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07223014 számú Kádár, bognár megnevezésű szakképesítés megszerzésére 
irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény  

 

1 A javaslatot tevő adatai1 

1.1 Természetes személy esetén: 

1.1.1 Név: 

1.1.2 Lakcím: 

1.1.3 E-mail cím: 

1.1.4 Telefonszám: 

1.2 Nem természetes személy esetén: 

1.2.1 Név: Iparügyekért felelős miniszter 

1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma): 

1.2.3 Székhely: 

1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

2.1 Megnevezése: Kádár, bognár  

2.2 Ágazat megnevezése: Fa- és bútoripar ágazat 

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 
alapján: 0722  

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés 

3.1  Megnevezése: Kádár, bognár 

3.2  Szintjének besorolása 

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint:3 

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3 

3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 
                                                           
1 A megfelelő elem kiválasztandó. 
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4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 
összefüggése2: 

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-
tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-
ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-
jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott 
speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

4.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meg-
határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-
hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: az egyes ipari és kereskedelmi tevékeny-
ségek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet 

 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-
szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 
munkakör leírása: 

A kádár feladatköre a kádáripari késztermékeket gyártó üzemekben a következő:  
Fából készült hordók, edények, eszközök, egyenes dongájú edények, valamint egyéb kádár-
ipari termékek kézi és gépi technológiával történő előállítása, ezek karbantartása, tisztítása, 
javítása, átalakítása. A kádáripari termékeket gyártó üzem önálló működtetése, a marketing 
tevékenységből kiindulva a kádáriparitermékek előállításához, javításához szükséges eszkö-
zök és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, valamint a befejező feladatok elvégzésé-
ig terjed.  
A bognár tevékenysége során szekerekhez, hintókhoz készít küllős kereket, egyéb hajlított és 
görbe elemeket, valamint szánok alkatrészeit. Megfelelő ismereteket rendelkezik, hogy a 
gyártáshoz szükséges alapanyagokat ismerje, beszerezze. A technológia használata során biz-
tonsággal használja a gépeket, kézi szerszámokat. 

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 
állása: 

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: nem 

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: -- 

6.1.2 Nyilvántartó hatóság: -- 

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: -- 

 

                                                           
2
 A megfelelő elem kiválasztandó. 
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7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-
ges bemeneti feltételek: 

7.1 Iskolai előképzettség3: alapfokú iskolai végzettség, 

7.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges 

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges 

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 
modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 
a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 820 

8.2 Maximális óraszám: 1250 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Modulszerű felépítés esetén 

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Kádáripari termékek gyártásának előkészí-
tése 

9.1.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1. 

9.1.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-
ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.1.2.1 Minimális óraszám: 180 
9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 250 

 

Sorszám Készségek, képessé-
gek 

Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 

1. Különböző méretű és 
rendeltetésű hordókat, 
egyenes dongájú edé-
nyeket, egyéb kádár-
ipari termékeket ké-

szít. 

Ismeri a 
barrique, gönci, 
szerednyei típu-
sú hordók, dísz-
hordók, csobo-

lyók, 
vizeshordók, 

kádak, káposztás 
és virágdézsák 

Törekszik arra, 
hogy az egyes 

edények sajátos-
ságait megfelelő-

en kialakítsa.  

Az átvett szak-
mai rajzok mé-
reteit pontosan 
alkalmazza, a 
hatékony és a 
balesetmentes 

munkavégzésért 
felelősséget vál-

lal. 
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Sorszám Készségek, képessé-
gek 

Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 

jellemző aránya-
it, méreteit. 

2. Munkája során figye-
lembe veszi az egyes 
faalapanyagok fizikai 
és kémiai tulajdonsá-
gait, azokból, az alap-
anyagoknak megfele-

lő terméket készít. 

Ismeri az egyes 
fák, faalap-

anyagok fizikai, 
kémiai tulajdon-
ságát, jellemzőit. 

Törekszik, hogy a 
minőségi alap-

anyagból készítse 
el az adott termé-

ket. 

Igyekszik minél 
kevesebb selejt 

gyártására. 

Önállóan dönt a 
minőséget meg-
határozó ténye-
zők beépítéséről 

munkájában, 
felelősséget vál-
lal az általa el-
készített termé-
kek minőségi 

tulajdonságaiért. 

3. Különböző faipari 
gépekkel és kéziszer-
számokkal, kézi kis-
gépekkel szakszerű 
famegmunkálásokat 

végez. 

Ismeri az egyedi 
gépek, kézi szer-
számok műkö-
dését, használa-
tát, beállítását. 

Használat során 
nagy figyelemmel 
és minél nagyobb 
termelékenységgel 
alkalmazza a gé-

peket, eszközöket.  

Balesetmentesen 
dolgozik, a tűz 
és munkavédel-
mi szabályokat 

betartja és betar-
tatja. 

 

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Gyártási műveletek 

9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2. 

9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-
ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.2.2.1 Minimális óraszám: 260 
9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 430 

 

Sorszám Készségek, képessé-
gek 

Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 

1. Rönkből fűrészelés-
sel, hasítással dongát 

készít, kialakítja a 
kész dongákat gépi és 
kézi eszközökkel. A 
kialakítás során fel-

Ismerni a fel-
használt rönk 

adottságait, tu-
lajdonságait, az 

alapanyagok 
lehetséges hibá-

Törekszik az adott 
alapanyagok mi-
nél hatékonyabb 
kihasználására, a 
lehető leggazda-
ságosabb termék-

A kész donga jó 
minőségét bizto-

sítja, 
balestmentesen 
végzi munkáját. 
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Sorszám Készségek, képessé-
gek 

Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 

tárja és felismeri az 
alapanyagok hibáit. 

it. Ismeri a kü-
lönböző fák ká-
dáripari felhasz-
nálási lehetősé-
geit, a fák tulaj-

donságait. 

készítés céljából. 

2. Elkészíti a végleges 
hordófeneket a díszí-
tőelemekkel együtt, 

különböző tartozéko-
kat készít (lábak, tal-

pak, fülek). 

Ismeri a hordó-
fenék elemeinek 
kiválasztási sza-
bályait, a kivá-
lasztott díszítő-
elemek elkészí-
tésének techno-
lógiáját, a tech-
nológiában sze-
replő tartozékok 
elkészítésének 

módszereit. 

Értékként tekint a 
jó minőségű alap-
anyagok használa-

tára. 

Felelősséget 
vállal a pontos 
illesztésekért, 
biztosítja a jó 

szerelhetőséget. 

A termékek mi-
nőségi és eszté-
tikai kialakításá-

ért és az elké-
szült termékek 
minőségéért 

felelősséget vál-
lal. 

3. Kialakítja a szerelési 
technológiának meg-
felelő, akadálymene-

tes helyszínt. 

Ismeri a munka-
környezet meg-
felelő kialakítá-
sának szempont-

jait. 

Törekszik a bale-
setmentes és pon-
tos munkavégzés-

hez szükséges 
feltételek kialakí-

tására.  

Jó minőségű és 
hatékony munka 
végzésért fele-
lősséget vállal. 

4. Alkatrészeiből össze-
állítja az edényt: ösz-
szeállítja sablonba a 
dongákat, elvégezi a 

dongák tüzelését, 
hajlítását és összehú-

zását. 

Ismeri a kádár-
ipari termékek 

összeállításának 
technológiai 

lépéseit (sablon-
ba rakás, tüze-

lés, hajlítás, ösz-
szehúzás). 

Törekszik a tech-
nológiai leírásnak 
megfelelő pörkö-

lési fokozatok 
megvalósítására. 

Tűzvédelmi sza-
bályokat betartja 

és betartatja, 
felelőséget vállal 
a minőségi ter-
mék előállításá-

ért. 

5. Kádáripari célgépek-
kel, kézi szerszámok-

kal kialakítja az 
edény fejrészét, a 

Ismeri a kádár-
ipari termékek 
készítésének 
technológiai 

Értékként tekint a 
jól záródó, szivár-
gásmentes edény 

Önállóan állítja 
össze az edényt 
és elvégzi az 

edény nyomás-
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Sorszám Készségek, képessé-
gek 

Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 

feneket helyére rakja. lépéseit, műve-
letről-műveletre. 

készítésére. próbáját. 

6. A fém abroncsokat 
leszabja, szegecseli, 

ráüti a hordóra. 

Ismerni a fém 
abroncsok mére-

tének pontos 
mérését, végte-

lenítését, 
kámfolását. 

Törekszik a fém 
abroncsok pontos 
és sérülésmentes 

rögzítésére. 

A kézi szerszá-
mokat és gépe-
ket balesetmen-
tesen használja. 

 

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Befejező műveletek végzése, javítási mun-
kák 

9.1.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3. 

9.1.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-
ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.3.2.1 Minimális óraszám: 180 
9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 280 

 

Sorszám Készségek, képessé-
gek 

Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 

1. Elvégezi a kádáripari 
termékeken a befeje-
ző műveleteket. El-
végezni a termékek 

végső ellenőrzését és 
minősítését. 

Ismeri a kádár-
ipari termékek 
befejező műve-
leteit, a termé-

kek ellenőrzésé-
nek módszereit 
a minősítés lé-

péseit. 

Törekszik a ter-
mék végleges 

felületeinek kiala-
kításához az előírt 
technológiai ele-
meket, pontosan 

alkalmazni. 

Piacképes, vevői 
igényeinek megfe-
lelő termék előál-

lítását végzi. 

Felelősséget vál-
lal a minősítés 
pontosságáért, 

szakszerűségért. 

2. Belső felületkezelést 
végez, ellátja a ter-

méket gyártmányjel-

Ismeri a fel-
használt anya-
gok előírás sze-

Gondoskodik a 
termékek tárolásá-
ról, raktározásá-

A használt anya-
gokra vonatkozó 
munkavédelmi, 
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Sorszám Készségek, képessé-
gek 

Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 

zéssel. 

Elvégezi a termék 
csomagolását. 

rint alkalmazá-
sát, a termékek 
csomagolási 
lehetőségeit. 

ról, hogy azok 
minőségüket 

megőrizzék az 
elkészítés és érté-

kesítés között. 

környezetvédelmi 
és tűzvédelmi 

utasításokat be-
tartja. 

3. Felméri, feltárja a 
termékek hibáit, el-

végezi a javítási 
munkákat.  

Ismeri a hibael-
hárításhoz szük-
séges anyago-
kat, eszközöket 
és módszereket.  

Törekszik a meg-
rendelői elége-
dettségre a hiba 

elhárítása közben. 

A minőségi elle-
nőrzést, a nyo-
máspróbát önál-

lóan elvégzi. 

 

9.1.4 Programkövetelmény-modul neve: Menedzsment tevékenység 

9.1.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

9.1.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-
ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.4.2.1 Minimális óraszám: 65 
9.1.4.2.2 Maximális óraszám: 105  

Sorszám Készségek, képessé-
gek 

Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 

1. Piackutatást végez az 
általa elkészített ter-
mékek tekintetében. 

Előzetes árajánlatot 
készít lehetséges 
vevői számára. 

Ismeri a piackutatás 
lépéseit és szem-

pontjai, módszereit. 

Ismeri az 
árajánlatkészítés 
formai és tartalmi 
követelményeit. 

Törekszik a fo-
lyamatos jelenlét-
re a piacon, ter-

vezhető, egyenle-
tes munkavégzés 
biztosítása végett. 

A vállalkozás 
jövőjének biz-
tosításáért fele-
lősséget vállal. 

2. Tárgyalást folytat a 
gyártókkal és a for-

galmazókkal. 

A termék előállításá-
hoz szükséges alap-
anyagok beszerzését 

ütemezi. 

Ismeri a tárgyalás-
technikákat gyár-
tókkal, forgalma-

zókkal. 

Törekszik saját 
vállalkozása fo-

lyamatos munka-
végzését biztosí-

tani. 

A vállalkozás 
jövőjének biz-
tosításáért fele-
lősséget vállal. 
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Sorszám Készségek, képessé-
gek 

Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 

3. Folyamatosan fej-
leszti tevékenységét, 
saját vállalkozását a 
21. századi kihívá-

sokhoz alakítja. 

Ismeri a továbbkép-
zési lehetőségeket, a 
technikai fejleszté-

sek információs 
forrásait. 

Folyamatosan 
fejleszti szakmai 
és informatikai 

ismereteit, korsze-
rűbb technológiák 

alkalmazására 
törekszik. 

4. Szakmai tapasztala-
tokat cserél, részt 

vesz szakkiállításo-
kon, szakmai bemu-
tatókon, továbbkép-

zéseken. 

Ismeri a saját szak-
területének nemzeti 

és nemzetközi 
szakmai rendezvé-

nyeit. 

Megismeri az új 
technológiai fo-

lyamatokat, törek-
szik felkutatni a 

lehetséges új meg-
rendelőket. 

5. Bemutatja vállalko-
zása helyét a 

makrokörnyezetben. 

Kiválasztja a vállal-
kozási formák közül 

a kádár, bognár 
szakképesítéshez 

leginkább alkalma-
sat. 

Ismeri a vállalkozá-
si formákat, azok 
előnyeit és hátrá-
nyait, alkalmazási 

lehetőségeit a kádár, 
bognár területen. 

Törekszik a vál-
lalkozás alapítá-

sához és működé-
séhez szükséges 
feltételek pontos 
meghatározására. 

Hosszútávu 
tervezést végez, 
a biztonságos 

működés feltét-
eleit biztosítja. 

6. Napi munkájához 
használja a számító-
gépet, egyéb mobil 

adathordozókat. 

Ismeri az office 
programok alap-

szintű használatát, 
valamint a munká-
jához használható 
megfelelő appliká-

ciókat. 

Napra kész marad 
a folyamatosan 

fejlődő informati-
kai programok 

felhasználó szintű 
ismeretében. 

Felelős önmaga 
képzéséért és 
tudása fejlesz-
téséért a számí-
tógépek és app-
likációk hasz-

nálatában. 

7. Számítógép-vezérelt 
CNC gépeket fel-

használóként üzemel-
tet, napi tevékenysé-
gében használja azo-

kat. 

Ismeri a faiparban 
és szakmájában 

használt legmoder-
nebb gépeket. 

Törekszik a szá-
mítógép vezérelt 
faipari gépek napi 
szintű használatá-

ra 

Folyamatosan 
követi a faipari 
innovatív tech-

nológiákat. 
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9.1.5 Programkövetelmény-modul neve: Munka-, és tűzvédelem, balesetelhárítás 

9.1.5.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 5 

9.1.5.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-
ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.5.2.1 Minimális óraszám: 15 
9.1.5.2.2 Maximális óraszám: 25  

 

Sorszám Készségek, képessé-
gek 

Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 

1. Meghatározza a ve-
szélyeket a munka-

környezetében. 

Megkülönbözteti a 
tűzvédelem, baleset-
védelem és biztonsá-
gos munkavégzésre 
vonatkozó feladatait. 

Ismeri a kádár, 
bognár tevékeny-
ségekre vonatkozó 

munkavédelmi, 
balesetvédelmi, 
tűzvédelmi és 

biztonságtechnikai 
előírásokat.  

A különböző ba-
lesetek észlelése 
esetén szakszerű-
en alkalmazza az 
előírt eljárásokat, 
pontos adatokkal, 
a megadott határ-
időre kitölti a ba-
lesettel kapcsola-
tos dokumentu-

mokat. 

Javaslatot tesz a 
balesetet kiváltó 
okok megszün-

tetésére. 

Betartja és betar-
tatja munkája 

során a vonatko-
zó szabályokat.  

Baleset esetén 
elsősegélyt 

nyújt. 

2. Napi munkavégzése 
során elkerüli a fog-
lalkozási betegsége-
ket kiváltó tényező-

ket, okokat. 

Felismeri a fog-
lalkozási ártalma-
kat, az azokat elő-
idéző okokat, tud-
ja a megszüntetési 

lehetőségeket, 
saját környezeté-

ben. 

A különböző ba-
lesetek észlelése 
esetén elvégzi a 
baleset elhárítási 

teendőket. 

Javaslatot tesz a 
foglalkozási 

ártalmak csök-
kentésére, kikü-

szöbölésére. 

 

9.1.6 Programkövetelmény-modul neve: Bognár tevékenység 

9.1.6.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 6 

9.1.6.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-
ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.6.2.1 Minimális óraszám: 120 
9.1.6.2.2 Maximális óraszám: 160 

 



10/13 

Sorszám Készségek, képes-
ségek 

Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
1. Üreges és tömörla-

pokat, görbe alkatré-
szeket készít faipari 

gépeken. 
Keret és kávaszer-
kezetű termékalkat-
részeket elkészíti. 

Ismerni a faipari 
célgépek, kézi 
szerszámok 

használatát az 
egyedi termékek 
készítése során. 

A technológiai 
leírás szerinti al-
katrészek jó mi-
nőségű elkészíté-

sére törekszik. 

Önálló, eredmé-
nyes munkát 

végez. 

2. A felület előkészíté-
sét elvégezi gépi 

eszközökkel, alkal-
mazza a különböző 

faanyagvédelmi 
eljárásokat. 

Ismeri a termé-
kek felületének 
esztétikai kiala-
kítását, az al-
kalmazott fa-
anyagvédelmi 
anyagok szak-

szerű alkalmazá-
sát. 

A tevékenységhez 
kapcsolódó mun-
kavédelmi, kör-
nyezetvédelmi 

szabályok betartá-
sa végett együtt-
működik kollégá-

ival. 

3. Vasalatokat, díszítő 
elemeket rögzít, 

elhelyez a terméke-
ken. 

Ismeri a külön-
böző anyagok 
(fa, fém) egy-

máshoz kapcso-
lási lehetőségeit. 

Fokozott baleseti 
kockázatok elke-
rülésére törekszik 
a technológia al-
kalmazása során. 

Piacképes, jó 
minőségű ter-
méket állít elő. 

 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4 

 

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 
relevanciája): 

Az elmúlt 10-12 évben a kádár mesterség képzése, mind iskolai rendszerben, mind felnőtt 
képzésben gyakorlatilag megszűnt. Így ez a régi népi mesterség, amely a borászati technoló-
giákhoz gyártotta termékeit kihaló mesterséggé vált. Napjainkban jelentkező piaci igény meg-
növekedett egy olyan szegmensben, ahol egy-egy megrendelőnek szüksége van kisebb darab-
számú hordóra és egyéb kádáripari termékre. Ezen kívül jelentősnek mondható azon családi 
vállalkozások száma, ahol az örökséget át kívánja venni a fiatalabb nemzedék, de jelenleg 
nincs Magyarországon egy egységes képzési rendszer a kádár szakmában. További fontos érv, 
hogy a használatban lévő hordók, eszközök javítása, karbantartása szakmai tudást igényel. A 
piac részéről ma már egyre jelentősebb elvárás ez. Napjainkban több ipari szintű, ún. hordó-
gyár működik Magyarországon, ahol magas fokú gépesítettség mellett betanított munkások 
dolgoznak, egy- egy részfeladatot elvégezve. Ezek az emberek nem rendelkeznek azzal az 
elméleti tudással, gyakorlati tapasztalattal, amely a kádármesterség sikeres műveléséhez kell, 
mivel a jelenlegi lehetőségek korlátozottak. A végzett kádár, bognár a szakmájában önállóan 

                                                           
4 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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dolgozni tudó, munkájára igényes, fejlődőképes szakember lesz. Önálló vállalkozói tevékeny-
ségre alkalmas, továbbtanulási szándékához megfelelő ismeretanyaggal rendelkezik a képzés 
végére 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgate-
vékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsít-
vány. 

Egyéb feltételek:  

A vizsgaremek műszaki dokumentációjának elkészítése és benyújtása az írásbeli vizsga előtt 
15 nappal, valamint a kész vizsgaremek leadása a gyakorlati vizsga megkezdése előtt 5 nap-
pal.  

A benyújtandó vizsgaremekek: 

A kádárvizsgaremek: egy 10 L-es, ovális hordó, más néven „posta hordó”. A „posta hordó” 
dokumentációjának tartalmaznia kell a hordószerkesztés menetét, térfogat számítását és a mű-
hely rajzot, valamint az elkészítés rövid technológiai leírását.  

A bognárvizsgaremek: egy kerékagy elkészítése, a kerékagy dokumentációjának tartalmaznia 
kell a megtervezés számításait, rajzait és az elkészítés rövid technológiai leírását.  

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kádár, bognár ipari termékek gyártásának 
előkészítése, alapanyag ismeret és befejező műveletek elmélete 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Tesztkérdések a kádár, bognár 
elméleti ismereteiről 

A feladatsor tartalma: a hordó típusok, egyenes falu edények, egyéb termékek sajátos-
ságainak ismerete, alapanyag minőségi kiválasztásának, tárolásának követelményei, fel-
használt alapanyagok fizikai, kémiai tulajdonságainak ismerete, speciális gépek ismere-
te, termékek összeállítása, hajlítás menete, késztermék minőségellenőrzési ismerete. 

Az írásbeli vizsgatevékenység 21 kérdésből álló tesztsor. 

A teszt feladatok kérdéseinek lehetséges típusai:  

• alternatív és többszörös feleletválasztás, 

• igaz-hamis állítás eldöntése,  
• felelet kiegészítés,  
• rangsoroló feladat,  

• rajzértelmezés. 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  30 
perc 
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11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 % 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

• gépek, szerszámok, rajzok, technológiák ismerete, 
• szakmai összefüggések megértése, 

• önálló döntés hozatal, 
• a szakszerű gyártáshoz szükséges feltételek értelmezése 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 51 %-át elérte. 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kádáripari termék elkészítése műhelyrajz 
alapján.  

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

Az elkészítendő termékek a kádáripari területen egy gönci hordó vagy egy virágdézsa 
elkészítése. A bognáripari terület feladata egy szekérkerék elemeinek kialakítása, össze-
rakása. 

A vizsgázó feladata a vizsgaszervező által kijelölt termék elkészítése, kézi szerszámok 
és kádáripari gépek használatával. Az egyes elemeket (5-10 db) önállóan készíti el vizs-
gázó.  

Egyes elemek elkészítésének bemutatása 5-10 darabon. A vizsgázónak a helyszínen kell 
elkészítenie a kijelölt terméket előkészített elemekből (az összeállításhoz szükséges 
többi elemet a vizsgaszervező biztosítja, hogy a késztermék elkészülhessen). A vizsga 
során a vizsgázó elvégzi az előrajzolás, mérés, darabolás, szerkezeti megmunkálás, az 
összeállítás, a felület előkészítés műveleteit.  

A termék elkészítése, készre összeállítása, 2 fő (vizsgázó) közös munkája lesz.  

 

A tevékenység elvégzése után szóbeli beszélgetést folytat a vizsgázó az elvégzett tevé-
kenység baleset- és munkavédelmi, tűzvédelmi előírásairól, és azok betartásáról a vizs-
gabizottsággal.  

 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  80 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

• Vizsgaremek dokumentációja      10 % 
• Vizsgaremek összeállítása       10 % 

• Kádáripari termék összeállítása (előrajzolás, mérés, darabolás, szerkezeti megmunká-
lás, összeállítás, felületkezelés)      35 % 

• Bognáripari termék összeállítása (előrajzolás, mérés, darabolás, szerkezeti megmunká-
lás, összeállítás, felületkezelés)      35 % 

• Szakmai beszélgetés        10 % 
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11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 60 %-át elérte. 

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: -- 

 

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 

• Faipari kéziszerszámok, kisgépek 
• Faipari alapgépek 

• Mérőeszközök, segédeszközök 
• Kádáripari gépek 

• Kádáripari kéziszerszámok, eszközök 
• Bognáripari gépek 

• Bognáripari kéziszerszámok, eszközök 
• Anyagmozgató gépek 
• Szárítóberendezések 

• Díszítő, szerszámok 

 

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

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok: 

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 
vonatkozó sajátos feltételek: 

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

-- 


