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           A Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

 
A szakképesítés azonosító száma: 34 543 06 
Szakképesítés megnevezése: Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
 
A szakképesítés rövid leírása: 
A könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó feladata, hogy nyomtatott ívekből készterméket állít elő 
a munkatáska leírása alapján, a megrendelő igényei szerint. 
 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 
– munkafolyamatot előkészíteni 
– a munka megkezdése előtt ellenőrizni a gépek műszaki állapotát 
– betartani a munkavédelmi, technológiai és érintésvédelmi szabályokat 
– ellenőrizni a szükséges anyagok minőségét (szálirány, nedvességtartalom, 

festékszáradás..) 
– kiszámítani és ellenőrizni a szükséges anyagok mennyiségét 
– alkalmazni a kézi könyvkötés műveleteit 
– szakszerűen használni a szükséges kötészeti anyagokat 
– üzemeltetni a könyvkötő eszközöket, gépeket, gépsorokat 
– a használt, hibás könyvet kijavítani vagy újrakötni 
– üzleti könyveket, éves beszámolókat készíteni 
– fényképet, plakátot kasírozni 
– díszdobozokat készíteni 
– beállítani, üzemeltetni és karbantartani a könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó gépeket, 

berendezéseket 
– elvégezni a szükséges szabályozási feladatokat 
– laboratóriumi eszközöket kezelni, üzemeltetni 
– folyamatosan ellenőrizni a minőséget 
– betartani a tűzvédelmi ergonómiai előírásokat 
– betartani a minőségbiztosítási előírásokat 
 

 
SZAKMAI TÁRGYAK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gyártáselőkészítés, minőségügy 
Kézi könyvkötés 
Munkajog, munkabiztonság 
Nagyüzemi könyvgyártás 
Nagyüzemi könyvgyártás gépei 
Nyomtatványfeldolgozás 
Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás II. 
Munkahelyi egészség és biztonság 
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VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyakorlati vizsga 
A vizsgafeladat megnevezése: Könyvkötés, könyvkötészeti műveletek 
Könyvtest készítése cérnafűzéssel, könyvtest-kikészítés, hamis betáblázás, díszítés 
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

 
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomtatványfeldolgozó-gépek beállítása 
Egy bonyolultabb vagy két egyszerűbb nyomtatványfeldolgozó- vagy könyvgyártó gép beállítása, 
üzemeltetése és karbantartása meghatározott paraméterek alapján 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

 
Központi írásbeli vizsga: nincsen 

 
Szóbeli vizsga 
A vizsgafeladat megnevezése: Kötészeti anyagok, technológiák 
Kötési módok és alkalmazási területük 
Kötészeti anyagok, segédanyagok, ragasztók tulajdonságai 
Könyv és folyóirat kikészítési módok 
Kötészeti anyagvizsgálatok 
Gyártási folyamatok 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 
 
2017. július 28. 
Készítette: Szilágyi Judit 

 

Gyártáselőkészítés, 
minőségügy 

szóbeli 

Kézi könyvkötés gyakorlati, szóbeli 
Munkajog, munkabiztonság szóbeli 
Nagyüzemi könyvgyártás gyakorlati, szóbeli 
Nagyüzemi könyvgyártás 
gépei 

gyakorlati, szóbeli 

Nyomtatványfeldolgozás gyakorlati, szóbeli 
Foglalkoztatás I. írásbeli 
Foglalkoztatás II. írásbeli 
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

írásbeli 


