
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosí-
tott 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Országos Kép-
zési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék-
be történő felvétel és törlés eljárási rendjéről
alapján.

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-
szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azono-
sító száma és megnevezése, valamint a kapcso-
lódó szakképesítés megnevezése:

A nyomdaipari szakmák elsajátíthatóak isko-
larendszerű képzésben, és egy részük felnőtt-
képzésben is.

A modulrendszerű képzésről a könyvkötő-
szakma oktatásának bemutatásával tájékozta-
tom a Tisztelt Olvasókat.

A modulrendszerű képzésnek „köszönhető-
en” végzős könyvkötő tanulók hat modulból
vizsgáznak, ami tizenhárom vizsgarészt je-
lent. A vizsga akkor sikeres, ha minden mo-
dulból legalább 51%-ot teljesítenek! A köve-
telménymodulok a következők:
� Gyártás-előkészítés

írásbeli Szakmai számítás
szóbeli Gyártás-előkészítés, 
anyaggazdálkodás

� Általános és nyomdaipari munka-, baleset-,
tűz- és környezetvédelem

szóbeli Általános és nyomdaipari munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelem

� Nyomdaipari minőségbiztosítás
írásbeli Nyomdaiparban alkalmazott
anyagok gyártása, tulajdonságai, fajtái
szóbeli Nyomdaipari technológiák, gépek,
minőségi követelmények. Minőségbiztosítás

� Nagyüzemi könyvgyártás
gyakorlati Egy (bonyolultabb) vagy kettő
(egyszerűbb) kötészeti gép beállítása
írásbeli Nagyüzemi könyvgyártás 
technológiái
szóbeli Nagyüzemi könyvgyártás 
technológiája

� Kézi könyvkötés
gyakorlati Könyvtest készítése 
cérnafűzéssel, könyvtestkikészítés, hamis 
betáblázás, díszítés
szóbeli Könyvkötészeti anyagok tulajdon-
ságai, kézi könyvkötészeti eljárások

� Nagyüzemi papírfeldolgozás gépeinek 
kezelése

gyakorlati Egy (bonyolultabb) vagy kettő
(egyszerűbb) kötészeti gép üzemeltetése, 
karbantartása
írásbeli Nagyüzemi könyvgyártás gépei
szóbeli Nagyüzemi könyvgyártás gépei

A felsorolt követelménymodulok többféle szak-
mának a vizsgarészei. A feladatsorok elején eze-
ket feltüntetik. A teljesség igénye nélkül csak
egy példa:

A könyvkötő tanulóknak és a kiadványszer-
kesztő tanulóknak két követelménymodulja
(három vizsgarésze) azonos. A két követelmény-
modul: Gyártás-előkészítés és az Általános és
nyomdaipari munka-, baleset-, tűz- és környezet-
védelem.

Ez utóbbi példa azért érdekes, mert könyvkö-
tőnek 16 éves kor után lehet jelentkezni, kiad-
ványszerkesztőnek viszont csak érettségi után!

A középfokú nyomdaipari képzés 
rendszere hazánkban
Szalai Sándor

52 213 01 0000 00 00 Kiadványszerkesztő

52 213 03 1000 00 00 Nyomdai gépmester

52 213 03 0100 31 01 Gyorsnyomdai gépkezelő

52 213 03 0100 31 02 Nyomdai gépkezelő

31 527 01 0000 00 00 Könyvkötő

31 527 01 0100 31 01 Kötészeti gépkezelő

51 213 02 0000 00 00 Nyomtatványfeldolgozó

51 213 02 0100 21 01 Író- és irodaszergyártó, 
papírtermék-készítő

51 213 02 0100 31 01 Papírfeldolgozó

31 213 01 0000 00 00 Szita-, tampon- és filmnyomó

54 213 05 0000 00 00 Nyomdaipari technikus

54 213 05 0100 51 01 Nyomóforma-készítő

MAGYAR GRAFIKA 2009/6 6



A modulrendszerű képzésről bővebben: www.
nive.hu (a szóbeli feladatsorokat és az értékelő-
lapokat a fenti linken nézhetik meg).

A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE

Az értékelésnél különböző arányban kell az
egyes vizsgarészek értékeléseit figyelembe venni.
� Gyártás-előkészítés

írásbeli 25%
szóbeli 75%

� Általános és nyomdaipari munka-, baleset-,
tűz- és környezetvédelem

szóbeli 100%
� Nyomdaipari minőségbiztosítás

írásbeli 50%
szóbeli 50%

� Nagyüzemi könyvgyártás
gyakorlati 40%
írásbeli 30%
szóbeli 30%

� Kézi könyvkötés
gyakorlati 70%
szóbeli 30%

� Nagyüzemi papírfeldolgozás gépeinek 
kezelése

gyakorlati 40%
írásbeli 30%
szóbeli 30%

A VÉGSő ÉRTÉKELÉSNÉL A VIZSGARÉSZEK
ÉS EZEK SÚLYA A VIZSGA EGÉSZÉBEN

1. vizsgarész: 15%
2. vizsgarész: 10%
3. vizsgarész: 20%
4. vizsgarész: 20%
5. vizsgarész: 15%
6. vizsgarész: 20%

OSZTÁLYZATOKKÁ ALAKÍTÁS

0–50% 1
51–60% 2
61–70% 3
71–80% 4
81–100% 5

Iskolánkban (Szily Kálmán Kéttannyelvű Műsza-
ki Középiskola, Szakiskola és Kollégium) a 2009–
2010-es tanév végén már ennek megfelelően
vizsgáznak tanulóink.

Több oktatásszervező hirdet nyomdaipari
képzéseket. Az elért eredmények után kapott
bizonyítvány ugyanolyan, mint az iskolai rend-
szerben tanulóké. A vizsga feltételei is azonosak.
Jellegéből adódóan azonban lényegesen keve-
sebb idő jut a tananyagok elsajátítására.

Sajnálatos módon nem egyszerű feladat az
interneten információhoz jutni, mert ren-
geteg olyan oldalt találunk, ahol
� még a régi OKJ-s szakmákat hirdetik;
� már nincs is abban az iskolában nyomda-

ipari képzés;
� a jelzett iskola már évek óta megszűnt.
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