
SZÍJGYÁRTÓ ÉS NYERGES 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1. A szakképesítés azonosító száma: 31 542 02 1000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Szíjgyártó és nyerges 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítések     
    Azonosítószám: 31 542 02 0100 31 01 
    Megnevezés: Bőrtárgykészítő 
    Azonosítószám: 31 542 02 0100 21 01 
    Megnevezés: Szíjgyártó 

 
3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek   

 
3.3 Szakképesítés-ráépülés Nincs   

 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 7332 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Szíjgyártó és nyerges 2 2000 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Szíjgyártó és nyerges 
 
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: 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% 
 



4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Bőrtárgykészítő 
 
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: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 

végzettség 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
2. A képzés maximális időtartama: 
 Szakképzési évfolyamok száma: - 
 Óraszám: 800 
 
3. Elmélet aránya: 30% 
 
4. Gyakorlat aránya: 70% 
 
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): 
 - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Szíjgyártó 
 
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: 800 
 
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 

7332 Szíjgyártó 
 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
 

Üzleti kommunikációt folytat 
Nyerges gyártmányt tervez 
Előkészíti a gyártást 
Szíjgyártó, nyerges és bőrtárgyakat díszít és összeerősít 
Nyerget készít 
Lovagló szíjazatokat, idomító felszereléseket, kocsizó hámokat készít 
Bőrtárgyakat készít, javít 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves 
33 542 02 1000 00 00 Cipész, cipőkészítő, cipőjavító  

 
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 Vegyi anyagok 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 anyag-előirányzat meghatározása 
C Alkatrészek felületének meghatározása 
C Szabáskor keletkező hulladékok meghatározása 
C Paralelogramma területének meghatározása 
C Optimális manipuláció meghatározása 
C Bőrök anyag-előirányzatának meghatározása 
C Súlyárúk anyag-előirányzatának meghatározása 
C Műbőr, textil és táblásáruk anyag-előirányzatának 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 
Rendszerező-képesség 

 
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 textilanyagok 
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 
Rendszerező képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1915-06 A nyerges gyártmánytervezése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Méretezi a sportnyergeket 
Méretezi az ugrónyergeket 
Méretezi a díjlovagló nyergeket 
Méretezi a galoppnyergeket 
Méretezi a nyeregtáskákat, vadászfelszereléseket 
Elkészíti a szabásmintákat 
Kiválasztja a megfelelő anyagokat, kellékeket 

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

C A ló anatómiai felépítése 
C A nyereg formai kialakítása 



C A nyereg méretei, nyeregminták, mintakészletek 
C Az ülésminta készítése 
C A kis szárny és a nagy szárny minták készítése 
C Az alsószárny minták készítése 
C A párnaalap kialakítása 
C Nyeregtáskák, vadászfelszerelések mintakészítése 

 
 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: 

Pontosság 
Kézügyesség 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Kompromisszum-készség 
Prezentációs készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Rendszerező képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1916-06 A bőrből készült termékek díszítése és összeerősítése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

A technológiának megfelelően tűt, cérnát, öltésnagyságot választ 
Alkatrészek széleit előkészíti a díszítéshez és az összeerősítéshez 
Rátétezéssel díszít 
Domborítással díszít 
Batikolással díszít 
Szironyozással díszít 
Metszéssel díszít 
Fonásokat készít 
Egyéb díszítéseket végez 
Ragasztással összeerősíti az alkatrészeket 
Kézi varrással összeerősíti az alkatrészeket 
Gépi varrással összeerősíti az alkatrészeket 
Fűzéssel összeerősíti az alkatrészeket 
Egyéb összeerősítéseket alkalmaz 
Befejező műveleteket végez 

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

C Szélek eldolgozási technológiái 
C Rátétminták, rátétezés technológiája 
C Domborításos technológiák, eszközök 
C Batikolás technológiája, eszközei 
C Fűzések, szironyozások technológiái 
C Metszés technológiája 
C Fonások készítése 
C Különleges díszítési eljárások 
C Gombkötések készítése 
C Öltésfajták 



C Öltésképzés elemei 
C Gépi és kézi tűk kialakítása 
C Cérnák megválasztása 
C Cérna előkészítése 
C Kézi varrás eszközei, berendezései 
C Varrógépek alkalmazása, működése, beállítása 
C Varrás technológiája 
C Fűzőszíjak előkészítése 
C Fűzés technológiája 
C Ragasztók tulajdonságai 
C Ragasztási technológiák 

 
 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: 

Pontosság 
Stabil kéztartás 
Kézügyesség 
Térlátás 

Társas kompetenciák: 
Közérthetőség 
Kompromisszum-készség 
Meggyőzőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztán tartása 
Kreativitás, ötletgazdagság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1917-06 Nyeregkészítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Hagyományos (mindenes) lovagló nyerget készít 
Ugró nyerget készít 
Díjlovagló nyerget készít 
Galoppnyerget készít 

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

C A sportnyergek felépítése, alkatrészei 
C A nyeregalkatrészek készítése 
C Hagyományos (mindenes) lovaglónyereg készítése 
C Ugrónyereg készítése 
C Díjlovagló nyereg készítése 
C Galoppnyereg készítése 
C Nyergek formai változtatásának ismérvei 

 
 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: 

Pontosság 
Stabil kéztartás 
Kézügyesség 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Közérthetőség 
Kompromisszum-készség 
Meggyőzőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Figyelem-összpontosítás 
A környezet tisztán tartása 
Kreativitás, ötletgazdagság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1918-06 A lovagló szíjazatok, idomító-felszerelések, kocsizóhámok készítése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Kiválasztja a szíjgyártáshoz felhasznált alapanyagokat 
Kengyelszíjakat készít 
Lovaglókantárokat készít 
Orrszíjat készít 
Ugrószíjat készít 
Szügyelőket készít 
Ötkarikás kötőféket készít 
Idomító kötőféket készít 
Kikötőszárat készít 
Idomító hevedert készít 
Sima veretű kocsizó hámot készít 
Egyes fogatokhoz hámot készít 
Négyes fogatokhoz hámot készít 
Ötös fogatokhoz hámot készít 
Díszített fogatokhoz hámot készít 
Sallangot, sallangkészletet készít 
Veretet, veretkészletet választ, felszerel 

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

A  Szíjgyártásnál felhasznált anyagok tulajdonságai 
C Kengyelszíj méretezésének, kialakításának és készítésének előírásai 
C A fonott hevederek készítése 
C A borított heveder készítése 
C A hajtott bőrheveder készítése 
C A karikás heveder készítése 
C Lovaglókantárok méretezése, kialakítása és készítése 
C A lovaglókantárok kialakítása és készítése 
C A csikókantár készítése 
C A nagykantár készítése 
C Az orrszíj méretezésének, kialakításának és készítésének előírásai 
C Angol orrfék kialakítása és készítése 
C Idomító orrfék kialakítása, készítése 
C Gúzs vagy mexikói orrfék kialakítása, készítése 
C Az ugrószíj, szügyelő kialakítása, készítése 
C Az idomító felszerelések méretezése, kialakítása és készítése 
C Ötkarikás kötőfék kialakítása és készítése 
C Az idomító kötőfék kialakítása és készítése 



C Kötőszárak kialakítása és készítése 
C Idomító hevederek kialakítása és készítése 
C A voltizsáló heveder kialakítása és készítése 
C A kocsizóhámok felépítése, méretezése, kialakítása és készítése 
C Sima veretű kocsizó hám készítése 
C Egyes, négyes, ötös fogatokhoz kocsizóhámok készítése 
C Díszített hámok készítése 
C Csipkés veretű, csipkézett szíjazatú hámok készítése 
C A sallangfonás technikája 
C Sallangkészletek készítése 
C Veretek, veretkészletek megválasztása, felszerelése 

 
 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: 

Pontosság 
Stabil kéztartás 
Kézügyesség 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Közérthetőség 
Kompromisszum-készség 
Meggyőzőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem-összpontosítás 
A környezet tisztán tartása 
Kreativitás, ötletgazdagság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1919-06 A bőrtárgyak készítése, javítása 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Kiválasztja a bőrtárgykészítéshez felhasznált alapanyagokat 
Apróárut készít 
Ékszerpótlókat készít 
Öltözet-kiegészítőket készít 
Egyszerű dísztárgyakat készít 
Tartókat, egyszerű táskákat készít 
Megállapítja a hibát 
Kiválasztja a szükséges anyagokat és eszközöket 
Elvégzi a javításokat 

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

C Bőrtárgyak funkciói 
C Bőrtárgyak tervezése, minta készítése 
C Apróáruk készítése 
C Öltözék-kiegészítő, bőr ékszerek készítése 
C Bőrből készült egyszerű dísztárgyak készítése 
C Tartók, tokok, táskák készítése 
C Bőrtárgykészítő gépek, berendezések kezelése 



C Bőrtárgyak javítása 
 
 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: 

Türelmesség 
Stabil kéztartás 
Kézügyesség 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Közérthetőség 
Kompromisszum-készség 
 

Módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Hibakeresés 

 
A 31 542 02 1000 00 00 azonosító számú, Szíjgyártó és nyerges 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  
1915-06 A nyerges gyártmánytervezése 
1916-06 A bőrből készült termékek díszítése és összeerősítése 
1917-06 Nyeregkészítés 
1918-06 A lovagló szíjazatok, idomító-felszerelések, kocsizóhámok készítése 
1919-06 A bőrtárgyak készítése, javítása 

 
A 31 542 02 0100 31 01 azonosító számú, Bőrtárgykészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 
1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban 
1331-06 Bőrfeldolgozó-ipari termékek alkatrészeinek szabása, előkészítése 
1916-06 A bőrből készült termékek díszítése és összeerősítése 
1919-06 A bőrtárgyak készítése, javítása 

 
A 31 542 02 0100 21 01 azonosító számú, Szíjgyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 
1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban 
1331-06 Bőrfeldolgozó-ipari termékek alkatrészeinek szabása, előkészítése 
1916-06 A bőrből készült termékek díszítése és összeerősítése 



1918-06 A lovagló szíjazatok, idomító-felszerelések, kocsizóhámok készítése 
 

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 
 
A 7., 8. és a 9. vizsgarészek megkezdésének feltétele a szorgalmi időszakban készített vizsgaremek, amely 90-
95%-os készültségi fokú, valamint a hozzátartozó műszaki dokumentáció bemutatása. A nyerges vizsgaremek, 
egy tetszőleges típusú nyereg. A szíjgyártó vizsgaremek, egy tetszőleges típusú szíjgyártó termék. A 
bőrtárgykészítő vizsgaremek, a bőrtárgy tárgycsoportba tartozó 3 db különböző funkciójú termék 
 
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 (központilag megadott témakörök alapján) 
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: 
1915-06 A nyerges gyártmánytervezése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Nyerges termék minta szerkesztése 
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: 
1916-06 A bőrből készült termékek díszítése és összeerősítése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Bőrtárgyak díszítési módjainak, összeerősítési technológiáinak ismertetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

Előkészített bőrtárgy alkatrész díszítése, összeerősítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 90 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 

 
7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1917-06 Nyeregkészítés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Nyeregkészítés technológiáinak, gépeinek, berendezéseinek, eszközeinek ismertetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

Vizsgaremek, nyeregkészítés műveleteinek befejezése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

1. feladat 20% 
2. feladat 80% 

 
8. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1918-06 A lovagló szíjazatok, idomító-felszerelések, kocsizóhámok készítése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A lovagló szíjazatok és idomító felszerelések, kocsizóhámok készítésének, technológiáinak, gépeinek, 
berendezéseinek, eszközeinek ismertetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

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

Vizsgaremek, lovagló szíjazatok vagy idomító felszerelések vagy kocsizóhámok készítésének 
befejezése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 120 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 20% 
2. feladat 80% 

 



9. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1919-06 A bőrtárgyak készítése, javítása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Apróáruk, öltözék kiegészítők, bőrből készült dísztárgyak készítésének, javításának eszközeinek, 
berendezéseinek ismertetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

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

Bőrtárgyak vizsgaremek műveleteinek befejezése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
A 31 542 02 1000 00 00 azonosító számú, Szíjgyártó és nyerges 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: 25 
8. vizsgarész: 15 
9. vizsgarész: 10 

 
A 31 542 02 0100 31 01 azonosító számú, Bőrtárgykészítő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

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

 
A 31 542 02 0100 21 01 azonosító számú, Szíjgyártó megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és 
ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 5 
2. vizsgarész: 5 
4. vizsgarész: 15 
6. vizsgarész: 25 
8. vizsgarész: 50 

 
A 31 542 02 1000 00 00 azonosító számú, Szíjgyártó és nyerges megnevezésű szakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 542 02 0100 31 01 azonosító számú, 
Bőrtárgykészítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik 

3. vizsgarész: 10 
5. vizsgarész: 10 
7. vizsgarész: 40 
8. vizsgarész: 40 

 



A 31 542 02 1000 00 00 azonosító számú, Szíjgyártó és nyerges megnevezésű szakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 542 02 0100 21 01 azonosító számú, 
Szíjgyártó megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik 

3. vizsgarész: 10 
5. vizsgarész: 30 
7. vizsgarész: 30 
9. vizsgarész: 30 

 
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 
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Csíkvágó-gép X X X 
Vékonyító-gép X X X 

Varrószék (csikó, küsü, asztali bőrsatu) X X X 
Vonalzók - fa, fém X X X 
Szabó asztal X X X 
Szabász deszka és vágólap X X X 
Kalapáló-vas X  X 
Bőrvarrógép X X X 
Kéziszerszámok X X X 
Bőrgyalu X X X 
Jelölő, kiemelő eszközök X X X 
Fogók (különféle) X  X 
Kézi bőrvarró tűk X X X 
Bőrlyukasztók X X X 
Csipkézők X X X 
Varró árak X X X 
Szíjvarró ár X  X 
Sallang fonó ár X X X 
Csontkés X X X 
Szegecselők X X  

 
 

VII. 
EGYEBEK 



 
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra 


