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A 22. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 542 01 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Bőrdíszműves 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 
2. EGYÉB ADATOK 

 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Könnyűipar  

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
 
2.2. Szakmai előképzettség: – 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
 
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás 
esetén kötelező 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;  
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)  
 A B C 

3.1.1. 
FEOR száma FEOR megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 
munkakör(ök) 

3.1.2. 

7216 
 
Bőrdíszműves, bőröndös, 
bőrtermékkészítő, -javító 

Bőr ajándéktárgy készítő 
3.1.3. Bőr hátizsákkészítő 
3.1.4. Bőrárujavító  
3.1.5. Bőrtáskakészítő  
3.1.6. Bőrtermékkészítő  
3.1.7. Bőrtokkészítő 
3.1.8. Táskajavító, -készítő (bőrből) 
3.1.9. 

7213 Kalapos, kesztyűs 

Bőrkesztyűszabász 
3.1.10. Kesztyűszabász 
3.1.11. Kesztyűvarró 
3.1.12. Kézi kesztyűvarró 
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3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása 
 
A bőrdíszműves feladata a különböző bőrdíszműipari termékek kiszabása, előkészítése, díszítése, összeállítása, 
bélelése, befejező műveleteinek végrehajtása. 
Kesztyűtermékek kiszabása, előkészítése, díszítése, összeállítása, bélelése, befejező műveleteinek végrehajtása. 
A bőrdíszműipari termékek különféle javítási műveleteinek végrehajtása. 
 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 
 

- mintákat szerkeszteni 
- anyagszükségletet számolni 
- anyagokat előkészíteni 
- alkatrészeket szabni 
- előkészítő műveleteket végezni 
- alkatrészeket díszíteni 
- alkatrészeket összeállítani 
- termékeket betétezni, kierősíteni, bélelni, körbevarrni 
- befejező, csinosító műveleteket végezni 
- megállapítani a javítandó bőrdíszmű termék hibáját és árkalkulációt készíteni 
- kijavítani a varratokat, béléseket, alkatrészeket, húzózárakat 
- kicserélni a béléseket, alkatrészeket, kellékeket, húzózárakat 
- kiállítani a számlát 

 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2.  azonosító száma  megnevezése szakképesítés köre 
3.3.3. 31 542 04 Kesztyűs részszakképesítés 
3.3.4. 31 542 01 Bőrtárgy készítő részszakképesítés 
3.3.5. 35 542 02 Szíjgyártó és nyerges szakképesítés-ráépülés 

 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

 A B 
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
4.2. azonosító száma Megnevezése 
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
4.6. 10256-12 Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek 
4.7. 10257-12 Gyártmánytervezés a bőrdíszműiparban 
4.8. 10255-12 Bőrdíszműipari termékek gyártása 
4.9. 10258-12 Bőrtárgy készítése 
4.10. 10259-12 Kesztyű gyártmánytervezése 
4.11. 10260-12 Női, férfi- és gyermekkesztyű készítése 

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1.A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 
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követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 
 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. 

azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenységei 

5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 
5.2.6. 

10256-12 
Bőripari anyagok jellemzői, szabás és 
előkészítő műveletek 

szóbeli 

5.2.7. 10257-12 Gyártmánytervezés a bőrdíszműiparban gyakorlati 
5.2.8. 10255-12 Bőrdíszműipari termékek gyártása gyakorlati/szóbeli 

5.2.9. 10258-12 Bőrtárgy készítése gyakorlati 
5.2.10. 10259-12 Kesztyű gyártmánytervezése gyakorlati 
5.2.11. 10260-12 Női, férfi- és gyermekkesztyű készítése gyakorlati/szóbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Bőrdíszműipari termék készítése 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Bőrdíszműipari termék készítése megfelelő műszaki dokumentáció alapján 
 
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Női, férfi- és gyermek kesztyű készítése megfelelő műszaki dokumentáció 
alapján 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Női, férfi- vagy gyermek kesztyű készítése 
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 
 
C) A vizsgafeladat megnevezése: Egyszerű bőrtárgy készítése 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Apróáruk, öltözék kiegészítők, bőrből készült dísztárgyak készítése 
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 
 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: – 
 
A vizsgafeladat ismertetése: – 
 
A vizsgafeladat időtartama: – 
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A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 
 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Bőripari anyagok jellemzői, bőripari termékek gyártástechnológiája 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A kihúzott központi tétel ismertetése 
 
A szóbeli, központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák: 
 

Bőrgyártás, bőranyagok tulajdonságai 
Egyéb bőrfeldolgozó ipari anyagok jellemzői 
Bőrfeldolgozó ipari anyagok szabása 
Bőrfeldolgozó ipari anyagok előkészítő műveletei 
Bőrdíszműves termékek technológiái 
Kesztyűs termékek technológiái 

 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 5 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 
 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok: 
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Kéziszerszámok 
6.3. Keretező szerszámok 
6.4. Szabászasztal 
6.5. Vágólap 
6.6. Munkakő 
6.7. Sablonok 
6.8. Fémszekrény 
6.9. Fenőkő 

6.10. Elszívó berendezés 
6.11. Kiütő gépek, kiütőkések 
6.12. Vékonyító gépek 
6.13. Csiszoló, fényező gépek 
6.14. Behajtó gépek 
6.15. Szélfestő-gép 
6.16. Kellékfelerősítő célgépek 
6.17. Varrógépek (sima-, karos-, dísz-, lasch-, stepp-, szegvevarrógép), apparátok 
6.18. Ragasztógépek 
6.19. Lemezolló 
6.20. Kartonszabász-gép 
6.21. Textilszabász-gép 
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6.22. Villamos olló 
6.23. Perforáló gép 
6.24. Bélelő villa 
6.25. Elektromos kéz 
6.26. Prések 
6.27. Számítógépek szövegszerkesztéshez  

 
7. EGYEBEK 

 
 

 


