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NYOMDAIPARI SZAKMACSOPORT 

Nyomdaipari technikus 

Kiadványszerkesztő technikus 

szakképesítés versenyszabályzata 
 

A szakképesítésekhez rendelt versenytevékenységek és ezek súlya, a verseny egészében, a 

szakmai és vizsgakövetelmények előírásai alapján kerülnek meghatározásra, beszámításra. 

A felkészüléshez felhasználható a tankönyvek mellett az adott szakképesítéshez kapcsolódó 

szakirodalom is. 

54 213 07 Nyomdaipari technikus 

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelettel kiadott szakmai és vizsgakövetelményt módosító 

25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet, valamint a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet szerint indult 

képzésben részt vevők számára.  

Versenyfeladat Versenyforduló Szakmai vizsga, ill. egyes részei 

alóli felmentés lehetősége  

az / a ….t követően 

  területi 

előválogató 

válogató döntő 

Írásbeli versenytevékenység 
területi 

előválogató 
✔ - - 

Szóbeli versenytevékenység válogató - ✔ - 

Gyakorlati versenytevékenység válogató, döntő - - ✔ 

Azon versenyzők, akik az új Képzési és Kimeneti Követelmények szerint tanulnak és a 

megfelelő szintet elérték mentesülhetnek a szakmai vizsga vizsgatevékenységei alól. 

 

Területi előválogató  

 

A területi előválogató versenyen egy központi írásbeli feladatot kell a versenyzőknek 

megoldaniuk, amely lefedi a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottakat és 

tartalmazza a képzési idő teljes tananyagát. 

 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

(perc) 

Elérhető  

pontszám 

Írásbeli versenytevékenység 

Versenyfeladat: Gépészeti ismeretek, Anyagismeret, Nyomathordozók, 

Szakmai számítások. 

180 100 

 

Válogató 

Helyszín:  Az MKIK által kijelölt helyszín  

Időpont:  február vége 

 

A döntőbe jutás előfeltétele a válogatón való eredményes részvétel.. 

A válogató versenyen részt vevő versenyzők számának meghatározása a szakmai versenyre 

jelentkezettek számával arányban történik. A válogatóra bejutottak névsora az írásbeli területi 
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előválogatón elért eredmények rangsora alapján kerül kialakításra, az elvárható tudás és a valós 

értéksorrend érdekében. Pontazonosság esetén a helyezés sorrendjében a szakmai számítások 

feladatrész pontszáma a meghatározó. A versenyzők a területi előválogatón elért eredménye 

(pontszáma) a válogató és a döntő eredményébe nem számít bele.  

Az országos válogatóba történő behívásra a területi előválogatókon legjobb eredményt elérő 

versenyzők kerülnek.  

 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

(perc) 

Elérhető  

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység: Színes digitális nyomat elkészítése  

Versenyfeladat:  

16 oldalas, színes borítós megszemélyesített műsorfüzet. Fekete fehér 

belívvel digitális nyomtatással. In-line irkafűzős feldolgozással. 

Nyomdai PDF-ről és .csv adatbázis felhasználásával kell készíteni. 

90 60 

Szóbeli versenytevékenység:   

Nyomtatási technológiák  

Nyomdafestékek tulajdonságai  

Nyomathordozók tulajdonságai 

A kész vizsgaproduktum és a gyártási folyamat rövid bemutatása, 

szakmai elbeszélgetés. 

30 40 

 

Döntő 

 

Helyszín:  Az MKIK által kijelölt helyszín  

Időpont:  Az országos döntőt megelőzően (március második felében) 

 

A döntőbe történő behívásra a válogatón legjobb eredményt elérő versenyzők kerülnek. 

Az országos döntőben részt vevő versenyzők maximális létszáma 3 fő. 

 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

(perc) 

Elérhető  

pontszám 

Komplex nyomdaipari technikus feladat  

Legalább 50% színes illusztrációt tartalmazó könyv belívének 

kinyomtatása 4+1 színben 80 gr/m2 volumenizált ofszet és 120 gr/m2 matt 

műnyomó papírra. 

180 80 

Szóbeli versenytevékenység: Nyomdaipari anyagok tulajdonságai 

Versenyfeladat: 

Szakmai ismeretek 

Minőségi vizsgálatok 

Munkajog, munkavédelem 

20 20 

 

A versenyzők helyezését a döntőn elért pontszámok alapján határozza meg a versenybizottság. 
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54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus 

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelettel kiadott szakmai és vizsgakövetelményt módosító 

25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet, valamint a 29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelet szerint indult 

képzésben részt vevők számára.  

Versenyfeladat Versenyforduló Szakmai vizsga, ill. egyes részei 

alóli felmentés lehetősége  

az / a ….t követően 

  területi 

előválogató 

válogató döntő 

Írásbeli versenytevékenység 
területi 

előválogató 
✔ - - 

Szóbeli versenytevékenység válogató - ✔ - 

Gyakorlati versenytevékenység válogató - ✔ - 

Azon versenyzők, akik az új Képzési és Kimeneti Követelmények szerint tanulnak és a 

megfelelő szintet elérték, mentesülhetnek a szakmai vizsga vizsgatevékenységei alól. 

 

Területi előválogató  

 

A területi előválogató versenyen egy központi írásbeli feladatot kell a versenyzőknek 

megoldaniuk, amely lefedi a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottakat és 

tartalmazza a képzési idő teljes tananyagát. 

Az országos válogatóba történő behívásra a területi előválogatókon legjobb eredményt elérő 

versenyzők kerülnek.  

 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

(perc) 

Elérhető  

pontszám 

Írásbeli versenytevékenység 

Versenyfeladat: Tipográfiai ismeretek és szakmai számítások 

- Nyomdai eredetik jellemzői; 

- Nyomdai méret- és mértékrendszerek; 

- Betűtípusok rendszerezése; 

- Nyomdatermékek felosztása, méretei, tulajdonságai; 

- Szövegfeldolgozás, szövegformátumok; 

- Kép-szöveg integráció; 

- Klasszikus és modern tipográfia. 

180 100 

 

Válogató 

Helyszín:  Az MKIK által kijelölt helyszín  

Időpont:  február vége 

 

A döntőbe jutáselőfeltétele a válogatón való eredményes részvétel. 

A válogató versenyen részt vevő versenyzők számának meghatározása a szakmai versenyre 

jelentkezettek számával arányban történik. A válogatóra bejutottak névsora az írásbeli területi 

előválogatón elért eredmények rangsora alapján kerül kialakításra, az elvárható tudás és a valós 

értéksorrend érdekében. Pontazonosság esetén a helyezés sorrendjében a szakmai számítások 
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feladatrész pontszáma a meghatározó. A versenyzők a területi előválogatón elért eredménye 

(pontszáma) a válogató és a döntő eredményébe nem számít bele. 

 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

(perc) 

Elérhető  

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység: Kép és szöveg integrációja 

 

Versenyfeladat:  

Folyóirat oldalpár tervezése és kivitelezése kiadványszerkesztő 

programban. Adott a szöveg és a képeredetik, valamint az oldalpár 

tipográfiai leírása. 

240 100 

 

Döntő 

Helyszín:  Az MKIK által kijelölt helyszín  

Időpont:  Az országos döntőt megelőzően (március második felében) 

 

A döntőbe történő behívásra a válogatón legjobb eredményt elérő versenyzők kerülnek. 

Az országos döntőben részt vevő versenyzők maximális létszáma 5 fő. 

 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

(perc) 

Elérhető  

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység: Csomagolástermék tervezése és 

kivitelezése, kivágása  

Versenyfeladat:  

Meghatározott stancaformára karton doboz tervezése és a kész termék 

kinyomtatása. Adott a szöveg és a képeredetik, valamint a stancarajz 

vektoros formátumban. A kivágás kivágóberendezéssel történik, amelyet 

hozzáértő segítő személy kezel. 

240 70 

Szóbeli versenytevékenység:  

Versenyfeladat: Kiadványszerkesztő szakmai ismeret 

- Kiadványszerkesztő programok 

- Színtani alapfogalmak 

- Színkeverés 

- Színrendszerek, színmódok 

- Színmérés 

- Vektor- és pixelgrafikus programok 

- Képfeldolgozás, képformátumok 

- Autotípia, rácstípusok 

- Papírfajták 

- Formakészítés technológiai lehetőségei 

- Kimenetek 

- Nyomtatási technológiák 

10 15 

Szóbeli versenytevékenység: Portfólió bemutatása 

A szakmai gyakorlati tevékenység bemutatása a portfólióval. 
10 15 

 

A versenyzők helyezését a döntőn elért pontszámok alapján határozza meg a versenybizottság.  

 


