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A 112. sorszámú Kádár, bognár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 543 02 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kádár, bognár 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: – 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960 óra 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
 

vagy iskolai előképzettség hiányában 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák:  a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Faipar 
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 
 
 
2.2. Szakmai előképzettség: - 
 
2.3. Előírt gyakorlat: - 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20 % 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80 %  
 
2.8. Szintvizsga: – 

 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: – 
 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

 A B C 
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 
3.1.2. 

7225 Kádár, bognár 

Kádár, bognár 
3.1.3. Dézsakészítő 
3.1.4. Hordójavító, Dézsajavító 
3.1.5. Hordókészítő 
3.1.6. Kerékgyártó, fa 
3.1.7. Kocsigyártó, fa 
3.1.8. Koporsókészítő 
3.1.9. Pintér 
3.1.10. Puttonykészítő, fa 
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3.1.11. Talicskakészítő, fa 
3.1.12. Teknőkészítő 
3.1.13. Faabroncskészítő 
3.1.14. Fa szerszámnyélkészítő 
3.1.15. Fakerék-esztergályos 
3.1.16. Seprű és szerszámnyél készítő 
3.1.17. 

8125 
Fafeldolgozó gép 

kezelője és gyártósor 
mellett dolgozó 

Csiszológép kezelő 
3.1.18. Fabrikett gyártósor-kezelő 
3.1.19. Faipari csiszológép kezelő 
3.1.20. Faipari gyalugép kezelő 
3.1.21. Faipari gyári munkás 
3.1.22. Famegmunkálógép-kezelő 
3.1.23. Iparifűrész-gép kezelője 
3.1.24. Motorfűrész kezelő 
3.1.25. Rönkvágó szalagfűrész kezelő 

3.1.26. 

8421 
Mezőgazdasági, 
erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője

Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép 
kezelője 

3.1.27. Faaprítógép-kezelő 
3.1.28. Láncfűrész-kezelő 
3.1.29. Szalagfűrészes 

 
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Fából készült, különböző halmazállapotú anyag tárolására, hordozására szállítására alkalmas hordókat, kádakat, 
dézsákat, puttonyokat, valamint kerekeket kocsikat, talicskákat és ezen termékösszességeinek alkatrészeit 
készíti, javítja. Faipari gépeket, kézi és gépi eszközöket, szerszámokat szakszerűen kezel. Fa alapanyagot 
minősít és dolgoz fel. Fa hulladékot hasznosít. Fából készült szerszámokat, szerszám alkatrészeket készít, javít. 
 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- betartani a biztonságtechnikai előírásokat 
- betartani a környezetvédelmi előírásokat 
- alapanyagot előkészíteni 
- faipari gépek segítségével anyagot megmunkálni 
- faipari kéziszerszámok segítségével anyagot megmunkálni 
- sablonokat készíteni, használni 
- munkadarabot esztergályozással megmunkálni 
- oldható és oldhatatlan szerkezeti kötéseket kialakítani 
- faipari alapszerkezeteket készíteni 
- görbe anyagokokat készíteni 
- bognáripari terméket összeállítani 
- elkészíteni a kerítés és kapu elemeit 
- faipari gépeket beállítani 
- műszaki dokumentációt készíteni, vezetni 
- termékminőségi problémákat elemezni és visszacsatolni 

 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. – – – 

 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
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 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11371-12 Biztonságos munkavégzés 
4.4. 11372-12 Kádáripari ismeretek 
4.5. 11373-12 Bognáripari ismeretek 
4.6. 11374-12 Faipari gépek technológiája 
4.7. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: modulzáró vizsgák eredményes letétele, vizsgaremek készítése 
 
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11371-12 Biztonságos munkavégzés írásbeli 
5.2.4. 11372-12 Kádáripari ismeretek gyakorlati 
5.2.5. 11373-12 Bognáripari ismeretek gyakorlati 
5.2.6. 11374-12 Faipari gépek technológiája szóbeli, gyakorlati 
5.2.7. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek készítése 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Kádár-, bognáripari termék elkészítése 
 
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Kádár-, bognáripari termék elkészítése 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szakipari adottságoknak megfelelő kádár-, bognáripari feladat elkészítése 
 
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc 
A vizsgafeladat aránya: 60 % 
 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 
A vizsgafeladat megnevezése: – 
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A vizsgafeladat ismertetése: – 
 
A vizsgafeladat időtartama: – 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 
 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Kádár-, bognáripari szakmai ismeretek 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. szakmai követelmények 
fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. 
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő 15 perc) 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 
 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok: 
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Faipari kéziszerszámok, kisgépek 
6.3. Faipari alapgépek 
6.4. Mérőeszközök, segédeszközök 
6.5. Kádáripari gépek 
6.6. Kádáripari kéziszerszámok, eszközök 
6.7. Bognáripari gépek 
6.8. Bognáripari kéziszerszámok, eszközök 
6.9. Anyagmozgató gépek 

6.10. Szárítóberendezések 
6.11. Díszítő, szerszámok  

 
 

7. EGYEBEK 
 


