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Képesítő vizsga feltételei és tartalma 

a PROGRAMKÖVETELMÉNY 

képesítő vizsgára vonatkozó kivonata 

07234008 számú Szőrmésbőr kikészítő szakképesítésre 

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1 Megnevezése: Szőrmésbőr kikészítő   

1.2 Ágazat megnevezése: Kreatív  

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti 

kód alapján: 0723  

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, 

valamint az önállóan elkészített portfólió bemutatása.  

Egyéb feltételek: nincs  

10.2 Írásbeli vizsga  

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése:   

A vizsgatevékenység megnevezése:   

- Szőrme kikészítési anyag- és áruismeret, szőrmekikészítési folyamatok, valamint a munka-. 

egészség és környezetvédelem ismereteinek mérése írásbeli feladatsor megoldásával.  

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

  A vizsgázó a tanulási eredmények ismereteiről írásban az alábbiak szerint ad 

számot:  

A.) Anyag és áruismeret: A szőrmeiparban felhasznált szőrmés bőrök fajtái, szerkezete, 

jellemzőik, csoportosításuk, felhasználási lehetőségük. A nyers szőrmék hibái 

konzerválási módjai, anyagai, követelményei.   
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B.) A különböző konzervált szőrmék kikészítésének módjai, technológiai folyamata, 

anyagai, gépei, berendezései, munka-. egészség és környezetvédelemi-, minőségi-, 

követelményei, hibái.  

  

A vizsgafeladat 30 kérdésből áll, melynek típusai: felelet-választásos, igaz - hamis állítás 

eldöntése, kiegészítéses, konstruktív felsoroló, ábra felismeréses.   

Az írásbeli teszten belül a kérdések témakörönként a következő arányban szerepelnek:   

- anyag és áruismeret:   40 %  

- kikészítési technológiák munka-. egészség és környezetvédelem-, minőség:  60 %  

 10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150   perc  

 10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   30 %   

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a feladatsor alapján a 

vizsgaközpont által kiadott útmutató, megoldókulcs alapján történik.  

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 51%-át elérte.  

Minősítések:   

0-50% elégtelen (1)   

51-60% elégséges (2)   

61-70% közepes (3)   

71-80% jó (4)   

81-100% jeles (5)   

10.3 Projektfeladat  

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése:   

A.) Vizsgaremek, portfólió készítése, és a vizsgaremek gyártási dokumentációjának 

az elkészítése.   

B.) A gyakorlati vizsga helyszínén választott gyakorlati feladatok megoldása.  

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A.) Portfólió: Szakmai képzése során szerzett témakörök felhasználásával 

portfóliót, vizsgaremeket készít, melynek tartalmaznia kell:   

Szabadon választott szőrme kikészítését és gyártási dokumentációjának az elkészítését és 

bemutatása a vizsgabizottságnak. A gyártási dokumentációnak tartalmaznia kell a 

kikészített szőrmésbőr rajzát, a konzerválás módját, anyagait, a kikészítés műveleteit, a 
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felhasznált anyagokat, gépeket, berendezéseket, minőségi-, munkavédelmi-, 

környezetvédelmi-, és hulladékkezelési előírásokat (a kikészítési folyamat során készített 

fotókat). A vizsgázó a vizsgabizottság előtt szóban ismerteti a vizsgamunka elkészítési 

folyamatát, az alkalmazott anyagokat, gépeket, berendezéseket, eszközöket, és a 

kikészítési technológiát.  

A portfóliót bemutatja a vizsgabizottságnak 20 perc.  

B.) A gyakorlati vizsga helyszínén választott gyakorlati feladatok megoldása:  

a) Mechanikai műveletek:  

- 3 kisebb testű és egy nagyobb testű állat bőrének husolása: 40 perc  

- egy kikészített száraz bőr puhítása, kaszálása vagy stószolása: 30 perc  

- egy kikészített száraz bőr csiszolása: 30 perc  

- egy kikészített bőr előkészítése szabásra: nedvesítése, rámázása   40 perc             

b) Egy vegyi művelet – csávalé, vagy cserzőlé – elkészítése: 30 perc  

            c) Egy minősítési, értékelési feladat 20 perc.   

A gyakorlati vizsga helyszínének műszaki adottságait figyelembe véve: Két mechanikai 

művelet, egy vegyi művelet előkészítése, és egy minősítési, értékelési feladat.  

A vizsgabizottság részt vesz a gyakorlati feladat megoldásának folyamatában és a 

megadott szempontok szerint értékeli azt.  

A két feladat eredménye, az elkészített produktumok értékelése biztosítja, hogy a 

vizsgabizottság megbizonyosodjon a vizsgázó gyakorlati tudásáról és képességeiről.   

 10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210   perc  

A szakmai képzés ideje alatt elkészített vizsgaremek és dokumentációjának bemutatása,  

és a technológiai folyamat szóbeli ismertetése:   20 perc Gyakorlati vizsgafeladat 

megoldása:     190 perc  

 10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70     %  

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A.) Vizsgarész: A vizsgaremek, a portfólió bemutatása, a gyártási folyamat ismertetése: 

   

a) A képzés során elsajátított szakmai ismeretek alkalmazása.  

b) Az alkalmazott gyártástechnológiai folyamatok egyértelmű rögzítése, az 

elkészített munka esztétikai kivitele.  

c.) A portfólió bemutatásának szakszerűsége, szakkifejezések alkalmazása.  

Vizsgaremek bemutatása, gyártási dokumentáció, gyártási folyamat ismertetése:  
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- a készített vizsgadarab esztétikai megjelenése:   30 pont  

- a kivitelezés szakszerűsége:   30 pont  

- a műszaki dokumentációnak való megfelelés:   10 pont  

- a gyártási folyamat szakszerű ismertetése:   20 pont  

- szakmai kifejezések használata a munkadarab bemutatása során: 10 pont  

 Összesen:                 100 pont  

A vizsgaremek, a portfólió bemutatása, a gyártási folyamat ismertetése: 50%  

 B.) Vizsgarész: A gyakorlati feladat kivitelezése:            

a) A mechanikai műveletek szakszerűsége a gyakorlati ismeretek alkalmazása.  

b) A vegyi műveletek előkészítésének pontos, szakszerű alkalmazása.  

c.) A kikészített szőrme esztétikai kivitele, szakszerű minősítése.  

 A gyakorlati feladat kivitelezése:    

- a mechanikai műveletek szakszerű elvégzése                               40 pont  

- a csáva vagy cserzőlé megfelelő összetételű, szakszerű   

   elkészítése           20 pont  

- szakszerű vegyianyag, gép, berendezés és eszköz használat:  10 

pont  

- szakmai, biztonsági, környezetvédelmi szabályok betartása:        10 pont                                

- a kikészített szőrme minősítése:           10 pont  

- önállóság, szakszerűség, hatékonyság, időbeli ütemezés, minőségi   

munkavégzés:                                                                              10 pont  

 Összesen                         100 pont  

A gyakorlati feladatok szakszerű kivitelezése: 50%  

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám több mint 51%-át elérte.  

Minősítések:   

0-50% elégtelen (1)   

51-60% elégséges (2)   

61-70% közepes (3)   

71-80% jó (4)   

81-100% jeles (5)   
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10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: vizsgabizottsági 

tagok, a vizsgát segítő szakemberek, oktatók, az írásbelit felügyelő, javító tanárok.  

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

- Az írásbeli vizsga feladatsora, javítókulcsa. A vizsgázók által biztosított író és 

rajzeszközök.  

- A gyakorlati vizsga helyszínén az adott szőrme kikészítéséhez szükséges a 

mechanikai- és a vegyi műveletekhez és a minősítéshez szükséges üzemi körülmények 

berendezései, eszközei, anyagai (áztató kád, husoló gép, cserző-, szárító berendezések, 

puhító-, vasaló-, nyírógépek, festő berendezések, felületmérő gép, minősítő előírások, 

szabványok, nagyítók).  

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módjai és feltételei: nincs  

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: A vizsgázó a gyakorlati feladat megoldásához az alábbiakat 

használhatja:   

A végrehajtandó mechanikai és vegyi műveletek technológiai, gyártási utasításait, az 

előkészített szőrmésbőröket, vegyianyagokat, gépi berendezéseket, eszközöket. A 

minősítéshez, értékeléshez szükséges szabványokat. dokumentumokat, etalonokat, 

eszközöket, berendezéseket.  

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:  

A szakmai vizsgához felhasznált anyagokat, a munkafolyamathoz szükséges kézi és gépi 

eszközöket a vizsgáztató biztosítja a megfelelő munkahelyi és egészségbiztosítási feltételeivel 

együtt.  

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek: 

nincsenek  
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