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A 206. sorszámú Szíjgyártó és nyerges megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 542 02 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Szíjgyártó és nyerges 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség:  
 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
 
2.2. Szakmai előképzettség: Bőrdíszműves  
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
 
2.8. Szintvizsga: – 

 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

 A B C 
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 

7216 
Bőrdíszműves, bőröndös, 
bőrtermékkészítő, -javító

Szíjgyártó 
3.1.3. Szíjgyártó és nyerges 

 
 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
A nyerges feladata olyan nyergek készítése, melyek a ló és lovas szempontjából, mindkét felületén 
ergonomikusan kialakítottak, használati igényeknek megfelelő alakra formáltak. Készít angol típusú, különböző 
használati célú túra, sport, vagy terápiás nyergeket, emellett hagyományőrző, keleti típusú (un. tiszafüredi) 
nyergeket is. 
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

- megtervezni a nyerget a használati igényeknek megfelelően, átlagméretek, vagy méretvétel szerint 
- hagyományőrző (tiszafüredi) nyerget, díszítményt tervezni 
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- elkészíteni a bőr alkatrészek szabásmintáját 
- a nyeregforma kialakításánál figyelembe venni a ló anatómiai felépítését, a lovas használati, kényelmi 

igényeit 
- kiválasztani a készítendő nyeregtípusnak megfelelő nyeregvázat  
- kialakítani a funkciónak megfelelő ülésmagasságot, ülésszöget a hevederek felszegezésénél   
- elvégzni a nyeregalap kárpitozását a ló és a lovas felöli oldalon  
- kiszabni, majd előkészíti a nyereg bőr alkatrészeit 
- elkészíteni a nagyszárnyakat,  térdtámaszokat, nyeregpárnát, kisszárnyakat 
- elkészíteni az alsó párnázatot 
- összeállítani, felszereli a nyeregalkatrészeket 
- felfeszíteni az ülésbőrt a hagyományőrző, un. tiszafüredi nyereg fa alapjára 
- hagyományőrző üléskárpitot készíteni 
- hagyományőrző oldalszárnyakat készíteni 
- hagyományőrző díszítéseket alkalmazni 

 
 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 34 542 01 Bőrdíszműves szakképesítés 

 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
 A B 

4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11447-12 A nyerges gyártmánytervezése 
4.4. 11448-12 Nyeregkészítés 
4.5. 11449-12 Szíjgyártó termékek fajtái, jellemzői 
4.6. 11450-12 Szíjgyártó termékek 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. 
 
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
 A B C 

5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11447-12 A nyerges gyártmánytervezése gyakorlati, szóbeli 
5.2.4. 11448-12 Nyeregkészítés gyakorlati, szóbeli 
5.2.5. 11449-12 Szíjgyártó termékek fajtái, 

jellemzői 
gyakorlati, szóbeli 

5.2.6. 11450-12 Szíjgyártó termékek készítése gyakorlat 
 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
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5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 
A vizsgafeladat megnevezése: Vizsga remek, a vizsgaremek készítés folyamatának szóbeli bemutatása 
A vizsgafeladat ismertetése: Angol típusú, szabadon választott fajtájú nyereg, vagy hagyományőrző (tiszafüredi) 
nyereg készítése. A vizsgaremek és dokumentáció alapján a munkafolyamat szóbeli bemutatása, a vizsgaremek 
minőségének elemzése, esetleges hibáinak feltárása, javítási lehetőségeinek felvázolása.  
A dokumentáció tartalmazza  
a látványrajzot,  
a tárgy szöveges jellemzését,  
a szerkezeti rajzokat az alkatrészek megnevezésével,  
a bőralkatrészek szabásmintájának kicsinyített, méretezett műszaki rajzát (csak a befoglaló forma szerkesztett, 
méretezett, az alkatrész szabálytalan kontúrja szabadkézzel berajzolt),  
mellékletként a kivágott szabásmintákat,  
szabástervet kicsinyítve,  
anyagszükséglet számításokat,  
a bőr és egyéb alkatrészek anyagát, paramétereit,  
az elkészítés technológiai sorrendjét,  
az alkalmazott kéziszerszámok, eszközök, berendezések, gépek felsorolását, használatuk során betartandó 
balesetvédelmi előírásokat.   
 
A dokumentáció szöveges részei számítógépes szövegszerkesztővel, a szabadkézi és szerkesztett rajzok 
ceruzával készüljenek. A szerkesztett rajzokat a műszaki ábrázolás szabályai szerint kell méretezni, a méretarány 
feltüntetésével. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100% (a vizsga remek 50%, dokumentáció 30 %, bemutatás 20%) 

 
 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: – 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  – 
 
A vizsgafeladat időtartama: – 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 
 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: – 

 
A vizsgafeladat ismertetése: – 
  
A vizsgafeladat időtartama: – 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 
 
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 szakképesítés-ráépüléssel 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: – 
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6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 
 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Vékonyító-gép 
6.3. Varrószék 
6.4. Vonalzók - fa, fém 
6.5. Szabó asztal 
6.6. Szabász deszka és vágólap 
6.7. Kalapáló-vas 
6.8. Bőrvarrógép* 
6.9. Kiütőgép* 

6.10. Kéziszerszámok 
6.11. Bőrgyalu 
6.12. Jelölő, kiemelő eszközök 
6.13. Fogók (különféle) 
6.14. Kalapácsok (különféle) 
6.15. Kézi bőrvarró tűk 
6.16. Bőrlyukasztók 
6.17. Csipkézők 
6.18. Varró árak 
6.19. Szíjvarró ár 
6.20. Sallang fonó ár 
6.21. Csontkés 
6.22. Hevederfeszítő 

 
 

7. EGYEBEK 
 

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre a Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) és az 
Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) delegálhat szíjgyártó és nyerges szakképesítéssel rendelkező 
személyeket.  

 
 


