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07234006 számú Szűcs megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló 

szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény  
   

2  A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

2.1  Megnevezése: Szűcs  

2.2  Ágazat megnevezése: Kreatív ágazat  

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 
alapján: 0723  

 
 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:   

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  
  
Egyéb feltételek: -   
  
11.2 Írásbeli vizsga  
  

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szőrmeipari anyag és áruismeret, szabászati és 

konfekcionálási ismeretek   
▪    

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó a tanulási eredményekben 

megfogalmazott ismereteiről az alábbiak szerint ad számot:  
● anyag és áruismeret: a szőrmeiparban felhasznált szőrmés bőrök, jellemzőik, 

csoportosításuk, felhasználási lehetőségük, a szőrmeiparban használt egyéb 

kellékanyagok.  

● szabászati ismeretek: a különféle szőrmésbőrök szabászati módjairól, a szabászat 
folyamatáról.   

● gyártástechnológia: a szőrmeiparban használt gyártási technológiai folyamatok, 
gyártási technikák, feldolgozási módok.  

  
A vizsgafeladat 30 kérdésből áll, melynek típusai: alternatív és többszörös 

feleletválasztás, igaz - hamis állítás eldöntése, feleletválaszok párosítása, rangsoroló, 

ábra felismerés.  
  
Az írásbeli teszten belül a kérdések témakörönként a következő arányban szerepelnek:   

● anyag és áruismeret:  30 %  

● szabászati ismeretek:  30 %  
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● gyártástechnológia  40 %  
  

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%  

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékelése a 
vizsgaközpont által kiadott útmutató alapján történik.  

● anyag és áruismeret:  30 %  

● szabászati ismeretek:  30 %  

● gyártástechnológia  40 %  
  

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 41 %-át elérte.  

11.2.7  Minősítések:   

0-40% elégtelen (1)   
41-49% elégséges (2)   
50-59% közepes (3)  60-79% 
jó (4)   
80-100% jeles (5)   
  

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Vizsgaremek és gyártási dokumentáció  
elkészítése, gyakorlati feladat   

11.3.2  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   

▪  Vizsgaremek előzetes elkészítése dokumentációval és annak bemutatása a 
vizsgabizottságnak  

Gyakorlati feladat: Szőrme felsőruházati termék előállítása.    
  

I.  Vizsgarész: Vizsgaremek előzetes készítése dokumentációval és annak 

szóbeli bemutatása  
  
A szakmai képzés ideje alatt elkészített felsőruházati szőrmeipari termék bemutatása a 
műszaki dokumentációval együtt.  

A műszaki dokumentáció tartalmazza a modellrajzot, a szabásmintát, a felhasznált bőrök 
felfektetési rajzát, anyaghányad számítást, a gyártási folyamat során készített fotókat. A 
vizsgázó a vizsgabizottság előtt szóban ismerteti a vizsgamunka elkészítési folyamatát, 
alkalmazott eszközöket, technológiát.  
  

 II.  Vizsgarész: Szőrme felsőruházati termék előállítása (gyakorlati feladat)  
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A vizsgázó a vizsgaszervező által rendelkezésére bocsájtott kiszabott, előkészített, 
rámázott alkatrészek leegyenlítését végzi szabásminta szerint, illesztési pontokat bejelöl 
vásznazást végez, az alkatrészeket összeállítja szűcsvarrógépen, szalagozást végez, az 
előre elkészített bélést bevarrja, horgos vagy keska kapcsot bevarr. Az elkészült darabot 
csinosítja.  

A vizsgabizottság jelen van a gyakorlati feladat megoldásának teljes folyamatában és a 
megadott szempontok szerint értékeli azt.  

A Projekt vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: összesen  
300 perc   

I. Vizsgarész:  

 Vizsgaremek előzetes készítése dokumentációval és annak szóbeli bemutatása:   
    20 perc  

II. Vizsgarész: Szőrme felsőruházati termék előállítása (gyakorlati feladat)   280 
perc  

  

11.3.3 A projekt vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80% Értékelési 

arányok a Projektfeladaton belül:   

I. Vizsgarész: Vizsgaremek előzetes készítése dokumentációval és annak szóbeli 
bemutatása:        50%  

II. Vizsgarész: Szőrme felsőruházati termék előállítása (gyakorlati feladat):  
       50 %  

  
11.3.4  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

I. Vizsgarész: Vizsgaremek előzetes készítése dokumentációval és annak szóbeli 
bemutatása  

● 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  
  

II. Vizsgarész: Szőrme felsőruházati termék előállítása (gyakorlati feladat)  

● a technológiai sorrend betartása:    10 pont  

● szakszerű eszközhasználat:    10 pont  

● az egyes alkatrészek pontos illesztése    15 pont  

● varrások egyenletes, esztétikus kivitelezése:    20 pont  

● vásznazás és szalagozás szakszerű kivitelezése:    15 pont  
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● záró kapcsok szakszerű bevarrása:    10 pont  

● a bélelési munka egyenletes, esztétikus kivitelezése:    20 pont  

 Összesen                  100 pont  
  

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

pontszám legalább 41 %-át elérte. Minősítések:   

0-40% elégtelen (1)   
41-49% elégséges (2)   
50-59% közepes (3)  60-79% 
jó (4)   
80-100% jeles (5)   

  

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: - 11.5 

A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  
● terméktároló állvány vállfával  
● próbababa  
● szabászasztal  
● kézi szabáskés/pengebetétes szűcskés  
● vonalzó  
● kézi ollók (szabász, kézi)  
● strekkoló/simítófa ● szűcsvarrógép  
● szűcsvarró tű  
● szabó varrótű ● gombostű  
● szűcsgyűszű  
● cérna  
● vasaló  
● ruhaipari mérőszalag  
● szabókréta  
● informatikai eszközök  

  
11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: A vizsgázó a gyakorlati feladat megoldásához használhatja:   

Szabványok, az előkészített bélésanyag, saját szerszámok: pengebetétes szűcskés, 
gyűszű, tűk, vliselin, ruhaipari ragasztó szalag, záró kapcsok.  
  

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsga időszakokra 
vonatkozó sajátos feltételek: -  

12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek  

--  


