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SZŰCS, SZŐRME- ÉS BŐRKONFEKCIONÁLÓ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 07 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés     
    Azonosítószám: 33 542 07 0100 31 01 
    Megnevezés: Bőrruha-készítő, -javító 
 
3.2 Elágazások Nincsenek   
 
3.3 Ráépülés Nincs   
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 7325 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése 
Szakképzési 

évfolyamok száma 
Óraszám 

Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló - 1600 
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II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló 
 
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 
 
 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): - 
 Időtartama (évben vagy félévben): - 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Bőrruha-készítő, -javító 
 
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 
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 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: 1000 
 
3. Elmélet aránya: 30 % 
 
4. Gyakorlat aránya: 70 % 
 
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): 
 - 
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III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 

 
A munkakör, foglalkozás 

FEOR száma FEOR megnevezése 
7325 Szűcs, szőrmekonfekcionáló 

 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

 
Üzleti kommunikációt folytat 
Előkészíti a gyártást 
Kiszabja az alkatrészeket 
Összeerősíti az alkatrészeket (bőrruha) 
Összeerősíti az alkatrészeket (szőrme) 
Befejező műveleteket végez 
Használt terméket javít 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

31 542 01 0000 00 00 Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő 
33 542 05  Szabó 
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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 baleset-megelőzési jelképek, színjelölések értelmezése 
4 Tűzoltó készülékek használata 
3 Elemi számolási készség 
5 Védőeszközök használata 
3 Íráskészség, nyomtatványok kitöltése 
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4 Egyszerű mérőeszközök használata 
 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Felelősségtudat 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Segítőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Helyzetfelismerés 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Ellenőrző képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1322-06 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 

 
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 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 
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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: 
1349-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek gyártáselőkészítése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Méretet vesz 
Méretet vesz gyermek testalkatról 
Méretet vesz férfi testalkatról 
Méretet vesz női testalkatról 
Modellrajzot készít 
Meghatározza a szerkesztési méreteket 
Alkalmazza a levett méreteket 
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat 
Szabásmintát készít méretek alapján 
Kialakítja a bélés, a közbélések, zsebanyagok szabásmintáit 
Kiválasztja a megfelelő anyagokat, kellékeket 
Elkészíti a leigazító- és jelölőmintákat, valamint a részműveletek elkészítéséhez és 
a bevasaláshoz szükséges sablonokat 
Műszaki dokumentációt készít a termékről 
Meghatározza az anyagszükségletet 
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Az alap, kellék és segédanyagokat ellenőrzi 
Meghatározza a gyártástechnológiát alap- és kellékanyagok alapján 
Elkészíti a gyártmányrajzot és a külalakleírást 
Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol 
Gépet, eszközt választ a technológiához 
Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrás- és 
hajtásszélességek, tűzésszélességek stb.) 
Összeállítja a kiszabott alkatrészek listáját és darabszámát anyagfajtánként 
A gyártáshoz szükséges gépeket, szerszámokat, berendezéseket beállítja és 
ellenőrzi 

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

C Műszaki rajz alapjai 
C Mérettáblázatok fajtái, méretszabványok, méretjelzések 
C Eltérő testalkatok fajtái és jellemzői 
C Méretvétel sorrendje és módja 
C Alapminta és szabásminta jellemzői 
C Szabásmintákon alkalmazott adatok, rövidítések, jelképek, jelzések 
C Szőrme mellényminta szerkesztése 
C Szőrmebunda alapmintájának szerkesztése 
C Szőrme - gallérminta változatok szerkesztése 
C Változtatások a szőrmekonfekció mintáin, áthelyezések, karcsúsítások, 

bőséghozzáadások 
C Női bőr-szoknyaminta szerkesztése 
C Női, férfi bőr-mellényminta szerkesztése 
C Női, férfi bőr-kabátminta szerkesztése 
C Női bőr-blézerminta szerkesztése 
C Férfi bőr-zakóminta szerkesztése 
C Női, férfi bőr-nadrágminta szerkesztése 
C Bőrruházati termékek sorozatmintáinak szerkesztése 
C Változtatások a bőrkonfekció mintáin, áthelyezések, karcsúsítások, 

bőséghozzáadások 
C Közbélések, zsebek, gallérok, kiegészítők mintáinak szerkesztése 
C Anyagismereti alapfogalmak 
C A nyersbőr, szőrmésbőr fajtái, felépítése, topográfiája, jellemző tulajdonságai 
C A bőrgyártás, szőrmés-bőrgyártás folyamata 
B Ruházati bőrök fajtái, jellemzői, tulajdonságai 
B Szőrmés bőrök szerkezete, tulajdonságai 
B Félnemes, nemes prémek jellemzői, tulajdonságai 
C Műbőrök, műszörmék jellemzői, tulajdonságai 
C Szőrme és bőrruházatnál alkalmazott textilanyagok jellemzői, tulajdonságai 
C Szőrme és bőrruházatnál alkalmazott textil kellékanyagok jellemzői, tulajdonságai 
C Szőrme és bőrruházatnál alkalmazott papír és fémanyagok tulajdonságai, jellemzői 
C Szőrme és bőrruházatnál alkalmazott műanyagok, vegyi anyagok tulajdonságai, 

jellemzői 
C Szőrme és bőrruházatnál alkalmazott alapanyagok vizsgálati módszerei, szabványai 
C Műszaki dokumentáció készítése 
C Alapanyag-szükséglet meghatározása 



 

 9 

C Jelölő minták kialakítása 
C Cérnaszükséglet, tűfinomság meghatározása 
C Gyártástechnológia folyamata alap és kellékanyagok alapján 
C Gyártmányrajzok, külalakleírások jellemzői 
C Alapanyag, kellékkalkuláció, anyaghányad meghatározásának módszerei 
C Az alkalmazott gépek, eszközök meghatározása 
C Technológiai paraméterek meghatározása 
C Kiszabandó, alkatrészek darabszámának meghatározása 

 
 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 szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1350-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek szabása 
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A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Szortírozza a szabáshoz a (bőröket színre, szőrméket szőrrajzolatra, színre) 
Mintára szortíroz 
Ellenőrzi és bejelöli a bőrhibákat 
Felrajzolja a szabásmintákat a bőrre 
Bőrt feldolgozásra előkészít (nedvesít, nyújt) 
Alkatrészeket szab kézzel, géppel 
Bőröket javít 
Vágási technológiát választ 
Az alkalmazott technológiának megfelelően szőrmésbőröket átrak, ereszt, szalagoz, 
mixel 
Bőrt rámáz 
Mintát szab 
Mintára szabott anyagot összeállít 
Kiszabja a bőrből az alkatrészeket a bőrhibák figyelembevételével és ellenőrzi 
Elvégzi a szélvékonyítást a bőralkatrészeken 

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

B Szabandó anyagok tulajdonságai 
B A szabandó alkatrészekkel szemben támasztott követelmények 
C Előválogatás műveletei 
C Szabásrendszerek jellemzői 
C Szabás módszerei, eszközei, berendezései, gépei 
B Bőrruházati termékek szabásrendjei 
C Szélvékonyítás jellemzői, alkalmazási területei, kivitelezése, eszközei, gépei 
C Alkatrészek számozásának módjai 
B Irhabőrök tulajdonságai, jellemzői 
B Irhabőrök válogatási, szortírozási műveletei 
C Rámázás módszerei, eszközei, berendezései 
C Szőroldal nyírási, javítási technológiái, eszközei, berendezései 
C Szőrmésbőrök minősítése, előválogatási műveletei 
C Mintára válogatás műveletei 
C Szőrmésbőrök nedvesítési, nyújtási, simítási technológiái 
C Szőr és színváltozatok átjelölésének módszerei 
C Szőrmésbőrök hibáinak jellemzői 
C Szőrmésbőrök javítási technológiái, eszközei, gépei 
C Szőrmésbőrök tisztázási, oldalazási technológiái, eszközei, gépei 
C Szőrmésbőrök toldási, csíkozási összeállítási technológiái, eszközei, gépei 
C Rámázás, szárítás, egyenlítés technológiái, eszközei, gépei 

 
 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 
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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 
Meggyőzőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

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

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1351-06 Bőrruházati termékek összeállítása 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Beragasztja az erősítő vásznakat 
Elkészíti a kisalkatrészeket (gallér, zsebpánt, kézelő, zsebfedő, foltzseb stb.) 
Összeállítja a kiszabott főalkatrészeket I. próbára 
Rápróbálja a ruhadarabot a megrendelőre 
Egyezteti a megrendelővel a szükséges változtatásokat és bejelöli a terméken 
Leigazítja a megrendelő méretére a lepróbált terméket 
A módosításokat átvezeti a szabásmintára 
Elkészíti végleges összevarrással a főalkatrészeket (eleje, hát, ujjak) 
Részvasalásokat, varrásszélességek leragasztását, préselését végzi folyamatosan 
Bejelöli a kisalkatrészek, díszítések helyét 
Elkészíti a zsebeket (bevágott zsebek, foltzsebek, varrásvonalba készített zsebek 
stb.) 
Felvarrja a főalkatrészekre a kisalkatrészeket (pl. foltzseb, kézelőpánt stb.) 
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Elkészíti a nyílások, záródások eldolgozásait (pl. lépéshasíték, nadrághasíték, 
húzózár, elejeszélek, szegett gomblyukak stb.) 
Összevarrja a főalkatrészeket (eleje és hát oldalai, vállai), szükség esetén 
díszítőelemeket fog a varrásvonalba 
Leragasztja vagy megvasalja a varrásszélességeket a technológiának megfelelően 
Elkészíti a dísztűzéseket 
Felvarrja a nyakkörre a gallért (vagy a passzét) 
Felvarrja az övpántot (szoknya, nadrág esetén) 
Bevarrja az ujjakat 
Felvarrja a passzékat (ujjra, dzseki aljavonalára stb.) 
Elkészíti a díszítéseket (pl. rátét felvarrása, felragasztás, hímzés stb.) 
Eldolgozza az összeállított termék széleit 
Elkészíti a bélésbe a belső zsebeket 
Összeállítja a bélést (melegítőbélést) és megvasalja 
Bevarrja a bélést a termékbe, ellenőrzi a bélés állását 
Elkészíti a befejező műveleteket (aljavonalak rögzítése, szemes gomblyuk 
kikötése) 
A terméket készre vasalja 
Felvarrja a gombokat, csatokat, patentoz 

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

C Öltésfajták jellemzői, alkalmazási területei 
C Varrógépek fajtái kialakítása, alkalmazási területei, működése 
C Alkatrészek összeerősítési technológiái 
C Gépi vasalás technológiái 
C Előkészítő és alkatrészgyártó műveletek 
C Mellékalkatrészek merevítési technológiái 
C Széleldolgozások műveletei 
C Alkatrészgyártás technológiái 
C Fő és mellékalkatrészek összeállításának technológiái 
C Összeállított termékek széleldolgozási technológiái 
C Dísztűzések jellemzői, alkalmazási területei, technológiái 
C Bélelési technológiák 
C Gomblyukazás fajtái, technológiái 
C Gombozás, záródások fajtái, technológiái 
C Vasalási műveletek technológiái 

 
 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 



 

 13 

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: 

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

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1352-06 Szőrmekonfekció összeállítása 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Összeállított testrészt (bundát) nedvesít 
Testrészt (bundát) pihentet 
Testrészt (bundát) mintára rajzol 
Testrészt (bundát) mintára rámáz 
Testrészt (bundát) szárít 
Testrészt (bundát) levesz, egyenlít 
Szabásmintát körbevág 

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

C Öltésfajták jellemzői, alkalmazási területei 
C Varrógépek fajtái, kialakítása, alkalmazási területei, működése 
C Alkatrészek összeerősítési technológiái 
C Szőrmefeldolgozási eljárások 
C Egészbőrös technológia 
C Felezett technológia 
C Feltoldásos technológia 
C Átrakásos technológia 
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C Eresztéses technológia 
C Veszteségszámítási eljárások 

 
 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: 

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

 
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: 
1353-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek lekészítési műveletei 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Segédanyagot rádolgoz (szalagoz, vásznaz) 
Bundát pikkíroz 
Kellékanyagot felvarr 
Bundát összeállít, vasal 
Összeállított terméket próbálja 
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Kabát szélét visszadolgozza 
Szőrt kezeli 
Bélést összevarrja 
Bélést levasalja, betűzi, bevarrja 
Széleken díszítővarrást készít 
Kellékeket felerősít 

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

Lekészítési eljárások 
C Szalagozás, pikkirozás, vásznazás technológiái 
C Bunda összeállítási technológiái 
C Bélelési technológiák 
C Végső csinosítási technológiák 
C Befejező műveletek 
C Szőrmefrissítési technológiák, berendezések, gépek 
C Irhabunda kikészítési technológiái 
C Késztermék minőségi ellenőrzési módszerei 

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

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1354-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek befejező műveletei 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Szőrmét frissít (fésül, vasal, gőzöl) 
Bőrt fényez, vasal 
Velúrt, irhát csiszol (velúroz) 
Ellenőriz 
Csomagol 

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

C Szőrmefrissítési technológiák, berendezések, gépek 
C Irhabunda kikészítési technológiái 
C Késztermék minőségi ellenőrzésének módszerei 

 
 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: 

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

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Tömör fogalmazás készsége 
Kommunikációs rugalmasság 
Közérthetőség 
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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: 
1355-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek javítása 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Készterméket átvizsgálja, előkészíti 
Készterméket átszabja 
Készterméket átalakítja 
Készterméket átbéleli 

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

C Bőr- és szőrmekonfekció gyártástechnológiák 
C Hibajavítási módszerek 
C Szabászati technológiák 
C Áthelyezések, karcsúsítások, bőséghozzáadások módszerei, technológiái 
C Bélelés készítési, bélelési 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: 

Szorgalom, igyekezet 
Türelmesség 
Precizitás 
Pontosság 
Stabil kéztartás 
Látás 
Kézügyesség 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 
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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 
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A 33 542 07 0000 00 00 azonosító számú, Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló 

megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 
1322-06 Üzletvitel a könnyűiparban 
1349-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek gyártáselőkészítése 
1350-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek szabása 
1351-06 Bőrruházati termékek összeállítása 
1352-06 Szőrmekonfekció összeállítása 
1353-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek lekészítési műveletei 
1354-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek befejező műveletei 
1355-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek javítása 

 
A 33 542 07 0100 31 01 azonosító számú, Bőrruha-készítő, -javító megnevezésű 

részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 
1322-06 Üzletvitel a könnyűiparban 
1349-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek gyártáselőkészítése 
1350-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek szabása 
1351-06 Bőrruházati termékek összeállítása 
1353-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek lekészítési műveletei 
1354-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek befejező műveletei 
1355-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek javítása 
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V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Modulzáró vizsga eredményes letétele 
 
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: 
1322-06 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 készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
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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: 
1349-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek gyártáselőkészítése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Bőr és Szőrmekonfekció-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: 

Megadott méretek alapján alap, sorozatmintát készít, alapanyag és 
kellékkalkulációt készít 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama: 120 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1350-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek szabása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Bőrruházati termékek szabászati technológiái, gépei, berendezései 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

Szőrmekonfekció termékek szabászati technológiái, gépei, berendezései 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli (központilag megadott témakörök alapján) 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Bőrruházati vagy szőrmekonfekció termékek szabása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 25% 
2. feladat 25% 
3. feladat 50% 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1351-06 Bőrruházati termékek összeállítása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Bőrruha előkészítő és alkatrészgyártó technológiák, gépek, berendezések 
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: 

Összeállító és befejező technológiák, gépek, berendezések ismertetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli (központilag megadott témakörök alapján) 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Bőrruházati termék készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 180 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 25% 
2. feladat 25% 
3. feladat 50% 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1352-06 Szőrmekonfekció összeállítása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szőrmefeldolgozási, összeállítási technológiák, gépek, berendezések 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: 

Szőrmekonfekció készítése. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 180 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 
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7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1353-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek lekészítési műveletei 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A szőrmekonfekcionálás lekészítő műveleteinek, gépeinek, berendezéseinek 
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: 

Szőrmekonfekció lekészítő műveleteinek bemutatása egy adott terméken 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 

 
8. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1354-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek befejező műveletei 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szőrmekonfekció befejező műveleteinek, gépeinek, berendezéseinek ismeretése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

Irha, velúrbőr konfekció termékek kikészítő műveleteinek gépeinek, 
berendezéseinek ismertetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli (központilag megadott témakörök alapján) 

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

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
9. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1355-06 Szőrmekonfekció és bőrruházati termékek javítása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Bőr és szőrmekonfekció termékek anyagainak, összeállítási alap-technológiáinak 
ismertetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli (központilag megadott témakörök alapján) 

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

Meghibásodott bőr vagy szőrmekonfekció javítása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

1. feladat 20% 
2. feladat 80% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
A 33 542 07 0000 00 00 azonosító számú, Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló megnevezésű 
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 5 
2. vizsgarész: 5 
3. vizsgarész: 15 
4. vizsgarész: 20 
6. vizsgarész: 25 
7. vizsgarész: 10 
8. vizsgarész: 10 
9. vizsgarész: 10 

 
A 33 542 07 0100 31 01 azonosító számú, Bőrruha-készítő, -javító megnevezésű 
részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 5 
2. vizsgarész: 5 
3. vizsgarész: 15 
4. vizsgarész: 20 
5. vizsgarész: 25 
7. vizsgarész: 10 
8. vizsgarész: 10 
9. vizsgarész: 10 

 
A 33 542 07 0000 00 00 azonosító számú, Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló megnevezésű 
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a 
vizsgázó a 33 542 07 0100 31 01 azonosító számú, Bőrruha-készítő, -javító megnevezésű 
részszakképesítéssel rendelkezik 

6. vizsgarész: 100 
 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

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

- 
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VI. 

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 
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Varrógépek (bőr) X X 
Varrógépek (szűcs) X   
Ipari nyírógép X   
Porológép X   
Rámázó pisztoly X   
Vasaló (háztartási, ipari, gépi) X X 
Kéziszerszámok X X 
Speciális szűcs, szörmeipari kéziszerszámok X   
Sapkatőke (fa, fém), sapkatágító X   
Szabászasztal konzollal   X 
Vasalóasztal X X 
Próbababa – sztender   X 
Gombbehúzó, csatbehúzó   X 
Karosprés   X 
Hosszmérő eszközök X X 

 


