasmus) formájában is 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozások(ok) 

 

 A B C 

3.1.1. FEOR 

száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 

2723 

Iparművész, 

gyártmány és 

ruhatervező 

Stylist, arculattervező 

3.1.3. Divattervező 

3.1.4. Terméktervező, textil 

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
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A stílustanácsadó és divattervező vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi–, festészeti– és 

öltözék kivitelezési ismeretekkel rendelkező szakember 

Divattervezői és stílustanácsadói feladatokat lát el, figyelembe véve a megrendelő elvárásait, 

adottságait, tulajdonságait (alkat, életkor, egyéniség, öltözködési stílus), az aktuális divatirányzatokat, 

funkcionális és esztétikai szempontokat, a gazdaságossági tényezőket. 

 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 

− ruhatervező iparművész irányításával vagy önállóan végezni öltözködési– és 

stílustanácsadást 

− figyelemmel kísérni a jelentős hazai és nemzetközi tervezők, cégek divatirányzatait és a 

szín–, alapanyag–, formatrendeket 

− öltözéket, kiegészítőt tervezni – szabadkézzel vagy számítógépes programmal, 

kollekciót állítani össze – adott formai, stilisztikai viszonyoknak megfelelően 

− a tervezési és kivitelezési folyamatokat ismerni, felügyelni és dokumentálni  

− elképzeléseit vizuálisan is tudja prezentálni – vázlat, divatrajz formájában, szabadkézzel 

vagy számítógépes program segítségével 

− öltözékek, kollekciók bemutatásában részt venni (divatfotó, divatfilm, kiállítás, 

divatbemutató), ezekhez koncepciót kialakítani 

− részt venni modellügynökségek, divatlapok, üzletek, kiállítási enteriőrök layoutjának 

kialakításában 

− figyelemmel kísérni a kortárs divat alkotásait, eredményeit, alkotók munkáit 

− ismerni és alkalmazni a kortárs média lehetőségeit 

− forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkához, koncepciót 

kialakítani 

− tájékozódni a saját szakterületén belül a munkavállalás, a vállalkozások aktuális 

gazdasági – jogi feltételeiről 
− alkalmazni marketing ismereteit 

− kialakítani vevőkörét – piacot kutatni, megrendelőt, megbízót keresni 

− vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában 

megjeleníteni 

− folyamatosan felhasználni, bővíteni művészet elméleti és történeti ismereteit 

− részt venni a kivitelezés, a gyártás folyamatában, hogy a tervnek megfelelő termék 

készüljön el 

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A  B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés 

3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 55 211 05 Jelmeztervező szakképesítés–ráépülés 

3.3.4. 54 211 01 Dekoratőr azonos ágazat 

3.3.5. 54 211 03 Festő azonos ágazat 

3.3.6. 54 211 04  Grafikus azonos ágazat 

3.3.7. 54 211 05 Kerámiaműves azonos ágazat 

3.3.8. 54 211 06 Ötvös azonos ágazat 

3.3.9. 54 211 07 Szobrász azonos ágazat 

3.3.10. 54 211 08 Textilműves azonos ágazat 

3.3.11. 54 211 09 Üvegműves azonos ágazat 

3.3.12. 54 211 10 Művészeti és médiafotográfus azonos ágazat 
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4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

 

4.2. azonosító száma megnevezése  

4.3. 10586–12 Művészetelmélet és ábrázolás 

4.5. 10588–16 Tervezés és technológia 

4.6. 10589–16 Kortárs szakmai környezet 

4.7. 12087–16 Öltözéktervezés 

4.8. 10600–16 Stílusalakítás 

4.9. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.10. 11499–12 Foglalkoztatás II.  

 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele. 

Az 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. 

 

Vizsgaremek és szakmai dokumentáció elkészítése és leadása 

Szakmai portfolió készítése és leadása a tanulmányok során készült munkákból 

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. 
azonosító száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10586–12 Művészetelmélet és ábrázolás gyakorlati és szóbeli 

5.2.5. 10588–16  Tervezés és technológia gyakorlati  

5.2.6. 10589–16 Kortárs szakmai környezet  gyakorlati és szóbeli 

5.2.7. 12087–16 Öltözéktervezés gyakorlati és szóbeli 

5.2.8. 10600–16 Stílusalakítás gyakorlati és szóbeli 

5.2.9. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.10. 11499–12 Foglalkoztatás II.  írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 

feladat végrehajtása legalább 51 %–osra értékelhető. 
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5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

Az A és B vizsgatevékenységet egybefüggő tevékenységként kell megszervezni. 

 

A vizsgafeladat megnevezése: A) Portfólió bemutatása 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfólióval 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30 % 

 

 

A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó öltözékterveiből megvalósított kollekció teljes megjelenésének, 

stílusának kialakítása, prezentálása divatbemutató vagy lookbook vagy katalógus formájában. A tervezés 

folyamatát bemutató dokumentáció prezentálása.  

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 70 % 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: – 

 

A vizsgafeladat ismertetése: – 

 

A vizsgafeladat időtartama: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák: 

 

 

1. témakör: Viselet és divattörténet az ókortól napjainkig 

2. témakör: Hagyományos és korszerű textilkészítési– és díszítési technikák 

3. témakör: Kiemelkedő tervezők a divat történetében 

4. témakör: Emblematikus design termékek, tervek, sziluettek 

5. témakör: Stílustanácsadói ismeretek 

6. témakör: Stylist feladatok divatbemutatón és divatfotózáson  

7. témakör: Anyag– és eszközismeret 

8. témakör: Szakmai fogyasztóvédelem  

9. témakör: Ergonómia – kényelmi és anyagválasztási szempontok 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Művészettörténet 
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A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból 

húzott kérdésekre. 

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák: 

 

Az ókori Hellász 

– Archaikus kor, Klasszikus kor, Hellenizmus építészete, szobrászata, festészete (vázafestészet) 

Az ókori Róma 

– profán építészet 

– portré művészet 

– festészet/mozaik 

– triumphális művészet (császárfórumok, diadalív, diadaloszlop) 

Ókeresztény és bizánci művészet 

– katakombák 

– ókeresztény bazilika 

– ikonfestészet 

– Pécs ókeresztény emlékei 

Romanika 

– építészet, szobrászat, festészet 

– a romanika főbb földrajzi megjelenései (Német–Római Császárság, Itália, Francia Királyság, Magyar 

Királyság) 

– zarándok útvonalak és szerzetesrendi építészet 

Gótika 

– építészet, szobrászat, festészet 

– francia, német, itáliai és angol gótika 

Reneszánsz művészet 

– a reneszánsz korszakai 

– az itáliai, németalföldi és német reneszánsz 

– a magyar reneszánsz 

Barokk művészet 

– az itáliai építészet, szobrászat, festészet 

– holland, francia és spanyol és német barokk 

– a magyar barokk művészet 

Klasszicizmus és romantika (historizáló stílusáramlatok a XIX. sz.–ban) 

– Franciaország és Németország 

– Magyarország (klasszicizmus és romantika, historizmus, akadémizmus) 

A realizmus 

– Courbet és a barbizoni iskola 

– A realizmus magyar képviselői 

Impresszionizmus és posztimpresszionizmus 

– Franciaország 

– magyar vonatkozások (nagybányi iskola, Rippl–Rónai, Vaszary…) 

Szecesszió és szimbolizmus 

– Anglia, Franciaország 

– Brüsszel (Victor Horta) 

– A bécsi szecesszió 

– magyar szecesszió 

A XX. század művészetének főbb vonulatai 

– a klasszikus avantgard 

– a modern építészet főbb irányai 

– magyar vonatkozások (Például Moholy–Nagy László) 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 15 % 

 

A vizsgatevékenység időtartama: 60 perc (felkészülési idő 2x15 perc, válaszadási idő 2x15 perc) 

A vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 30 % 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 
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vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: 

A Szaktörténet és szakismeret vizsgafeladathoz adatok nélküli képi információk adhatóak, melyeket a vizsgázó a 

felkészüléshez és a felelethez szabadon felhasználhat. 
A művészettörténet vizsgafeladathoz adatok nélküli képi információk adhatóak, melyeket a vizsgázó a 

felkészüléshez és a felelethez szabadon felhasználhat. 

 

5.3.1. A) A portfólió digitális és/vagy manuális formában kerüljön leadásra. Az összeállítás során ügyelni kell 

az egységességre, szerkesztettségre, megfelelő kivitelre, megjelenítésre. A portfólió – a bemutatás módjától 

függetlenül – digitalizálva is kerüljön leadásra, az archiváláshoz. 

5.3.1. B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció 

A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a 

vizsgázó beszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex 

halmazából. 

A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazzák a készítési folyamat leírását és dokumentációját 

nyomtatott, vagy elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok). 

A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki, 

illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész 

vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtti  15. naptári napon kell leadni a vizsgaszervezőnél.  

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal www.nive.hu 

weblapján érhetők el a Szakképzési dokumentumok és a Vizsgák menüpont alatt.  

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:  

A vizsgaszervező által előzetesen elfogadott dokumentáció, előfeltétele a gyakorlati vizsga megkezdésének. 

A vizsgára való jelentkezés után 30 napon belül a vizsgaremek dokumentációjának vázlatát vagy koncepcióját 

elfogadtatja a képzőhellyel.  

 

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 

meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék 

6.2. Digitális eszközök – számítógép/laptop, szkenner, nyomtató, projektor, szoftverek 

(képszerkesztő, tördelő, szövegszerkesztő, prezentáló stb.) 

6.3. Digitális fényképezőgép, fotózáshoz szükséges felszerelés és környezet 

6.4. Szabászati, kézi és gépi kivitelező alapfelszerelés (Például asztal, varrógép, gőzvasaló, kézi 

eszközök stb.) 

6.5. Próbababa, szabóbaba, kirakati baba 

6.6. Egyéni védőeszközök 

6.7. Szemléltető eszközök ( Például művészeti albumok, szakmai könyvek, divatlapok, szakmai 

folyóiratok stb.) 

6.8. Helyi világításhoz lámpák, reflektorok 

6.9. Rajz, festés, mintázás felszerelés – Például rajzbakok, rajztáblák, asztalok, rajzolási, festési és 

mintázási segédeszközök stb. 

6.10. Rajzi– és festőeszközök (Például festékek, ceruzák, filctollak, ragasztók stb.) 

6.11. Szakmai tervezési és kivitelezési alapeszközök (Például fémvonalzók, sniccerek, szabóollók , 

skiccpausz stb.) 

 

 

7. EGYEBEK 

 

7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége: 

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ–SZA) 

Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén 
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