Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított
vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza
A Népi kézműves adott szakmairányának megfelelő szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti,
szakmai ismereti, technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi
vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó ismeretek bemutatása.
A tételekhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja
A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni,
majd a lapokat pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.
A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti.

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet foglalt szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye alapján készült.
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Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

1.A.

Amennyiben nagyobb mennyiségben megrendelést kap ajándéktárgy készítésére,
milyen programozott gépi hímzéssel készült technikákat tud javasolni a
megrendelőnek? Térjen ki az alapanyag és a fonal szoros kapcsolatára! Ha
lehetősége nyílik új gép vásárlására, mi a teendője a gép biztonságos üzembe
helyezésével kapcsolatosan?

1.B.

Ön egy műhelyt, műhelygalériát szándékozik kialakítani magának. Milyen
szempontok alapján választja ki vállalkozásának helyszínét, telephelyét? Hol
nyitna műhelygalériát? Milyen információkat, és hogyan gyűjtene össze a
vállalkozás sikerességének megalapozásához? Mik a műhely kialakításának
szempontjai az Ön mestersége esetében?

Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

2.A.

Mutassa be a varrógép működését, a gépi hímzés műveleti sorrendjét! A gépi
hímzéshez felhasznált alapanyagokat, fonalakat, és kellékeket! Térjen ki a riseliő
hímzés kialakulására, technikai, tervezésbeli megoldásaira! Mik a gépi hímző
műhely biztonságtechnikai előírásai, veszélyforrásai, ezek elhárítási lehetőségei?

2 B.

Műhelyének belső berendezését alakítja ki. Milyen feltételeket kell megteremteni
a műhely működésére vonatkozóan? Milyen szempontokat kell figyelembe venni,
milyen engedélyeket kell beszerezni? Van-e lehetősége arra saját szakmájában,
hogy a szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzését ütemezze, ha igen,
milyen módon?
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Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

3.A.

Mondja el, hogyan tudja a mechanikus, valamint az elektronikus varrógépet gépi
hímzésre

beállítani!

Ismertesse

a

gépek

karbantartásának

módját

és

gyakoriságát! Mik a munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelezettségei?
3.B.

Vállalkozást indít. Milyen alapanyagokat, segédanyagokat szükséges saját
mestersége esetében készletként tárolni? Mik az anyagbeszerzés lehetséges
forrásai, milyen módon tudja azokat beszerezni? Mutassa be az alapanyagok,
segédanyagok tárolásának szabályait az Ön mestersége területén! Milyen
feltételek, technológiai folyamatok szükségesek az alapanyagok munkához való
előkészítéshez?
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4.A.

Nagy mennyiségű tárgyon mik a monogramkészítés gépi hímzésének lehetőségei?
Térjen ki kezelhetőség szempontjából a vegyi szálak általános tulajdonságaira és
felhasználásának területeire! Műhelyében milyen intézkedéssel kívánja megelőzni
az anyagmozgatás és a raktározás során előforduló baleseteket?

4.B.

Műhelyének kialakítását tervezi. Milyen szempontokat kell figyelembe vennie a
raktározás területén?
Beszéljen az alap- és segédanyagok, környezetre káros anyagok, hulladékok,
félkész és késztermékek elhelyezéséről!
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Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

5.A.

Magyarázza el az angol és francia madeira lényegét, emelje ki különbözőségeiket!
Milyen tárgyakon alkalmazná a francia és angol madeirát? Mutassa be a
természetes selyem felhasználásának területét, fizikai és kémiai tulajdonságait!
Hogyan lehet csökkenteni a hímző gépek által okozott zajt?

5.B.

Vásárba kapott meghívást. Milyen szempontokat vesz figyelembe a visszajelentkezéskor? Hogyan, milyen szempontok szerint választja meg vásárra vitt
portékáit? Milyen promóciós, reklám anyagot visz magával? Hogyan, milyen
módon rendezi be standját, hívja fel a vásárlók figyelmét önmagára, portékáira?

Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

6.A.

Mutassa meg térképen Kalocsát! Ismertesse a kalocsai hímzés időbeli fejlődését,
alkalmazását tradicionális tárgyakon! Mik a korai, az új, és a szomorú kalocsai
hímzés színezési szabályai, öltéstechnikája? A tájegység hímzéseihez milyen
alapanyagot, és milyen hímzőfonalakat használ? Milyen tárgyakon alkalmazhatja
a hímzést? Mik a minta elhelyezésének szabályai? Mi a kézi és gépi hímzés
műveleti sorrendje, arányai? Hogyan adjusztálja a készterméket?
A tételhez használható segédeszköz: térkép
6.B.

Olyan vásárba kapott meghívást, ahol mesterségbemutatót is kell tartania.
Milyen technikát (technikákat) és milyen munkafázisokat mutatna be az
érdeklődőknek? Hogyan készül fel otthon e feladatra? Hogyan rendezi be a
standját, miként oldja meg az árusítást a mesterségbemutató mellett?
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Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

7.A.

Sorolja fel tájegységi kultúránként a szélösszedolgozás és a szélmegoldások
lehetséges fajtáit! Sorolja fel azokat a hímzésfajtákat, ahol a munka meggyorsítása érdekében a táji jellegzetesség megőrzése mellett gépi hímzést
alkalmazhat!

7.B.

Szakmai presztízsének növekedése érdekében milyen címek, rangok elérését
tűzheti ki célul? Milyen országos népművészeti szakmai pályázatokat ismer?

Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

8.A.

Ismertesse az úri hímzés kialakulását, történeti emlékeit Magyarországon! Mik
voltak az alapanyagok, hímzőfonalak régen, és ma? Ismertesse az úri hímzésre
jellemző mintaszerkezeteket, motívumkincset, öltéstechnikákat! Beszéljen az úri
hímzés alkalmazásának mai lehetőségeiről! Mit tud a fémszálakról?

8.B.

Zsűriztetni szeretne. Mit kell tennie, hova kell fordulnia? Honnan szerezhet
naprakész információkat a zsűri helyszíneiről, a zsűrizés szempontjairól?
Szakmai területén milyen lehetőségei vannak a gyűjtés, továbbképzések, szakmai
továbblépés területén?
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Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

9.A.

A fehérhímzések milyen tájegységi kultúrákban, milyen tárgyakon jelennek meg?
Ismertesse a fehérhímzések stíluskorszakait! Milyen módon tudja alkalmazni a
gépi hímzést a kézi hímzésen belül, anélkül, hogy sérülne a táji jellegzetesség?
Beszéljen a felhasználható alapanyagokról, fonalakról, öltéstechnikákról! Milyen
segédeszközöket szükséges és célszerű használni fehérhímzés esetén? Ismertesse a
fehérhímzés alkalmazásának mai lehetőségeit!

9.B.

Szakmai fejlődése, értékesítési lehetőségek bővítése, ismertségének növelése
érdekében szakmai fórumokat keres. Mik azok az információs, kommunikációs
csatornák, melyek segítségével szakmai tájékoztatást kaphat? (események,
pályázatok, vásárok, szakmai továbbképzések stb.) Sorolja fel a legfontosabbakat!

Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

10.A. Ismertesse a keresztszemes, a szálánvarrott, a vagdalásos és a szálszámolásos
laposöltéses hímzések előfordulását, jellegzetességeit tájegységek szerint! Milyen
alapanyagokat, fonalakat használtak régen, és mik a mai lehetőségek? Mik a
műhelyrajz készítésének, a minta elhelyezésének, a munkafolyamatnak
szabályai? Milyen öltéseket, öltéstechnikákat alkalmaznak a különböző hímzéstípusoknál? Milyen lehetőségeket ismer az anyag összedolgozására és a széleldolgozására? Milyen mai tárgyakon alkalmazná ezt a hímzéstípust?
10.B. Vállalkozás indításához Önnek vállalkozóvá kell válnia. Milyen tulajdonságokkal
kell rendelkeznie, hogy sikeressé váljon? Milyen vállalkozási formákat ismer?
Melyiknek milyen előnyei és hátrányai lehetnek? Mik a vállalkozás létrehozásának feltételei, szabályai, menete az egyes vállalkozási formák esetében?
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Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
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11.A. Sorolja fel azokat a kultúrákat, ahol a szövés és a csipke a kézi hímzéssel együtt
jelenik meg! Beszéljen arról, hogy a hímzés kialakulása és a szőtteskultúra milyen
kapcsolatban vannak egymással, illetve mik a közös technikák a csipke és a kézi
hímzés területén!
11.B. Létrehozta vállalkozását. Milyen beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségei
vannak? Mik a vállalkozások államháztartással szembeni kötelezettségei?
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12.A. Mutassa meg térképen, hol élnek a matyók! Ismertesse a matyó hímzés történeti
fejlődését! Beszéljen a korai matyó és az új matyó hímzés alkalmazási
területeiről, a régen és a ma alkalmazott színezésről, a felhasználható fonalakról,
alapanyagokról, a mintaszerkesztés szabályairól, a szélmegoldásokról! Milyen
tárgyakon alkalmazhatjuk napjainkban a matyó hímzést?
A tételhez használható segédeszköz: térkép
12.B. Ön önállóan tervező alkotó kézművessé vált. Miért lehet fontos a saját logó, jel?
Saját mestersége területén miként lehet jelölnie a készítő személyét? Hogyan
tudja bizonyítani azt, hogy piacra vitt, kiállításra benyújtott terméke zsűrizett?
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13.A. Mutassa meg térképen Erdélyt, valamint sorolja fel a hímzéskultúrájáról ismert
erdélyi tájegységeket! Mik a felhasznált alapanyagok, hímzőfonalak, milyen
tárgyakon alkalmazták, és alkalmazhatóak a hímzések régen, és most? Ismertesse
tájegységenként a mintaszerkezetet, öltéstechnikákat, lehetséges szélmegoldásokat! Hogyan számítja ki a szükséges fonalmennyiséget? A lehetséges
fonalhibák hogyan lehet elkerülni?
A tételhez használható segédeszköz: térkép
13.B. Induló vállalkozásához üzleti tervet kell készítenie. Mely esetekben szükséges,
vagy célszerű még üzleti tervet készíteni? Mi az üzleti terv fejezeteinek rövid
tartalma?
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14.A. Hogyan készíti el egy szabadrajzú hímzés műhelyrajzát, sablonját? Mik a minta
elhelyezésének szabályai, hibalehetőségei? Ismertesse a sablon tárolásának
lehetséges megoldásait! Hogyan készít sablonfestéket, hogy használja, tárolja? Mi
a sablonozás folyamata? Milyen balesetet okozhatnak a sablonozásnál felhasznált
anyagok?
14.B. Egy pályázat kapcsán elemeznie kell saját piaci helyzetét. Mutassa be a saját
mestersége területén egy működő kézműves vállalkozás SWOT elemzését! Mik
azok a körülmények, amelyeket figyelembe kell venni egy döntés során?
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15.A. Mutassa meg térképen a Dunántúl jelentős hímző központjait! Tájegységenként
mik a felhasznált alapanyagok, hímzőfonalak, milyen tárgyakon alkalmazták, és
alkalmazhatóak a hímzések régen, és most? Ismertesse tájegységenként a
mintaszerkezetet, öltéstechnikákat, lehetséges szélmegoldásokat!
A tételhez használható segédeszköz: térkép
15.B. Amennyiben vállalkozásában új terméket szeretne bevezetni, hogyan, milyen
szempontok figyelembe vételével készít árkalkulációt? Foglalja össze az eladási ár
kialakításának elveit, az árak kialakításánál figyelembe veendő jogszabályi
előírásokat!
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16.A. Sorolja fel, és mutassa meg térképen azokat a hímző központokat, ahol jellemző a
gyapjúhímzés! Honnan kapta nevét a szőrhímzés elnevezés? Ma milyen fonalakat
tud felhasználni ezekhez a hímzésekhez? A kereskedelmi forgalomban kapható
fonalak közül melyek alkalmasak ezekhez a hímzésekhez? Mondja el a gyapjú
feldolgozási folyamatát, festési eljárásokat!
A tételhez használható segédeszköz: térkép
16.B. Mikor célszerű pénzügyi tervet készíteni, mit tartalmazzon a pénzügyi terv?
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17.A. Sorolja fel a családi és naptári év ünnepeihez kapcsolódó hímzett tárgyakat!
Milyen hímzett tárgyakat tud ajánlani a családi és naptári ünnepek alkalmából?
Mondja el, a végső adjusztálás, tisztítás, vasalás szabályait, valamint a szép,
igényes csomagolás módjait!
17.B. Váratlanul olyan jelentős, egyedi megrendelési ajánlatot kap, amely különbözik
eddigi termékeitől. Mit tesz a megrendelés létrejötte érdekében?
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18.A. Konyha, étkező textíliáinak hímzésére milyen tájegység hímzéskultúráját
alkalmazná? Milyen textíliákat készítene? Beszéljen a len és a kender feldolgozásról, tulajdonságairól!
18.B. Megvalósult egy nagy megrendelés, a szerződést megkötötték. Mik a tennivalók a
sikeres gyártás, a határidőre történő szállítás érdekében?
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19.A. Sorolja fel, és mutassa mag térképen az Alföld fontos hímző központjait!
Mondja el tájegységenként, hogy mik a felhasznált alapanyagok, hímzőfonalak! A
hímzéseket milyen tárgyakon alkalmazták régen, és milyen tárgyakon alkalmazhatóak most? Ismertesse tájegységenként a mintaszerkezetet, öltéstechnikákat,
lehetséges szélmegoldásokat!
A tételhez használható segédeszköz: térkép
19.B. Elkészült egy új tervezésű megrendelt terméke. Mik a további teendői?

Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

20.A. Sorolja fel a Felvidék tájegységeinek fő hímző stílus központjait! Mutassa meg
térképen! Mondja el röviden az egyes hímzések legfontosabb jellemzőit,
motívumkincsét, színezését, szerkesztési módját! Ma milyen fonalakat tud
felhasználni ezekhez a hímzésekhez? A kereskedelmi forgalomban kapható
fonalak közül melyek alkalmasak ezekhez a hímzésekhez?
A tételhez használható segédeszköz: térkép
20.B. Mit nevezünk helyi terméknek? Milyen a jó helyi termék? Hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz a helyi termék, a turizmus, és a helyi terméket előállító
termelők, kézműves alkotók?
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AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
Tanári példány
1.A.

Amennyiben nagyobb mennyiségben megrendelést kap ajándéktárgy készítésére,
milyen programozott gépi hímzéssel készült technikákat tud javasolni a
megrendelőnek? Térjen ki az alapanyag és a fonal szoros kapcsolatára! Ha
lehetősége nyílik új gép vásárlására, mi a teendője a gép biztonságos üzembe
helyezésével kapcsolatosan?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Kivitelezési mód technikai lehetőségei
– Programozott varrógépek típusai
– A gépek működése és öltéstechnikája alkalmazási területei
– Műhelyrajz készítés
– Kivitelezés előkészítése
– Programozás
– Kivitelezés
– A gépi hímzőfonalak típusai, tulajdonságai
– Az alapanyagok típusai, tulajdonságai
– Az üzembe helyezés szabályai
– A munkavégzés szabályai
– Biztonsági eszközök, védőfelszerelések használata
– Kezelési, karbantartási utasítások
– Gépkönyv
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1.B.

Ön egy műhelyt, műhelygalériát szándékozik kialakítani magának. Milyen
szempontok alapján választja ki vállalkozásának helyszínét, telephelyét? Hol
nyitna műhelygalériát? Milyen információkat és hogyan gyűjtene össze a
vállalkozás sikerességének megalapozásához? Mik a műhely kialakításának
szempontjai az Ön mestersége esetében?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Piackutatás
– Piacelemzés
– Marketing koncepció
– Marketing mix fogalma
– Telephely engedélyeztetése (szakmánként változó)
– Műhely – bemutató terem, kapcsolata, kialakítása
– Egyéb szükséges engedélyek beszerzése

14/35

Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

2.A.

Mutassa be a varrógép működését, a gépi hímzés műveleti sorrendjét! A gépi
hímzéshez felhasznált alapanyagokat, fonalakat, és kellékeket! Térjen ki a riseliő
hímzés kialakulására, technikai, tervezésbeli megoldásaira! Mik a gépi hímző
műhely biztonságtechnikai előírásai, veszélyforrásai, ezek elhárítási lehetőségei?

Kulcsszavak, fogalmak:
– A gépi hímzéshez használt eszközök
– A varrógépek fejlődése
– A gépi hímzés folyamata
– Fonalak és cérnák alapanyaguk és felhasználásuk szerinti csoportosítása
– A fonal és cérna fogalma
– A cérnázás elve
– A sodratok fajtái
– Cérnahibák
– A riseliő kialakulásának története, mintaszerkesztés, technikák
– Gépi hímző műhely kialakításának feltételei
– Hímző gépek biztonságtechnikai előírásai
– A gépi hímzés veszélyforrásai
– Elhárításának lehetőségei
2 B.

Műhelyének belső berendezését alakítja ki. Milyen feltételeket kell megteremteni
a műhely működésére vonatkozóan? Milyen szempontokat kell figyelembe venni,
milyen engedélyeket kell beszerezni? Van-e lehetősége arra saját szakmájában,
hogy a szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzését ütemezze, ha igen,
milyen módon?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Környezetvédelmi előírások
– Egészség- és balesetvédelmi előírások
– Munkavédelmi előírások
– A vállalkozás, a műhely működéséhez legszükségesebb eszközök, esetleg gépek,
berendezések felsorolása
– Beszerzési források
– Későbbre halasztható beszerzések
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3.A.

Mondja el, hogyan tudja a mechanikus, valamint az elektronikus varrógépet gépi
hímzésre

beállítani!

Ismertesse

a

gépek

karbantartásának

módját

és

gyakoriságát! Mik a munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelezettségei?
Kulcsszavak, fogalmak:
– A mechanikus varrógép átállításának műveleti sorrendje
– Az elektronikus varrógép átállításának műveleti sorrendje
– A varrógép olajozása
– A varrógép tisztítása
– A munkáltató jogai és kötelezettségei
– A munkavállaló jogai és kötelezettségei

3.B.

Vállalkozást indít. Milyen alapanyagokat, segédanyagokat szükséges saját
mestersége esetében készletként tárolni? Mik az anyagbeszerzés lehetséges
forrásai, milyen módon tudja azokat beszerezni? Mutassa be az alapanyagok,
segédanyagok tárolásának szabályait az Ön mestersége területén! Milyen
feltételek, technológiai folyamatok szükségesek az alapanyagok munkához való
előkészítéshez?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Alapanyagok felsorolása beszerzési forrásonként
– Segédanyagok felsorolása beszerzési forrásonként
– Tárolási szabályok
– Kártevők, védekezés
– Környezetvédelmi szabályok
– Az előkészítő műveletek helyének kialakítási szempontjai, eszközei
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4.A.

Nagy mennyiségű tárgyon mik a monogram készítés gépi hímzésének lehetőségei?
Térjen ki kezelhetőség szempontjából a vegyi szálak általános tulajdonságaira és
felhasználásának területeire! Műhelyében milyen intézkedéssel kívánja megelőzni
az anyagmozgatás és a raktározás során előforduló baleseteket?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Az elektronikus vezérlésű hímző gépek használata
– A mechanikus vezérlésű hímző gépek használata
– A monogram készítés gépi technikai lehetőségei
– A vegyi szálak előállítása, szálfelépítése, tulajdonságai
– Munkavédelmi oktatás fontossága
– A raktározás követelményei
– Az üzemi közlekedés szabályai, forgalomszervezés

4.B.

Műhelyének kialakítását tervezi. Milyen szempontokat kell figyelembe vennie a
raktározás területén?
Beszéljen az alap- és segédanyagok, környezetre káros anyagok, hulladékok,
félkész és késztermékek elhelyezéséről!

Kulcsszavak, fogalmak:
– Raktári rend
– Anyagok, félkész és késztermékek tárolása
– Veszélyes hulladékok, környezetre ártalmas anyagok tárolása
– Állagvédelem, kártevők elleni védelem
– Raktári nyilvántartás

17/35

Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

5.A.

Magyarázza el az angol és francia madeira lényegét, emelje ki különbözőségeiket!
Milyen tárgyakon alkalmazná a francia és angol madeirát? Mutassa be a
természetes selyem felhasználásának területét, fizikai és kémiai tulajdonságait!
Hogyan lehet csökkenteni a hímző gépek által okozott zajt?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Az angol madeira leírása
– A francia madeira leírása
– A két madeira közötti különbség
– Az angol madeira elkészítésének folyamata
– Lyuk készítése
– Kolbászolás
– A francia madeira elkészítésének folyamata
– A francia madeirán használt bekötések
– A selyem eredete
– A selyemszál felépítése, tulajdonságai,
– A selyemfajták
– Zajhatás a dolgozókra
– A zaj csökkentésének lehetőségei
– korszerűsítés
5.B.

Vásárba kapott meghívást. Milyen szempontokat vesz figyelembe a visszajelentkezéskor? Hogyan, milyen szempontok szerint választja meg vásárra vitt
portékáit? Milyen promóciós, reklám anyagot visz magával? Hogyan, milyen
módon rendezi be standját, hívja fel a vásárlók figyelmét önmagára, portékáira?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Helypénz mértéke, a stand nagysága, sátor, pult biztosítása
– A vásár helyszíne a vásárlóerő szempontjából
– Vásár nagysága, meghívott kézművesek összetétele
– Mesterremekek – ajándéktárgyak száma, aránya
– Promóciós anyagok
– Cégér
– A stand berendezése, a termékek elhelyezése, díszítése
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6.A.

Mutassa meg térképen Kalocsát! Ismertesse a kalocsai hímzés időbeli fejlődését,
alkalmazását tradicionális tárgyakon! Mik a korai, az új, és a szomorú kalocsai
hímzés színezési szabályai, öltéstechnikája? A tájegység hímzéseihez milyen
alapanyagot, és milyen hímzőfonalakat használ? Milyen tárgyakon alkalmazhatja
a hímzést? Mik a minta elhelyezésének szabályai? Mi a kézi és gépi hímzés
műveleti sorrendje, arányai? Hogyan adjusztálja a készterméket?

A tételhez használható segédeszköz: térkép
Kulcsszavak, fogalmak:
– A korai kalocsai hímzés jellegzetességei, alkalmazási területe régen és ma
– Öltéstechnikája
– Motívumkincse
– Színezési szabályai
– A színes kalocsai hímzés jellegzetességei, alkalmazási területe régen és ma
– Öltéstechnikája
– Motívumkincse
– Színezési szabályai
– A szomorú kalocsai hímzés jellegzetességei, alkalmazási területe régen és ma
– Öltéstechnikája
– Motívumkincse
– Színezési szabályai
– A minta elhelyezésének szabályai
– A kézi és gépi hímzés aránya egy tárgyon belül
– Műveleti sorrend
– Az adjusztálás folyamata, módja
– A vasalás közben előforduló baleseti források, azok kiküszöbölése

19/35

Szakképesítés: 34 215 01 Népi kézműves Kézi és gépi hímző szakmairány
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az adott szakmairány, valamint a népi vállalkozás működtetésének elméleti
tudásanyagának bemutatása

6.B.

Olyan vásárba kapott meghívást, ahol mesterségbemutatót is kell tartania.
Milyen technikát (technikákat) és milyen munkafázisokat mutatna be az
érdeklődőknek? Hogyan készül fel otthon e feladatra? Hogyan rendezi be a
standját, miként oldja meg az árusítást a mesterségbemutató mellett?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Technikák felsorolása
– Szükséges anyagok, eszközök, esetleg gépek, félkész termékek
– Szükséges infrastruktúra (víz, villany, stb.)
– Helyigény
– Árusítás-mesterségbemutató lebonyolítása
– Stand berendezése
– Miként tudja megoldani a szállítást?
– Milyen néprajzi, szakmai témákról beszél a bemutató közben?
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7.A.

Sorolja fel tájegységi kultúránként a szélösszedolgozás és a szélmegoldások
lehetséges fajtáit! Sorolja fel azokat a hímzésfajtákat, ahol a munka meggyorsítása érdekében a táji jellegzetesség megőrzése mellett gépi hímzést
alkalmazhat!

Kulcsszavak, fogalmak:
– Szegélydíszítések öltésvariációkkal
– Szegélydíszek lyukvarrással
– Varrott csipkék
– Egyszerű hurkolások
– Kötések
– Szálhúzásos szegélyek
– Horgolás
– Rojtkötés

7.B.

Szakmai presztízsének növekedése érdekében milyen címek, rangok elérését
tűzheti ki célul? Milyen országos népművészeti szakmai pályázatokat ismer?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Népművészet Ifjú Mestere cím, és elérhetősége
– Népi Iparművész cím és elérhetősége
– Népművészet Mestere cím és elérhetősége
– Országos Ifjúsági Népi Kézműves pályázat
– Országos szakági pályázatok (saját szakmáján belül)
– Mesterremek pályázat
– Országos Népművészeti Kiállítás
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8.A.

Ismertesse az úri hímzés kialakulását, történeti emlékeit Magyarországon! Mik
voltak az alapanyagok, hímzőfonalak régen, és ma? Ismertesse az úri hímzésre
jellemző mintaszerkezeteket, motívumkincset, öltéstechnikákat! Beszéljen az úri
hímzés alkalmazásának mai lehetőségeiről! Mit tud a fémszálakról?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Az úri hímzés történeti emlékei: koronázási palást, reneszánsz úrasztalterítők,
oltárterítők, viseleti darabok
– Öltéstípusok
– Mintaszerkezet
– Jellemző motívumok
– Az alkalmazás mai lehetőségei
– A fémszálak eredete, fajtái, tulajdonságai

8.B.

Zsűriztetni szeretne. Mit kell tennie, hova kell fordulnia? Honnan szerezhet
naprakész információkat a zsűri helyszíneiről, a zsűrizés szempontjairól?
Szakmai területén milyen lehetőségei vannak a gyűjtés, továbbképzések, szakmai
továbblépés területén?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Hagyományok Háza honlap, zsűrizés, továbbképzések
– Népi Iparművészeti alkotások zsűrizésének szempontrendszere
– Néprajzi gyűjtőkörű múzeumok, gyűjtemények
– Néprajzi szakirodalom (saját szakmáját tekintve)
– Jeles alkotók felsorolása saját szakmájában
– Szakmai civil szervezetek, programjaik
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9.A.

A fehérhímzések milyen tájegységi kultúrákban, milyen tárgyakon jelennek meg?
Ismertesse a fehérhímzések stíluskorszakait! Milyen módon tudja alkalmazni a
gépi hímzést a kézi hímzésen belül, anélkül, hogy sérülne a táji jellegzetesség?
Beszéljen a felhasználható alapanyagokról, fonalakról, öltéstechnikákról! Milyen
segédeszközöket szükséges és célszerű használni fehérhímzés esetén? Ismertesse a
fehérhímzés alkalmazásának mai lehetőségeit!

Kulcsszavak, fogalmak:
– A fehérhímzések táji jellemzői
– Szabadrajzú fehérhímzések
– Szálhúzás után készíthető fehérhímzések
– A fehérhímzések öltéstípusai
– A fehérhímzések alapanyagai, fonalai,
– Segédeszközök
– Az alkalmazás mai területei

9.B.

Szakmai fejlődése, értékesítési lehetőségek bővítése, ismertségének növelése
érdekében szakmai fórumokat keres. Mik azok az információs, kommunikációs
csatornák, melyek segítségével szakmai tájékoztatást kaphat? (események,
pályázatok, vásárok, szakmai továbbképzések stb.) Sorolja fel a legfontosabbakat!

Kulcsszavak, fogalmak:
– Intézmények (Hagyományok Háza, Közművelődési intézmények)
– Civil szervezetek (NESZ, megyei egyesületek, AMKA)
– Kamarák (Kézműves Kamara)
– Múzeumok
honlapjai, hírlevelei, információs kiadványai
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10.A. Ismertesse a keresztszemes, a szálánvarrott, a vagdalásos és a szálszámolásos
laposöltéses hímzések előfordulását, jellegzetességeit tájegységek szerint! Milyen
alapanyagokat, fonalakat használtak régen, és mik a mai lehetőségek? Mik a
műhelyrajz

készítésének,

a

minta

elhelyezésének,

a

munkafolyamatnak

szabályai? Milyen öltéseket, öltéstechnikákat alkalmaznak a különböző hímzéstípusoknál? Milyen lehetőségeket ismer az anyag összedolgozására és a széleldolgozására? Milyen mai tárgyakon alkalmazná ezt a hímzéstípust?
Kulcsszavak, fogalmak:
– A szálszámolásos hímzések táji jellegzetességei
– Alapanyagai
– Öltéstechnikák
– Felhasználható fonalak, alapanyagok
– Az alkalmazás mai lehetőségei
– Motívumok, mintaszerkezetek
– A mintarajz készítésének módja, szabályai
– A szálszámolással készíthető betűk, számok típusai
– A minta elhelyezése, kiszámítása
– Azsúrok, subrikák, szálszorító öltések

10.B. Vállalkozás indításához önnek vállalkozóvá kell válnia. Milyen tulajdonságokkal
kell rendelkeznie, hogy sikeressé váljon? Milyen vállalkozási formákat ismer?
Melyiknek milyen előnyei és hátrányai lehetnek? Mik a vállalkozás létrehozásának feltételei, szabályai, menete az egyes vállalkozási formák esetében?
Kulcsszavak, fogalmak:
– A vállalkozó személyes tulajdonságai
– A vállalkozó szakmai felkészültsége, vezetői, szervezői képessége
– A vállalkozások közös jellemzői, formái, tulajdonformák
– Egyéni vállalkozás alapítása, működtetése
– Gazdasági társaság (Közkereseti társaság, BT, KFT) alapítása
– Társas vállalkozások formái, és működésük jellemzői
– A vállalkozási formák közötti választás szempontjai az adott mesterség területén
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11.A. Sorolja fel azokat a kultúrákat, ahol a szövés és a csipke a kézi hímzéssel együtt
jelenik meg! Beszéljen arról, hogy a hímzés kialakulása és a szőtteskultúra milyen
kapcsolatban vannak egymással, illetve mik a közös technikák a csipke és a kézi
hímzés területén!
Kulcsszavak, fogalmak:
– A hímzés kialakulása
– A hímzés funkciói régen, és ma
– A hímzés, szövés kapcsolata
– A hímzés, csipke kapcsolata
– A csipkekészítéshez és a kézi hímzéshez is besorolt közös technikák felsorolása

11.B. Létrehozta vállalkozását. Milyen beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségei
vannak? Mik a vállalkozások államháztartással szembeni kötelezettségei?
Kulcsszavak, fogalmak:
– Könyvelő alkalmazása
– Könyvvitel, bizonylati elv
– Bevételek, költségek alapbizonylatai
– Nyilvántartások
– Adó- és járuléknemek, fizetési kötelezettségek
– Bejelentési, nyilvántartási, elszámolási feladatok, melyek az egyes adónemekhez,
járulékokhoz kapcsolódnak
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12.A. Mutassa meg térképen, hol élnek a matyók! Ismertesse a matyó hímzés történeti
fejlődését! Beszéljen a korai matyó és az új matyó hímzés alkalmazási
területeiről, a régen és a ma alkalmazott színezésről, a felhasználható fonalakról,
alapanyagokról, a mintaszerkesztés szabályairól, a szélmegoldásokról! Milyen
tárgyakon alkalmazhatjuk napjainkban a matyó hímzést?
A tételhez használható segédeszköz: térkép
Kulcsszavak, fogalmak:
– A korai matyó hímzéses textilek funkciója, mintaszerkesztési módja, alapanyaga,
hímzőfonala, színezése, motívumai, öltéstechnikái
– Az új matyó hímzés alkalmazási területei, mintaszerkesztési módja, alapanyaga,
hímzőfonala, színezése, motívumai, öltéstechnikái
– A szűcshímzés hatása a motívumokra
– Szélmegoldások
– A korai, és az új matyó hímzés lehetséges mai alkalmazása a lakás-, és viseleti
textíliákon

12.B. Ön önállóan tervező alkotó kézművessé vált. Miért lehet fontos a saját logó, jel?
Saját mestersége területén miként lehet jelölnie a készítő személyét? Hogyan
tudja bizonyítani azt, hogy piacra vitt, kiállításra benyújtott terméke zsűrizett?
Kulcsszavak, fogalmak:
– Alkotásba komponált monogram, évszám lehetősége
– Hátoldalon szereplő saját jel, monogram
– Páva védjegy
– Szellemi termék fogalma
– Tervezés – kivitelezés viszonya
– Társmesterségekkel

való

együttműködés

megnevezése
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13.A. Mutassa meg térképen Erdélyt, valamint sorolja fel a hímzéskultúrájáról ismert
erdélyi tájegységeket! Mik a felhasznált alapanyagok, hímzőfonalak, milyen
tárgyakon alkalmazták, és alkalmazhatóak a hímzések régen, és most? Ismertesse
tájegységenként a mintaszerkezetet, öltéstechnikákat, lehetséges szélmegoldásokat! Hogyan számítja ki a szükséges fonalmennyiséget? A lehetséges
fonalhibák hogyan lehet elkerülni?
A tételhez használható segédeszköz: térkép
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kalotaszeg, Szék, Mezőség, Torockó, Székelyföld
– Tájegységenként az alkalmazás területe, a felhasznált alapanyagok és hímzőfonalak
régen és most, motívumkincs, öltéstechnika, mintaszerkesztés szabályai
– A szükséges fonalmennyiség kiszámításának módja
– A lehetséges fonalhibák felsorolása, hibás fonalak használata elkerülésének
lehetőségei

13.B. Induló vállalkozásához üzleti tervet kell készítenie. Mely esetekben szükséges,
vagy célszerű még üzleti tervet készíteni? Mi az üzleti terv fejezeteinek rövid
tartalma?
Kulcsszavak, fogalmak:
– Az üzleti terv szerepe a vállalkozások működésében (vállalkozás indítása, források
megtérülésének kalkulációja, folyamatos működés megalapozása, finanszírozási
források megszerzése, fejlesztés, átalakítás esetén, válság esetén, átszervezés esetén)
– Az üzleti terv felépítése
– A vállalkozás adatai

– Működési terv

– Összefoglalás

– Szervezeti terv

– A vállalkozás tevékenységének

– Pénzügyi terv

leírása

– Kockázati, készenléti terv
– Vezetési koncepció

– Marketing terv
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14.A. Hogyan készíti el egy szabadrajzú hímzés műhelyrajzát, sablonját? Mik a minta
elhelyezésének szabályai, hibalehetőségei? Ismertesse a sablon tárolásának
lehetséges megoldásait! Hogyan készít sablonfestéket, hogy használja, tárolja? Mi
a sablonozás folyamata? Milyen balesetet okozhatnak a sablonozásnál felhasznált
anyagok?
Kulcsszavak, fogalmak:
– Sablon készítése, tárolása
– Mintaelhelyezés szabályai, lehetséges hibák felsorolása
– Előnyomó festék készítése, használata, segédanyagok tárolása
– A sablonozásnál előforduló hibák
– Tűzoltás módjai, oltóanyagok fajtái

14.B. Egy pályázat kapcsán elemeznie kell saját piaci helyzetét. Mutassa be a saját
mestersége területén egy működő kézműves vállalkozás SWOT elemzését! Mik
azok a körülmények, amelyeket figyelembe kell venni egy döntés során!
Kulcsszavak, fogalmak:
– Az elérendő cél megfogalmazása
– SWOT analízis:
– Erősségek
Milyen előnyei vannak az ön által tervezett tevékenységnek? Mit csinál jobban,
másként, mint mások? Mit mondanak önről mások, mik az erősségei?
– Gyengeségek
Min tudna javítani? Mit kellene elkerülnie? Mit mondanak mások önre vonatkozó
gyengeségként?
– Lehetőség
Milyen lehetőségei vannak? Milyen réteget tud megcélozni termékeivel? Milyen
rendezvényekre, vásárokra, értékesítési lehetőségekre számíthat a piacon?
– Veszélyek
Milyen akadályok merülnek fel?
Versenytársak, közízlés
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15.A. Mutassa meg térképen a Dunántúl jelentős hímző központjait! Tájegységenként
mik a felhasznált alapanyagok, hímzőfonalak, milyen tárgyakon alkalmazták, és
alkalmazhatóak a hímzések régen, és most? Ismertesse tájegységenként a
mintaszerkezetet, öltéstechnikákat, lehetséges szélmegoldásokat!
A tételhez használható segédeszköz: térkép
Kulcsszavak, fogalmak:
– Nyugat – Dunántúl, Rábaköz, Sárköz, Drávaszög, dunántúli jellegzetes fehérhímzéses
központjai (Hövej, Csorna, Bakony, Zala, Szigetvár, Somogy)
– Tájegységenként az alkalmazás területe, a felhasznált alapanyagok és hímzőfonalak
régen és most, motívumkincs, öltéstechnika, mintaszerkesztés szabályai

15.B. Amennyiben vállalkozásában új terméket szeretne bevezetni, hogyan, milyen
szempontok figyelembe vételével készít árkalkulációt? Foglalja össze az eladási ár
kialakításának elveit, az árak kialakításánál figyelembe veendő jogszabályi
előírásokat!
Kulcsszavak, fogalmak:
– Költségelvű árképzés
– Anyagköltség
– Munkadíj
– Rezsiköltség
– Haszon
– Nettó eladási ár
– ÁFA (mentesség lehetősége)
– Bruttó eladási ár
– Kereslettől függő árképzés
– Piaci versenyhelyzet
– Árdifferenciálás
– Bevezető ár
– Lehetséges árengedmények (nagy mennyiségű, vagy rendszeres vásárlás esetén)
– Ár- minőség viszonylat
– Célcsoport árérzékenysége
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16.A. Sorolja fel, és mutassa meg térképen azokat a hímző központokat, ahol jellemző a
gyapjúhímzés! Honnan kapta nevét a szőrhímzés elnevezés? Ma milyen fonalakat
tud felhasználni ezekhez a hímzésekhez? A kereskedelmi forgalomban kapható
fonalak közül melyek alkalmasak ezekhez a hímzésekhez? Mondja el a gyapjú
feldolgozási folyamatát, festési eljárásokat!
A tételhez használható segédeszköz: térkép
Kulcsszavak, fogalmak:
– Nyugat – dunántúli, Dél – alföldi, kalotaszegi, mezőségi, torockói, székelyudvarhelyi
hímzések
– A gyapjúhímzések táji jellemzői, alkalmazási területei
– Régi és új stílusú hímzések különbözőségei
– Jellemző motívumok, öltéstechnikák, szerkesztési módok
– A gyapjú eredete, feldolgozása,
– Általános tulajdonsága
– Festési lehetőségek (növényi, vegyi)
– Ma használható, vásárolható fonalak

16.B. Mikor célszerű pénzügyi tervet készíteni, mit tartalmazzon a pénzügyi terv?
Kulcsszavak, fogalmak:
– Derüljön ki, életképes-e a tervezett új termék gyártása, vagy az új ötlet
– Megélhetést, nyereséget biztosít-e rövid, vagy középtávon
– Miből lehet addig is finanszírozni a működést (hitel, kölcsön lehetősége)
– Üzlettárs bevonása
– Könyvelőtől a szükséges adatok, információk kérése
– Elemei: költségvetési terv, cash-flow kimutatás, eredmény kimutatás, mérleg, induló
költségek, működő költségek felsorolása, grafikon készítése a fedezeti pontról,
megtérülési pontról, pénzügyi mutatók, finanszírozás
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17.A. Sorolja fel a családi és naptári év ünnepeihez kapcsolódó hímzett tárgyakat!
Milyen hímzett tárgyakat tud ajánlani a családi és naptári ünnepek alkalmából?
Mondja el, a végső adjusztálás, tisztítás, vasalás szabályait, valamint a szép,
igényes csomagolás módjait!
Kulcsszavak, fogalmak:
– Családi ünnepekhez köthető tárgyak
– Az évkör ünnepeihez köthető tárgyak
– Ajándéktárgyak
– A tárgyak díszítményei, színei
– A kész hímzések kikészítése
– Tisztítása
– Vasalása
– Csomagolása

17.B. Váratlanul olyan jelentős, egyedi megrendelési ajánlatot kap, amely különbözik
eddigi termékeitől. Mit tesz a megrendelés létrejötte érdekében?
Kulcsszavak, fogalmak:
– Gyűjtőmunka szakirodalomban, múzeumokban
– Tervek vázlatok készítése
– Esetlegesen munkatársak, társmesterségek bevonása
– Árkalkuláció
– A feladat elvégzéséhez szükséges munkafolyamatok áttekintése
– Egyeztetés a megrendelővel, ha szükséges társtervezővel, bedolgozóval
– Szerződéskötés
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18.A. Konyha, étkező textíliáinak hímzésére milyen tájegység hímzéskultúráját
alkalmazná? Milyen textíliákat készítene? Beszéljen a len és a kender feldolgozásról, tulajdonságairól!
Kulcsszavak, fogalmak:
– Palóc, matyó, sioagárdi, fehérhímzések, szálszámolásos technikák
– Abrosz, teríték, függöny, falvédő, fűszertartó zsákok, egyéb tokok, zacskók, használati
tárgyak
– A len, kender megmunkálása
– Tulajdonságai
– Konyhai textileken való alkalmazási lehetőség

18.B. Megvalósult egy nagy megrendelés, a szerződést megkötötték. Mik a tennivalók a
sikeres gyártás, a határidőre történő szállítás érdekében?
Kulcsszavak, fogalmak:
– Tervdokumentáció készítése
– Munkafeltételek megteremtése
– Előleg felvételének tisztázása
– Pénzügyi terv
– Gépek, eszközök beszerzése
– Anyagbeszerzés
– Munkafolyamat megszervezése
– Alkalmazott, vagy bedolgozó felvétele, szerződéskötés
– Egyeztetés társmesterekkel
– Munkafolyamat megtervezése, időbeli ütemezése, munka elvégzése
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19.A. Sorolja fel, és mutassa mag térképen az Alföld fontos hímző központjait!
Mondja el tájegységenként, hogy mik a felhasznált alapanyagok, hímzőfonalak! A
hímzéseket milyen tárgyakon alkalmazták régen, és milyen tárgyakon alkalmazhatóak most? Ismertesse tájegységenként a mintaszerkezetet, öltéstechnikákat,
lehetséges szélmegoldásokat!
A tételhez használható segédeszköz: térkép
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kalocsai, Dél – alföldi, komádi, furtai hímzések
– Tájegységenként az alkalmazás hagyományos területe, a felhasznált alapanyagok és
hímzőfonalak régen és most, motívumkincs, öltéstechnika, mintaszerkesztés szabályai
– Mai tárgyakon történő felhasználás lehetőségei

19.B. Elkészült egy új tervezésű megrendelt terméke! Mik a további teendői?
Kulcsszavak, fogalmak:
– Zsűrizés lehetősége
– Dokumentálás, fényképezés, későbbi promóció érdekében
– Számlázás
– Fizetési módok
– Kötelező használati utasítással, címkével való ellátás
– Csomagolás
– Leszállítás
– Beszerelés
– Javítás
– Garanciavállalás
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20.A. Sorolja fel a Felvidék tájegységeinek fő hímző stílus központjait! Mutassa meg
térképen! Mondja el röviden az egyes hímzések legfontosabb jellemzőit,
motívumkincsét, színezését, szerkesztési módját! Ma milyen fonalakat tud
felhasználni ezekhez a hímzésekhez? A kereskedelmi forgalomban kapható
fonalak közül melyek alkalmasak ezekhez a hímzésekhez?
A tételhez használható segédeszköz: térkép
Kulcsszavak, fogalmak:
– Felvidék: palóc, matyó, Galga – mente, Gömör hímzései
– Tájegységenként az alkalmazás területe, a felhasznált alapanyagok és hímzőfonalak
régen és most, motívumkincs, öltéstechnika, mintaszerkesztés szabályai

20.B. Mit nevezünk helyi terméknek? Milyen a jó helyi termék? Hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz a helyi termék, a turizmus, és a helyi terméket előállító
termelők, kézműves alkotók?
Kulcsszavak, fogalmak:
– A helyi termékek sajátosságai:
– a termék helyhez való kötöttsége, tájjellege
– helyi anyagok felhasználása
– helyi kulturális elemek felhasználása
– helyi munkaerő alkalmazása
– Mitől jó egy helyi termék?
– hitelesen megjeleníti a helyi kulturális hagyományokat
– a különböző helyi termék előállítók egymással együttműködve hozzáadott
(többlet) értéket hoznak létre (készletek, mezőgazdasági termékek igényes
csomagolása stb.)
– helyi védjegy, logó feltűntetése – minőség!
– Turizmus szerepe:
– a turizmus kínálatot generál (helyi termék boltok, vendéglátóhelyek)
– mesterségbemutatók szervezése
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