
Divatszabó 

 Ágazat megnevezése: Kreatív ágazat 

 Szakma szakmairányai: Férfiszabó, Női szabó 

 Szakma megnevezése: Divatszabó 

 Szakma azonosító száma: 4 0723 16 03 

 Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4 

 Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartalma 

 Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra 

 Technikumi oktatásban:- 

 Érettségire épülő oktatásban: 160 óra 

Divatszabó képzés munkaterülete 

A kreatív ágazati alapoktatás olyan tudást biztosít, mely megalapozza a kreatív tárgyalkotási 

folyamatokat. A tanuló ismeri a vizuális ábrázolás felhasználási területeit és eszközeit, a képi 

dokumentálás lehetőségeit. Alapvető ismeretekkel, információkkal rendelkezik a kreativitást 

inspiráló művészettörténet fő korszakairól. Ismeri az alkotói munka alapanyagait, a 

tárgyalkotás folyamatait, technikáit. A tárgyalkotás során szakszerűen és biztonságosan 

használja a kézi szerszámokat és a szakmai munkát segítő alapvető munkafolyamatokat 

végző gépeket, berendezéseket. Kreatív műhelymunka keretében, önálló elképzelés alapján 

képes modell, minta, vázlat, makett segítségével egyszerű alap szakma-specifikus (bőr / textil 

/ ruha / porcelán / gipsz / kerámia / fa / papír) termékek megalkotására. Ismeri a szakszerű 

alapminta és dokumentáció készítés lépéseit. Munkája során alkalmazza az alapvető irodai 

szoftvereket és a digitális képalkotó programokat. Üzemlátogatások és szakmai találkozók 

során megismeri, összehasonlítja és megkülönbözteti a kreatív ipari ágazatba tartozó 

termékeket és azok gyártásának folyamatát. Képes kreatív ipari szakember vezetésével az 

alapszintű technológiai folyamatok dokumentáció alapján történő értelmezésére és 

alkalmazására. 

Szakmairány: Férfiszabó 

A férfiszabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes férfiruházati termékek 

gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek 

átalakítása, javítása. Munkáját a kreativitás, a divatismeret, a jó kézügyesség, a pontosság, a 

szemmérték, a digitalizáció iránti érdeklődés, az önállóság, valamint a csapatmunka jellemzik. A 

férfiszabó alkalmazottként vagy vállalkozóként sorozat és szalontechnológiával férfi felsőruházati 

terméket készít, megrendeléseket kezel. Sorozatgyártás esetén műveleti bontásban előkészítő, 

varrodai összeállító és befejező műveleteket végez. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, 

vasaló berendezéseket, formapréseket, azokat balesetmentesen üzemelteti. Szabásmintát 

szerkeszt, modellez középméretben vagy egyedi testalkatra manuálisan vagy speciális ruhaipari 

szerkesztő programmal. A szerkesztés után anyagszükségletet számol, szabászati és ragasztási 

feladatokat végez. Egyedi gyártás esetén méretet vesz, megrendelést kezel, árkalkulációt készít, 

egyedi szabást, összeállítást és próbákat végez, próbák után igazít, majd befejezi a férfiruházati 

terméket. Elkészíti a szolgáltatás zárásaként a számlát és átadja a megrendelt terméket. 



Szakmairány: Női szabó 

A női szabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes nőiruházati termékek 

gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek 

átalakítása, javítása. Munkáját a kreativitás, a divatismeret, a jó kézügyesség, a pontosság, a 

szemmérték, a digitalizáció iránti érdeklődés, az önállóság, valamint a csapatmunka jellemzik. A 

női szabó alkalmazottként vagy vállalkozóként sorozat és szalontechnológiával női felsőruházati 

terméket készít, megrendeléseket kezel. Sorozatgyártás esetén műveleti bontásban 

előkészítő,varrodai összeállító és befejező műveleteket végez. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges 

gépeket,vasaló berendezéseket, azokat balesetmentesen üzemelteti. Szabásmintát szerkeszt, 

modellez középméretben vagy egyedi testalkatra manuálisan vagy speciális ruhaipari szerkesztő 

programmal. A szerkesztés után anyagszükségletet számol, szabászati és ragasztási feladatokat 

végez. Egyedi gyártás esetén méretet vesz, megrendelést kezel, árkalkulációt készít, egyedi 

szabást, összeállítást és próbákat végez, próbák után igazít, majd befejezi a női ruházati terméket. 

Elkészíti a szolgáltatás zárásaként a számlát és átadja a megrendelt terméket. 

Divatszabó képzés megkezdésének feltételei: 

 Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség 

 Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges 

 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

 


