
BŐRDÍSZMŰVES 

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

I. 
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 01 1000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Bőrdíszműves 

 
3. Szakképesítések köre: 

3.1 Részszakképesítés     
    Azonosítószám: 33 542 01 0100 21 01 
    Megnevezés: Táskajavító 

 
3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek   

 
3.3 Szakképesítés-ráépülés Nincs   

 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 7333 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Bőrdíszműves    2 2000 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Bőrdíszműves 

 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a 

könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést 
előkészítő évfolyam keretében is. 

 Vagy 
 
 Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség 

  vagy 
  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) 

bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamon 
megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő 
tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével 
tanúsított alapfokú iskolai végzettség 

 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 



2. Elmélet aránya: 30% 
 
3. Gyakorlat aránya: 70% 
 
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik) 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: az utolsó szakképző évfolyamot megelőzően 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Táskajavító 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: - 
 
 Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. A képzés maximális időtartama: 
 Szakképzési évfolyamok száma: - 
 Óraszám: 400 
 
3. Elmélet aránya: 30% 
 
4. Gyakorlat aránya: 70% 
 
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): 
 - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 

III. 
MUNKATERÜLET 

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

7333 Bőrdíszműves, bőröndkészítő 
 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
 

Üzleti kommunikációt folytat 
Gyártmányt tervez 
Előkészíti a gyártást 
Alkatrészeket szab, előkészít 
Alkatrészeket díszít 



Összeerősíti az alkatrészeket 
Elkészíti a terméket 
Javítási szolgáltatást végez 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

33 542 02 1000 00 00 Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 
31 542 02 1000 00 00 Szíjgyártó és nyerges 

 
 

IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét 
Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket 
Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat 
Biztonságosan használja a kéziszerszámokat 
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen 
Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat 
Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait 
Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket 
Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági, környezetvédelmi és tűzvédelmi 
szabályok betartásával 
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat 
A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt 
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét 
Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát 
Azonosítóval látja el a terméket 
Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget 
Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 
C Gépek biztonságtechnikája 
C Védőeszközök fajtái 
B Tűzoltó készülékek működése 
D Hulladékkezelési előírások 
D Vegyianyagok tárolási, alkalmazási szabályai 
E Légtechnikai berendezések fajtái, működése 
D Anyagmozgatás és tárolás előírásai 
D Alapanyagok fajtái, jellemzői 
C Félkész- és késztermékek minőségi követelményei 
C Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
2 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése 
4 Tűzoltó készülékek használata 



3 Elemi számolási készség 
5 Védőeszközök használata 
3 Íráskészség, nyomtatványok kitöltése 
4 Egyszerű mérőeszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Felelősségtudat 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Segítőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Helyzetfelismerés 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Ellenőrző képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Üdvözli a vendéget 
Hellyel és szaklappal kínálja a vendéget 
Konzultál a vendéggel 
Felméri a vendég igényeit 
Szín-, stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről 
Kiválasztja az anyagot, kellékeket 
Árkalkulációt készít, árat ajánl 
Számláz, pénztárt kezel 
Marketing munkát végez 
Vállalkozást üzemeltet 
Intézi a fogyasztói panaszokat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Kommunikáció eszközei 
C Tárgyalástechnika alapjai 
C Marketing tevékenység jelentősége, eszközei 
C Ügyvitel technikai eszközök használata 
B Az öltözékek, öltözék kiegészítők fajtái 
B Az öltözékkel szemben támasztott követelmények 
B Öltözködési stílusok, színek hatása 
B A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai 
C Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái 
C Vállalkozások létrehozásának, működtetésének alapjai 
B Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók) 
C Telephely, üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei 
B Költség kalkuláció részei 
B Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma 
C A fogyasztói jogorvoslati lehetőségek 
C A fogyasztóvédelmi intézményrendszer 
C A Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai 
C A fogyasztói reklamációk intézésének módjai 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 



2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Önállóság 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Kommunikációs rugalmasság 
Adekvát metakommunikáció 
Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Segítőkészség 
Hatékony kérdezés készsége 
Kezdeményezőkészség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Meggyőzőkészség 
Konszenzuskészség 
Fogalmazókészség 
Nyelvhelyesség 

 
Módszerkompetenciák: 

Nyitott hozzáállás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Információgyűjtés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1330-06 Gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Anyagszükségletet meghatározza 
Alap-, kellék-, segédanyagokat ellenőrzi 
Technológiai paramétereket meghatározza 
A gyártáshoz szükséges gépeket, szerszámokat, berendezéseket beállítja és ellenőrzi 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Bőrgyártás 
B Készbőrök 
C Műbőrök 
C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott textilanyagok 
C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott műanyagok 
C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott fémanyagok 
C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott papíranyagok 
C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott faanyagok 
C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott ragasztók, oldószerek 
C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gumianyagok 
C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott anyagvizsgálati módszerek 
C Bőripari termék anyagelőírányzat meghatározása 
C Alkatrészek felületének meghatározása 
C Szabáskor keletkező hulladékok meghatározása 
C Paralelogramma területének meghatározása 
C Optimális manipuláció meghatározása 
C Bőrök anyagelőirányzatának meghatározása 
C Súlyáruk anyagelőírányzatának meghatározása 
C Műbőr, textil és táblásáruk anyagelőirányzatának meghatározása 



C Sorozatnormák meghatározása 
C A bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gépek, berendezések fajtái 
C A bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gépek, berendezések, eszközök 
C A bőrfeldolgozó iparban alkalmazott, berendezések, eszközök működtetése, alkalmazása 
C A bőrfeldolgozó ipari berendezések, eszközök technológiai jellemzői 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
3 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Látás 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 
Állóképesség 
Térlátás 
Pontosság 
Precizitás 
Önállóság 
Döntésképesség 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Megbízhatóság 
Türelmesség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Tömör fogalmazás készsége 
Kommunikációs rugalmasság 
Közérthetőség 
Konfliktuskerülő készség 
Konfliktusmegoldó készség 
Kompromisszumkészség 
Meggyőzőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem-összpontosítás 
A környezet tisztán tartása 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Rendszerezőképesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1331-06 Bőrfeldolgozó ipari termékek alkatrészeinek szabása, előkészítése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Alkatrészeket szab kézzel 
Alkatrészeket szab géppel 
A kiszabott alkatrészeket ellenőrzi 
Alkatrészeket teljes felületen vékonyít 
Alkatrészek szélét vékonyítja 
Alkatrészeken közkiemelést végez 



Alkatrészeket felületét kierősíti 
Alkatrészek felületét díszíti 
Alkatrészeken jelöléseket végez 
Alkatrészek szélein szélmegmunkálásokat végez 
Alkatrészek felületét csiszolja, borzolja, festi, ragasztja 
Elvégzi a szükséges jelöléseket 
Nyitott szélmegmunkálásokat végez 
Zárt szélmegmunkálásokat végez 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Készbőrök 
C Műbőrök 
C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott textílanyagok 
C A bőr területi felosztása 
C Bőrhibák ismerete 
C Alkatrészekkel szemben támasztott követelmények 
C Szabásrendszerek 
C Hulladékfajták és keletkezése 
C Kézi szabás 
C Gépi szabás 
C Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök kezelése 
C Bőrfeldolgozó ipari termék-alkatrészek előkészítésének technológiái 
C Alkatrészek vékonyításának technológiai ismerete 
C Alkatrészek szélmegmunkálási technológiája 
C Alkatrészek felületi kierősítése 
C Díszítési technológiák 
C Vékonyítógépek, kiegészítő berendezések, eszközök 
C Vékonyítógépek, kiegészítő berendezések, eszközök kezelése 
C Vékonyítógépek, kiegészítő berendezések, eszközök technológiai jellemzői 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 

 
Személyes kompetenciák: 

Látás, színfelismerés 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 
Állóképesség 
Térlátás 
Pontosság 
Precizitás 
Önállóság 
Döntésképesség 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Megbízhatóság 
Türelmesség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Tömör fogalmazás készsége 
Kommunikációs rugalmasság 



Közérthetőség 
Konfliktuskerülő készség 
Konfliktusmegoldó készség 
Kompromisszumkészség 
Meggyőzőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem-összpontosítás 
A környezet tisztán tartása 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Rendszerezőképesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1344-06 Gyártámánytervezés a bőrdíszműiparban 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Modellrajzot készít 
Méretezi a modellt 
Elkészíti a szabás- és dolgozómintákat 
Kiválasztja a megfelelő anyagokat, kellékeket 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C A műszaki ábrázolás alapjai 
C Szakmai ábrázolási módok 
B Modell ábrázolás, méretezés 
B Alapminta szerkesztés, mintavágás 
B Szabás- és dolgozóminták fajtái, alkalmazási területük 
C Bőrgyártás 
C Készbőrök 
D Műbőrök 
D Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott textilanyagok (kelmék, fonalak, cérnák) 
D Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott műanyagok 
D Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott fémanyagok 
D Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott papíranyagok 
D Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott faanyagok 
D Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott kellékek (csat, fűzőszem, szegecs, patent stb.) 
D Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott ragasztók, oldószerek 
C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott anyagvizsgálatok 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 

 
Személyes kompetenciák: 

Szorgalom, igyekezet 
Türelmesség 
Precizitás 
Pontosság 
Stabil kéztartás 
Látás 
Kézügyesség 
Térlátás 



 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Tömör fogalmazás készsége 
Kommunikációs rugalmasság 
Közérthetőség 
Konfliktuskerülő készség 
Konfliktusmegoldó készség 
Kompromisszumkészség 
Meggyőző készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem-összpontosítás 
A környezet tisztántartása 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Rendszerező képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1345-06 Alkatrészek díszítése, összeerősítése a bőrdíszműiparban 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Rátéttel díszít 
Domborítással díszít 
Egyéb díszítéseket végez 
Ragasztással összeerősíti az alkatrészeket 
Gépi varrással összeerősíti az alkatrészeket 
A technológiának megfelelően varrógépet, tűt, cérnát, öltésnagyságot választ 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Díszítési módok 
C Díszítő anyagok, kellékek 
C A díszítés eszközei, anyagai 
C Összeerősítési módok 
B Összeerősítés varrással 
B Varrási műveletek 
B A varrás kézi és gépi eszközei, alkalmazási területük 
B Összeerősítés ragasztással 
B A ragasztás kézi és gépi eszközei, alkalmazási területük 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 

 
Személyes kompetenciák: 

Szorgalom, igyekezet 
Türelmesség 
Precizitás 
Pontosság 
Stabil kéztartás 



Látás 
Kézügyesség 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Tömör fogalmazás készsége 
Kommunikációs rugalmasság 
Közérthetőség 
Konfliktuskerülő készség 
Konfliktusmegoldó készség 
Kompromisszumkészség 
Meggyőző készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem-összpontosítás 
A környezet tisztántartása 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Rendszerező képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1346-06 Bőrdíszműipari termékek gyártása 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Elvégzi a termékgyártás általános és speciális műveleteit 
Különböző alaptechnológiát (vágott, behajtott, ellentétesen behajtott, varrásvédős, kanalas, 
formaalakító) alkalmaz 
Kivül varrott technológiát alkalmaz 
Belül varrott technológiát alkalmaz 
Ragasztott (formaalakító, kazetta) technológiát alkalmaz 
Különböző zárási módokat alkalmaz 
Húzózáras zárási módot alkalmaz 
Fűzőkarikás, nyitott zárási módot alkalmaz 
Különböző fedélmegoldásokat alkalmaz 
Különféle kereteket erősít fel 
Elkészíti a különböző béléseket, bélészsebeket, válaszfalakat 
Béleli a terméket. 
Körülvarrja a táskát, terméket. 
Elvégzi a befejező műveleteket 
Ellenőrzi a termék minőségét 
Formázza, kitömi a terméket 
Becsomagolja a terméket 
Apróárut készít: levéltárcák, erszények, tokok, tartók stb. (különböző technológiával) 
Női táskát készít (különböző technológiával) 
Aktatáskát készít (különböző technológiával) 
Utazótáskát készít (különböző technológiával) 
Bevásárlótáskát készít (különböző technológiával) 
Sporttáskát készít (különböző technológiával) 
Kazettát, bőröndöt készít (különböző technológiával) 
Speciális táskát készít (különböző technológiával) 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 



B Alaptechnológiák 
C Zárási módok 
C Fedélmegoldások 
C Keretmegoldások 
C Húzózáras megoldások 
C Fűzőkarikás, nyitott zárási megoldások 
C Béléskészítés, zsebfajták, bélelési módok 
B Összeállítási módok 
C Befejező műveletek 
C Minőség-ellenőrzés 
C Formázás, kitömés, csomagolás 
B Apróáruk technológiája (levéltárcák, erszények, tokok, tartók stb.) 
B Női táskák technológiája 
B Aktatáskák technológiája 
B Utazótáskák technológiája 
B Bevásárlótáskák technológiája 
B Sporttáskák technológiája 
B Kazetták, bőröndök technológiája 
C Speciális táskák technológiája 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 

 
Személyes kompetenciák: 

Szorgalom, igyekezet 
Türelmesség 
Precizitás 
Pontosság 
Stabil kéztartás 
Látás 
Kézügyesség 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Tömör fogalmazás készsége 
Kommunikációs rugalmasság 
Közérthetőség 
Konfliktuskerülő készség 
Konfliktusmegoldó készség 
Kompromisszumkészség 
Meggyőzőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem-összpontosítás 
A környezet tisztántartása 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Rendszerező képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 



1347-06 Javítási szolgáltatás végzése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megállapítja a javítandó bőrdíszműtermék hibáját 
Előkészíti az anyagot a javításhoz 
Technológiát választ, anyagösszetételhez 
Varratokat javít 
Bélést javít, cserél 
Alkatrészpótlásokat végez, javít, cserél 
Kelléket pótol (csat, fűzőszem, szegecs, patent stb.) 
Húzózárat javít, cserél 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Javítandó hibák ismerete 
C A javítás előkészítése 
C Javítási mód meghatározása 
C Varratok javítása 
C Bélés javítása, csere 
C Alkatrészpótlás, javítás, cserélés 
C Kellékek pótlása (csat, szegecs, patent stb.) 
C Húzózár javítás, csere 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 

 
Személyes kompetenciák: 

Szorgalom, igyekezet 
Türelem 
Precizitás 
Pontosság 
Stabil kéztartás 
Látás 
Kézügyesség 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Tömör fogalmazás készsége 
Kommunikációs rugalmasság 
Közérthetőség 
Konfliktuskerülő készség 
Konfliktusmegoldó készség 
Kompromisszumkészség 
Meggyőző készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem-összpontosítás 
A környezet tisztántartása 
Kreativitás, ötletgazdagság 



Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Rendszerező képesség 

 
A 33 542 01 1000 00 00 azonosító számú, Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 
1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban 
1330-06 Gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban 
1331-06 Bőrfeldolgozó ipari termékek alkatrészeinek szabása, előkészítése 
1344-06 Gyártámánytervezés a bőrdíszműiparban 
1345-06 Alkatrészek díszítése, összeerősítése a bőrdíszműiparban 
1346-06 Bőrdíszműipari termékek gyártása 
1347-06 Javítási szolgáltatás végzése 

 
A 33 542 01 0100 21 01 azonosító számú, Táskajavító megnevezésű részszakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 
1322-06 Üzletvitel a könnyűiparban 
1331-06 Bőrfeldolgozó ipari termékek alkatrészeinek szabása, előkészítése 
1345-06 Alkatrészek díszítése, összeerősítése a bőrdíszműiparban 
1347-06 Javítási szolgáltatás végzése 

 
V. 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Modulzáró vizsga eredményes letétele 
Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes 
letételével 
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára 
bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés feladatainak ismertetése, dokumentumainak bemutatása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások ismertetése és alkalmazása a könnyűiparban 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 60  perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 



2. feladat 50% 
 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kommunikációs ismeretek: választott termék marketingjének meghatározása, bemutatása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlat 
Időtartama: 15 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Öltözékek és anyagok a könnyűiparban: választott termék használati jellemzőinek ismertetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Gazdálkodási ismeretek: adott termékhez árajánlat, megrendelő, számla készítés 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 30% 
3. feladat 40% 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1330-06 Gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Bőrfeldolgozó iparban felhasznált anyagok gyártásának, jellemzőinek, alkalmazásának ismertetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Bőrfeldolgozó ipari anyagelőirányzatok meghatározása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 45 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gépek, berendezések, eszközök jellemzőinek ismertetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 20% 
3. feladat 40% 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1331-06 Bőrfeldolgozó ipari termékek alkatrészeinek szabása, előkészítése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szabászati, előkészítési díszítési és kierősítési technológiák, gépek, berendezések jellemzőinek 
ismertetése 



A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Bőrfeldolgozó ipari termék-alkatrészek szabása, vékonyítása, kierősítése kézzel és géppel 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1344-06 Gyártámánytervezés a bőrdíszműiparban 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Bőrdíszműtermék modellezése, minta készítése megadott adatok alapján 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 120 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1345-06 Alkatrészek díszítése, összeerősítése a bőrdíszműiparban 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Bőrdíszműiparban alkalmazott összeerősítési módok ismertetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Bőrdíszmű alkatrészek felületének díszítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlat 
Időtartama: 120 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 60% 

 
7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1346-06 Bőrdíszműipari termékek gyártása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Bőrdíszműipari termék készítése adott műszaki dokumentáció alapján 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 240 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Bőrdíszműipari termék gyártástechnológiájának az alkalmazott gépek berendezések, eszközök 
ismertetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama: 120 perc 



 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
8. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1347-06 Javítási szolgáltatás végzése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Bőrdíszműipari technológiák, felhasznált anyagok, alkalmazott eszközök jellemzőinek ismertetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Meghibásodott bőrdíszmű terméket javít 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 120 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 60% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
A 33 542 01 1000 00 00 azonosító számú, Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és 
ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 5 
2. vizsgarész: 5 
3. vizsgarész: 10 
4. vizsgarész: 10 
5. vizsgarész: 10 
6. vizsgarész: 10 
7. vizsgarész: 40 
8. vizsgarész: 10 

 
A 33 542 01 0100 21 01 azonosító számú, Táskajavító megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek 
és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 5 
2. vizsgarész: 5 
4. vizsgarész: 20 
6. vizsgarész: 20 
8. vizsgarész: 50 

 
A 33 542 01 1000 00 00 azonosító számú, Bőrdíszműves  megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és 
ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 542 01 0100 21 01 azonosító számú, Táskajavító 
megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik 

3. vizsgarész: 30 
5. vizsgarész: 30 
7. vizsgarész: 40 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 

- 
 

VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 



 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma 

 B
őr

dí
sz

m
űv

es
 

 T
ás

ka
ja

ví
tó

 

Kéziszerszámok X X 
Keretező szerszámok X  
Szabászasztal X X 
Vágólap X X 
Munkakő X X 
Sablonok X  
Fémszekrény X X 
Fenőkő X X 
Elszívó berendezés X X 
Kiütő gépek X  
Vékonyító gépek X  
Csiszológépek X  
Behajtó gépek X  
Szélfestő-gép X  
Kellékfelerősítő célgépek X X 
Varrógépek, apparátok X X 
Ragasztógépek X  
Lemezolló X X 
Kartonszabász-gép X  
Textilszabász-gép X  

 
 

VII. 
EGYEBEK 

 
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első 
tanévet követően 160 óra, 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 80 óra a második tanévet 
követően 120 óra 


