
Kárpitos  



Kárpitos szakma

• Fa- és bútoripar ágazat 4 éves képzése, amely szakképzettség 
megszerzésével zárul.

• A kárpitos szakmát többségben kézi munka, kisebb mértékben 
gépesítés, digitalizáció jellemzi. 

• A kárpitos szövettel, bőrrel látványossá, különféle 
tartószereléssel, rugózattal,

• Párnázó anyagokkal kényelmessé teszi a bútorokat, belső tereket, 
járműveket.



A SZAKMA ALAPADATAI

• Ágazat megnevezése: Fa- és Bútoripar

• Szakma megnevezése: Kárpitos

• Szakma azonosító száma: 4 0723 08 03

• Szakma szakmairánya: ---

• Szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4

• Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4

• Ágazati alapoktatás: Fa- és bútoripari ágazati alapoktatás

• Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Kárpit behúzó



A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI

• Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények

• Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges  

Kompetenciaelvárás

• Kreativitás, precizitás, kézügyesség, igényesség, szépérzék, 
térlátás, önállóság, problémamegoldó képesség, 
felelősségvállalás, csapatmunka.



A SZAKMA BEMUTATÁSA
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez;

• értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és használja a 
kárpitosipari alapfogalmakat;

• kiválasztja a megfelelő kárpitozási technológiát;

• hagyományos és modern kárpitozási módszereket alkalmaz;

• kárpitozáshoz szükséges anyagokat és eszközöket biztosít, 
ellenőriz;

• kárpitozási munkához előkészítő varrási műveleteket végez;

• ülő- és fekvőbútorok tartószerelését, rugózat kialakítását, 
párnázat készítését végzi



• párnázatok bevonását, díszítését készíti;

• bútorok és szerkezetek modern és hagyományos kárpitozását 
végzi;

• bútorok és szerkezetek kárpitját felújítja, javítja;

• ajtókárpitozást készít, javít;

• járművek belsejének és kiegészítőinek a kárpitozását készíti, 
felújítja, javítja;

• belső terek kárpitozási munkáit végzi;

• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, 
mérőeszközöket;

• együttműködik a kárpitos, az asztalos és a társszakmák egyes 
területeinek képviselőivel, szakembereivel.



Szakmai gyakorlat



/szabás, varrás/



Hagyományos kárpitozás



Modern kárpitozás



/Ülés készítése/



Különböző gépek , eszközök használata



Bútorok felújítása





Kész termékeink











Portugália szakmai gyakorlat

autókárpitozás 





bútor kárpitozás





bútor és autó kárpitozás







Kulturális programok Portugáliában





https://www.facebook.com/228980157580396/videos/269796678142953

https://www.facebook.com/228980157580396/videos/3888708721192878

Az alábbi linkeken a tanműhelyünkben 

készült termékeket tekinthetsz meg:

https://www.facebook.com/228980157580396/videos/269796678142953
https://www.facebook.com/228980157580396/videos/3888708721192878

