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A vizsgafeladat ismertetése: A népi kézműves tevékenység végzésének szervezési, 

működtetési, elméleti ismereteinek bemutatása, valamint a kosárfonás szakmatörténeti, 

anyagismereti, technológiai, néprajzi és munkavédelmi ismeretei 

 

 

A tételekhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. 

 

 

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, 

majd a lapokat pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. 

A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye alapján készült. 
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1.A. Mondja el a sövényfal készítését! Tervezzen virágládát, párnaládát sövény-

fonással! Ismertesse az elkészítés módját! Mutassa be a sövényfonás alkalmazását 

különböző szögletes kosarakon! Sorolja fel a felhasználható anyagtípusokat, 

eszközöket! Milyen balesetek következhetnek be szögletes kosarak készítésekor? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú szögletes kosarak, alapanyag, 

eszközök 

 

1.B. Ön egy műhelyt, műhelygalériát szándékozik kialakítani magának. Milyen 

szempontok alapján választja ki vállalkozásának helyszínét, telephelyét? Hol 

nyitna műhelygalériát? Milyen információkat, és hogyan gyűjtene össze a 

vállalkozás sikerességének megalapozásához? Mik a műhely kialakításának 

szempontjai az Ön mestersége esetében?  
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2.A. Tervezzen meg egy vállalkozás elindításához szükséges anyagkészletet! Mutassa 

be azokat a különböző típusú kosarakat, melyek készítését tervezi! Részletezze a 

szükséges eszközöket! Milyen balesetek következhetnek be kosarak készítése 

során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú kosarak, alapanyag, eszközök 

 

2 B. Műhelyének belső berendezését alakítja ki. Milyen feltételeket kell megteremteni 

a műhely működésére vonatkozóan? Milyen szempontokat kell figyelembe venni, 

milyen engedélyeket kell beszerezni? Van-e lehetősége arra saját szakmájában, 

hogy a szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzését ütemezze, ha igen, 

milyen módon? 
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3.A. Mutassa be a kosárfonás kézi és gépi eszközeit! Magyarázza el az eszközök helyes 

használatát! Ismertesse egy kerek aljú kosár készítésének menetét és a használt 

eszközöket! Milyen balesetek következhetnek be az eszközök helytelen használata 

miatt? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú kerekaljú kosarak, alapanyag, kézi és 

gépi eszközök 

 

3.B. Vállalkozást indít. Milyen alapanyagokat, segédanyagokat szükséges saját 

mestersége esetében készletként tárolni? Mik az anyagbeszerzés lehetséges 

forrásai, milyen módon tudja azokat beszerezni? Mutassa be az alapanyagok, 

segédanyagok tárolásának szabályait az ön mestersége területén! Milyen 

feltételek, technológiai folyamatok szükségesek az alapanyagok munkához való 

előkészítéshez?  
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4.A. Mutassa be a mesterség néprajzi hagyományait a Kárpát-medencében! 

Ismertesse a kávás kosár készítését és az elkészítéséhez szükséges eszközöket! 

Milyen balesetek következhetnek be kávás kosarak készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: kávás kosarak, alapanyag, eszközök 

 

4.B. Műhelyének kialakítását tervezi. Milyen szempontokat kell figyelembe vennie a 

raktározás területén?  

Beszéljen az alap- és segédanyagok, környezetre káros anyagok, hulladékok, 

félkész és késztermékek elhelyezéséről! 
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5.A. Mondja el az ovális kosár készítésének műveleti sorrendjét az anyagválogatástól 

a kosár befejezéség! Mutassa be különböző ovális kosarak jellemző típusait! 

Milyen balesetek következhetnek be ovális kosarak készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző ovális kosarak, alapanyag, eszközök 

 

5.B. Vásárba kapott meghívást. Milyen szempontokat vesz figyelembe a vissza-

jelentkezéskor? Hogyan, milyen szempontok szerint választja meg vásárra vitt 

portékáit? Milyen promóciós, reklám anyagot visz magával? Hogyan, milyen 

módon rendezi be standját, hívja fel a vásárlók figyelmét önmagára, portékáira? 
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6.A. Mutassa be a kosarak szerkezeti felépítését! Mondja el a különböző típusú 

kosáraljak elkészítésének menetét, az oldalfonások lehetőségeit és ismertesse a 

különböző gyűrűfonásokat! Milyen balesetek következhetnek be a feladat 

készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző aljú kosarak, szerkezeti rajzok 

 

6.B. Olyan vásárba kapott meghívást, ahol mesterségbemutatót is kell tartania. 

Milyen technikát (technikákat) és milyen munkafázisokat mutatna be az 

érdeklődőknek? Hogyan készül fel otthon e feladatra? Hogyan rendezi be a 

standját, miként oldja meg az árusítást a mesterségbemutató mellett?  
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7.A. Sorolja fel és jellemezze a különböző üvegek és demizsonok fonásához szükséges 

alapanyagokat! Mutassa be egy 5 literes és egy 50 literes üveg befonásának 

műveleti sorrendjét! Milyen balesetek következhetnek be az üveg befonása 

során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú üvegek és demizsonok, alapanyag, 

eszközök 

 

7.B. Szakmai presztízsének növekedése érdekében milyen címek, rangok elérését 

tűzheti ki célul? Milyen országos népművészeti szakmai pályázatokat ismer? 
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8.A. Beszéljen a piknikkosár rendeltetéséről! Mutassa be egy piknikkosár készítésének 

menetét az anyagválogatástól a kosár befejezéséig és a megfelelő eszközök 

használatát! Milyen balesetek következhetnek be a piknikkosár készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú szögletes kosarak, alapanyag, 

eszközök 

 

8.B. Zsűriztetni szeretne. Mit kell tennie, hova kell fordulnia? Honnan szerezhet 

naprakész információkat a zsűri helyszíneiről, a zsűrizés szempontjairól? 

Szakmai területén milyen lehetőségei vannak a gyűjtés, továbbképzések, szakmai 

továbblépés területén?  
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9.A. Mutassa be a különböző kosárfüleket! Részletezze a különböző fülek kivitelezési 

módjait és alkalmazási területeit! Mutassa be a húzott hajókosár készítését és 

fülezését! Milyen balesetek következhetnek be kosárfülek készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: kosarak különböző fülmegoldással, hajókosár, 

alapanyag, eszközök 

 

9.B. Szakmai fejlődése, értékesítési lehetőségek bővítése, ismertségének növelése 

érdekében szakmai fórumokat keres. Mik azok az információs, kommunikációs 

csatornák, melyek segítségével szakmai tájékoztatást kaphat? (események, 

pályázatok, vásárok, szakmai továbbképzések stb.) Sorolja fel a leg-

fontosabbakat! 
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10.A. Készüljön fel egy előadás megtartására, melynek címe: „A különböző kosarak 

felhasználása a lakáskultúrában régen és ma”! Mutasson be néhány régen 

használt kosarat és beszéljen a gyűjtés helyszínéről! Részletezze az egyik 

kiválasztott kosár elkészítésének teljes menetét! Mestersége gyakorlásakor milyen 

balesetek fordulhatnak elő? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú kosarak, alapanyag, eszközök 

 

10.B. Vállalkozás indításához önnek vállalkozóvá kell válnia. Milyen tulajdonságokkal 

kell rendelkeznie, hogy sikeressé váljon? Milyen vállalkozási formákat ismer? 

Melyiknek milyen előnyei és hátrányai lehetnek? Mik a vállalkozás létre-

hozásának feltételei, szabályai, menete az egyes vállalkozási formák esetében?  
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11.A. Ismertesse a különböző állatszállító és állattartó kasokat, kosarakat! Mutassa be 

a teljes munkafolyamatot egy kiválasztott kosártípusnál! Ismertesse a felhasznál-

ható alapanyagokat és eszközöket! Milyen balesetek következhetnek be a feladat 

készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú állattartó kosarak, alapanyag, 

eszközök 

 

11.B. Létrehozta vállalkozását. Milyen beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségei 

vannak? Mik a vállalkozások államháztartással szembeni kötelezettségei? 
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12.A. Ismertesse a különböző típusú bevásárló kosarakat! Mutassa be a boller kosár 

szerkezeti felépítését, szegését és fülezését! Beszéljen a felhasználható alap-

anyagokról és a munka során használatos eszközökről! Milyen balesetek 

következhetnek be a boller kosár elkészítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: boller kosarak, alapanyag, eszközök 

 

12.B. Ön önállóan tervező alkotó kézművessé vált. Miért lehet fontos a saját logó, jel? 

Saját mestersége területén miként lehet jelölnie a készítő személyét? Hogyan 

tudja bizonyítani azt, hogy piacra vitt, kiállításra benyújtott terméke zsűrizett? 
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13.A. Ismertesse a különböző használatú és szerkezetű kosarak szegéstípusait! Mutassa 

be a szegéseket! Ismertesse az öt páros copf szegés készítését! Mutassa be egy 

kerek tálcakosár készítését és a szegés alkalmazását! Milyen balesetek 

következhetnek be a szegések készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú szegésekkel befejezett kosarak, 

alapanyag, eszközök 

 

13.B. Induló vállalkozásához üzleti tervet kell készítenie. Mely esetekben szükséges, 

vagy célszerű még üzleti tervet készíteni? Mi az üzleti terv fejezeteinek rövid 

tartalma? 
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14.A. Önt meghívják a „Mesterségek Ünnepére” hagyományos kosármunkáival, mint 

kiállító mestert. Értékesítésre is kap lehetőséget. Milyen kosarakkal készül fel a 

kiállításra és a vásárra? Mutasson be egy-egy kosarat, amit a kiállításra szánt 

vagy értékesítene! 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú kosarak, alapanyag, eszközök 

 

14.B. Egy pályázat kapcsán elemeznie kell saját piaci helyzetét. Mutassa be a saját 

mestersége területén egy működő kézműves vállalkozás SWOT elemzését! Mik 

azok a körülmények, amelyeket figyelembe kell venni egy döntés során? 
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15.A. Mutassa be a fonott áru helyes tárolását! Mi a teendő, ha helytelen tárolás 

következtében penészgombák vagy egyéb elváltozás tapasztalható a termékeken? 

Hogyan oldja meg a helyes raktározást, a késztermékek fehérítését, lakkozását, 

festését? Ismertesse a csomagolás és szállítás módját! Beszéljen a raktározás tűz- 

és balesetvédelmi szabályairól! 

 

15.B. Amennyiben vállalkozásában új terméket szeretne bevezetni, hogyan, milyen 

szempontok figyelembe vételével készít árkalkulációt? Foglalja össze az eladási ár 

kialakításának elveit, az árak kialakításánál figyelembe veendő jogszabályi 

előírásokat! 
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16.A. Mutassa be a kandallókosár és az újságtartó szerkezeti kialakítását, a felhasznált 

anyagokat és előkészítésüket, a munkához használatos eszközöket, berendezé-

seket! Mondja el a fenti fonott áruféleségek műveleti sorrendjét, készítésük 

lépéseit! Milyen balesetek következhetnek be a fenti termékek készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú kandalló kosár, újságtartó, alapanyag, 

eszközök 

 

16.B. Mikor célszerű pénzügyi tervet készíteni, mit tartalmazzon a pénzügyi terv? 
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17.A. Milyen természeti megfigyelésen alapul a kosárfonás kialakulása? Mutassa be a 

vadon termő és termesztett füzeket! Határozza meg a fűz helyét a 

növényvilágban! Sorolja fel a fűzvessző kilenc fizikai tulajdonságát! 

A tételhez használható segédeszköz: különböző vadontermett és termesztett fűz 

 

17.B. Váratlanul olyan jelentős, egyedi megrendelési ajánlatot kap, amely különbözik 

eddigi termékeitől. Mit tesz a megrendelés létrejötte érdekében? 
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18.A. Beszéljen a kosárfonás kultúrájának kialakulásáról! Mutassa be a paraszti 

gazdálkodásban, az építészetben, a lakásbelsőkben használatos tárgyakat, 

különös tekintettel a hántolatlan zöldvesszőből készült tárgyakra! 

A tételhez használható segédeszköz: fotók a paraszti gazdálkodásban használatos 

kosarakról, fotók vesszőből készült templomokról, hajlékokról, kerítésekről 

 

18.B. Megvalósult egy nagy megrendelés, a szerződést megkötötték. Mik a tennivalók a 

sikeres gyártás, a határidőre történő szállítás érdekében? 
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19.A. Mutassa be a fonott tálcák alapanyagát, segédanyagát, szerkezetét! Sorolja fel a 

készítés módját, részletezze a kialakítás különböző technikai megoldásait! Milyen 

balesetek következhetnek be a fonott tálcák készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú tálca kosarak, alapanyag, eszközök 

 

19.B. Elkészült egy új tervezésű megrendelt terméke. Mik a további teendői? 
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20.A. Mutassa be Magyarország kosárfonó központjait, a különböző tájegységek 

jellegzetes kosártípusait, különböző ünnepi alkalmak kosarait! Beszéljen egy 

elismert kosárfonó munkásságáról! 

 

20.B. Mit nevezünk helyi terméknek? Milyen a jó helyi termék? Hogyan kapcsolód-

hatnak egymáshoz a helyi termék, a turizmus, és a helyi terméket előállító 

termelők, kézműves alkotók? 
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AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI 

Tanári példány 

 

1.A. Mondja el a sövényfal készítését! Tervezzen virágládát, párnaládát sövény-

fonással! Ismertesse az elkészítés módját! Mutassa be a sövényfonás alkalmazását 

különböző szögletes kosarakon! Sorolja fel a felhasználható anyagtípusokat, 

eszközöket! Milyen balesetek következhetnek be szögletes kosarak készítésekor? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú szögletes kosarak, alapanyag, 

eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Tervezés 

– Fonásismeret 

– A sövényfal alkalmazása a paraszti kultúrában 

– Szabadtérre tervezett tárgyak alapanyagai 

– A szögletes kosarak alj szerinti csoportosítása 

– A készítéshez használt alap- és segédanyagok, eszközök 

– A külső térbe tervezett ülő- ill. kiegészítő bútorok tervezésének szempontjai 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 

 

1.B. Ön egy műhelyt, műhelygalériát szándékozik kialakítani magának. Milyen 

szempontok alapján választja ki vállalkozásának helyszínét, telephelyét? Hol 

nyitna műhelygalériát? Milyen információkat, és hogyan gyűjtene össze a 

vállalkozás sikerességének megalapozásához? Mik a műhely kialakításának 

szempontjai az Ön mestersége esetében?  

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Piackutatás 

– Piacelemzés 

– Marketing koncepció 

– Marketing mix fogalma  

– Telephely engedélyeztetése (szakmánként változó) 

– Műhely – bemutató terem, kapcsolata, kialakítása 

– Egyéb szükséges engedélyek beszerzése  
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2.A. Tervezzen meg egy vállalkozás elindításához szükséges anyagkészletet! Mutassa 

be azokat a különböző típusú kosarakat, melyek készítését tervezi! Részletezze a 

szükséges eszközöket! Milyen balesetek következhetnek be kosarak készítése 

során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú kosarak, alapanyag, eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A fűz előfordulási formái 

– A fűz szaporítása 

– Évgyűrűk számának jelentése 

– A kosárfonásra alkalmas fűzfélék 

– Gazdaság (zöld vesszős) kosarak alapanyagai 

– Bevásárló kosarak alapanyagai 

– Különböző kosárféleségek alapanyagai 

– Eszközismeret 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 

 

2 B. Műhelyének belső berendezését alakítja ki. Milyen feltételeket kell megteremteni 

a műhely működésére vonatkozóan? Milyen szempontokat kell figyelembe venni, 

milyen engedélyeket kell beszerezni? Van-e lehetősége arra saját szakmájában, 

hogy a szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzését ütemezze, ha igen, 

milyen módon? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Környezetvédelmi előírások 

– Egészség- és balesetvédelmi előírások 

– Munkavédelmi előírások  

– A vállalkozás, a műhely működéséhez legszükségesebb eszközök, esetleg gépek, 

berendezések felsorolása 

– Beszerzési források 

– Későbbre halasztható beszerzések  



Részszakképesítés: 21 215 01 Kosárfonó 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex tételsor alapján a népi kézműves vállalkozás működtetéséhez és a 

kosárfonáshoz kapcsolódó szakmai ismeretek 

 

15/35 

 

3.A. Mutassa be a kosárfonás kézi és gépi eszközeit! Magyarázza el az eszközök helyes 

használatát! Ismertesse egy kerek aljú kosár készítésének menetét és a használt 

eszközöket! Milyen balesetek következhetnek be az eszközök helytelen használata 

miatt? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú kerekaljú kosarak, alapanyag, kézi és 

gépi eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Az eszközök, berendezések csoportosítása 

– A vágóeszközök fajtái 

– A szúróeszközök fajtái 

– Az ütő szerszámok szerepe 

– A fogók szerepe és minősége 

– A fűrészek fajtái és minősége 

– A kéziszerszámok karbantartása 

– A gépi berendezések ismerete 

– A gépek, berendezések karbantartása 

– A kerek alj karóinak szabása, kereszt kialakítása, kifonása 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 

 

3.B. Vállalkozást indít. Milyen alapanyagokat, segédanyagokat szükséges saját 

mestersége esetében készletként tárolni? Mik az anyagbeszerzés lehetséges 

forrásai, milyen módon tudja azokat beszerezni? Mutassa be az alapanyagok, 

segédanyagok tárolásának szabályait az ön mestersége területén! Milyen 

feltételek, technológiai folyamatok szükségesek az alapanyagok munkához való 

előkészítéshez?  

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Alapanyagok felsorolása beszerzési forrásonként 

– Segédanyagok felsorolása beszerzési forrásonként 

– Tárolási szabályok 

– Kártevők, védekezés 

– Környezetvédelmi szabályok 

– Az előkészítő műveletek helyének kialakítási szempontjai, eszközei  
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4.A. Mutassa be a mesterség néprajzi hagyományait a Kárpát-medencében! 

Ismertesse a kávás kosár készítését és az elkészítéséhez szükséges eszközöket! 

Milyen balesetek következhetnek be kávás kosarak készítése során?  

A tételhez használható segédeszköz: kávás kosarak, alapanyag, eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A kaskötők és parasztspecialisták tevékenysége 

– A háziipar szerepe 

– A paraszti gazdálkodást ellátó kosarak 

– Hántolatlan (zöld) vesszőből készült kosarak 

– A kávás kosár készítési menete 

– Az életes házak szerepe 

– A II. világháború előtt és után kialakult szövetkezeti formák 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 

 

4.B. Műhelyének kialakítását tervezi. Milyen szempontokat kell figyelembe vennie a 

raktározás területén?  

Beszéljen az alap- és segédanyagok, környezetre káros anyagok, hulladékok, 

félkész és késztermékek elhelyezéséről! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Raktári rend 

– Anyagok, kész, félkész termékek tárolása 

– Veszélyes hulladékok, környezetre ártalmas anyagok tárolása 

– Állagvédelem, kártevők elleni védelem 

– Raktári nyilvántartás 
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5.A. Mondja el az ovális kosár készítésének műveleti sorrendjét az anyagválogatástól 

a kosár befejezéség! Mutassa be különböző ovális kosarak jellemző típusait! 

Milyen balesetek következhetnek be ovális kosarak készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző ovális kosarak, alapanyag, eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Látványrajz készítése 

– Tervdokumentáció készítése 

– Az anyagmennyiség kiszámolása 

– Műveleti sorrend kialakítása 

– Vesszőválogatás, előkészítés a fonásra 

– Kosáralj fonása 

– Oldalkarók, lábazat kialakítása 

– Oldalfonás, gyűrűzés 

– Szegés 

– Választott szegés ismertetése 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 

 

5.B. Vásárba kapott meghívást. Milyen szempontokat vesz figyelembe a vissza-

jelentkezéskor? Hogyan, milyen szempontok szerint választja meg vásárra vitt 

portékáit? Milyen promóciós, reklám anyagot visz magával? Hogyan, milyen 

módon rendezi be standját, hívja fel a vásárlók figyelmét önmagára, portékáira? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Helypénz mértéke, a stand nagysága, sátor, pult biztosítása 

– A vásár helyszíne a vásárlóerő szempontjából 

– Vásár nagysága, meghívott kézművesek összetétele 

– Mesterremekek – ajándéktárgyak száma, aránya 

– Promóciós anyagok 

– Cégér 

– A stand berendezése, a termékek elhelyezése, díszítése  
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6.A. Mutassa be a kosarak szerkezeti felépítését! Mondja el a különböző típusú 

kosáraljak elkészítésének menetét, az oldalfonások lehetőségeit és ismertesse a 

különböző gyűrűfonásokat! Milyen balesetek következhetnek be a feladat 

készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző aljú kosarak, szerkezeti rajzok 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Látványrajz készítése 

– Tervdokumentáció készítése 

– Az anyagmennyiség kiszámolása 

– Műveleti sorrend kialakítása 

– Vesszőválogatás, előkészítés a fonásra 

– Kosáralj különböző módon történő kifonása 

– Oldalkarók, lábazatok különböző módon történő kialakítása 

– Oldalfonások, gyűrűzések különböző módon történő kialakítása 

– Szegéstípusok 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 

 

6.B. Olyan vásárba kapott meghívást, ahol mesterségbemutatót is kell tartania. 

Milyen technikát (technikákat) és milyen munkafázisokat mutatna be az 

érdeklődőknek? Hogyan készül fel otthon e feladatra? Hogyan rendezi be a 

standját, miként oldja meg az árusítást a mesterségbemutató mellett? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Technikák felsorolása 

– Szükséges anyagok, eszközök, esetleg gépek, félkész termékek 

– Szükséges infrastruktúra (víz, villany, stb.) 

– Helyigény 

– Árusítás-mesterségbemutató lebonyolítása 

– Stand berendezése 

– Miként tudja megoldani a szállítást? 

– Milyen néprajzi, szakmai témákról beszél a bemutató közben?  
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7.A. Sorolja fel és jellemezze a különböző üvegek és demizsonok fonásához szükséges 

alapanyagokat! Mutassa be egy 5 literes és egy 50 literes üveg befonásának 

műveleti sorrendjét! Milyen balesetek következhetnek be az üveg befonása 

során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú üvegek és demizsonok, alapanyag, 

eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Szerkezeti rajzok, múzeumi tárgyminta 

– Üvegválasztás 

– 5 literes demizson 

– Anyagválasztás 

– A fonástechnika kiválasztása 

– Az üveg kifonása 

– Az alj behelyezése 

– Fülkészítés 

– 50 literes demizson 

– Anyagválasztás 

– A fonástechnika kiválasztása 

– Az üveg befonása 

– Fülek készítése 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 

 

7.B. Szakmai presztízsének növekedése érdekében milyen címek, rangok elérését 

tűzheti ki célul? Milyen országos népművészeti szakmai pályázatokat ismer? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Népművészet Ifjú Mestere cím, és elérhetősége 

– Népi Iparművész cím és elérhetősége 

– Népművészet Mestere cím és elérhetősége 

– Országos Ifjúsági Népi Kézműves pályázat 

– Országos szakági pályázatok (saját szakmáján belül) 

– Mesterremek pályázat 

– Országos Népművészeti Kiállítás 
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8.A. Beszéljen a piknikkosár rendeltetéséről! Mutassa be egy piknikkosár készítésének 

menetét az anyagválogatástól a kosár befejezéséig és a megfelelő eszközök 

használatát! Milyen balesetek következhetnek be a piknikkosár készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú szögletes kosarak, alapanyag, 

eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Gyártási dokumentáció 

– Különböző formájú kosáraljak szerkezeti felépítése 

– A szükséges anyag kiszámítása 

– Anyagelőkészítés 

– Eszközszükséglet 

– A fonás műveletének sorrendje 

– A szegés kialakítása 

– Fülkészítés 

– A fedelek készítése 

– A fedelek felerősítése 

– Befejező műveletek 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 

 

8.B. Zsűriztetni szeretne. Mit kell tennie, hova kell fordulnia? Honnan szerezhet 

naprakész információkat a zsűri helyszíneiről, a zsűrizés szempontjairól? 

Szakmai területén milyen lehetőségei vannak a gyűjtés, továbbképzések, szakmai 

továbblépés területén? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Hagyományok Háza honlap, zsűrizés, továbbképzések 

– Népi Iparművészeti alkotások zsűrizésének szempontrendszere 

– Néprajzi gyűjtőkörű múzeumok, gyűjtemények 

– Néprajzi szakirodalom (saját szakmáját tekintve) 

– Jeles alkotók felsorolása saját szakmájában 

– Szakmai civil szervezetek, programjaik  
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9.A. Mutassa be a különböző kosárfüleket! Részletezze a különböző fülek kivitelezési 

módjait és alkalmazási területeit! Mutassa be a húzott hajókosár készítését és 

fülezését! Milyen balesetek következhetnek a kosárfülek készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: kosarak különböző fülmegoldással, hajókosár, 

alapanyag, eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Néprajzi gyűjtemények tanulmányozása 

– A kosárfülek rendeltetés szerinti csoportosítása 

– Anyagválasztás 

– Biztonságos rögzítés 

– Egyszerű csavartfül 

– Piaci kosárfülek 

– Külön készített kosárfülek 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 

 

9.B. Szakmai fejlődése, értékesítési lehetőségek bővítése, ismertségének növelése 

érdekében szakmai fórumokat keres. Mik azok az információs, kommunikációs 

csatornák, melyek segítségével szakmai tájékoztatást kaphat? (események, 

pályázatok, vásárok, szakmai továbbképzések stb.) Sorolja fel a leg-

fontosabbakat! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Intézmények (Hagyományok Háza, Közművelődési intézmények) 

– Civil szervezetek (NESZ, megyei egyesületek, AMKA) 

– Kamarák (Kézműves Kamara) 

– Múzeumok 

honlapjai, hírlevelei, információs kiadványai  



Részszakképesítés: 21 215 01 Kosárfonó 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex tételsor alapján a népi kézműves vállalkozás működtetéséhez és a 

kosárfonáshoz kapcsolódó szakmai ismeretek 

 

22/35 

 

10.A. Készüljön fel egy előadás megtartására, melynek címe: „A különböző kosarak 

felhasználása a lakáskultúrában régen és ma”! Mutasson be néhány régen 

használt kosarat és beszéljen a gyűjtés helyszínéről! Részletezze az egyik 

kiválasztott kosár elkészítésének teljes menetét! Mestersége gyakorlásakor milyen 

balesetek fordulhatnak elő? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú kosarak, alapanyag, eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Néprajz gyűjtemény látogatása 

– Régi kosarak másolása 

– Tárgyegyüttes megtervezése 

– Az anyagfelhasználás megtervezése 

– Az anyagfelhasználás kiszámítása 

– Párszárítók, aszalók 

– Gazdasági kosarak 

– Mustszűrők 

– Varsák, terelők, haltartók 

– Kenyeres kosarak 

– Asztali kínálók 

 

10.B. Vállalkozás indításához önnek vállalkozóvá kell válnia. Milyen tulajdonságokkal 

kell rendelkeznie, hogy sikeressé váljon? Milyen vállalkozási formákat ismer? 

Melyiknek milyen előnyei és hátrányai lehetnek? Mik a vállalkozás létre-

hozásának feltételei, szabályai, menete az egyes vállalkozási formák esetében? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A vállalkozó személyes tulajdonságai 

– A vállalkozó szakmai felkészültsége, vezetői, szervezői képessége 

– A vállalkozások közös jellemzői, formái, tulajdonformák 

– Egyéni vállalkozás alapítása, működtetése 

– Gazdasági társaság (Közkereseti társaság, BT, KFT) alapítása 

– Társas vállalkozások formái, és működésük jellemzői 

– A vállalkozási formák közötti választás szempontjai az adott mesterség területén  
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11.A. Ismertesse a különböző állatszállító és állattartó kasokat, kosarakat! Mutassa be 

a teljes munkafolyamatot egy kiválasztott kosártípusnál! Ismertesse a felhasznál-

ható alapanyagokat és eszközöket! Milyen balesetek következhetnek be a feladat 

készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú állattartó kosarak, alapanyag, 

eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Tervdokumentáció 

– Látványrajz készítése 

– Műveleti sorrend kialakítása 

– Anyagfelhasználás kiszámítása 

– Anyag előkészítés 

– Ovális vagy kosárgörbe alj 

– Szögletes alj 

– Oldalszerkezet meghatározása 

– Belépő íves kialakítása 

– Gyűrűfonások fajtái 

– Szegéstípusok megválasztása 

– Késztermék tisztítása 

– Felületkezelés 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 

 

11.B. Létrehozta vállalkozását. Milyen beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségei 

vannak? Mik a vállalkozások államháztartással szembeni kötelezettségei? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Könyvelő alkalmazása 

– Könyvvitel, bizonylati elv 

– Bevételek, költségek alapbizonylatai 

– Nyilvántartások 

– Adó- és járuléknemek, fizetési kötelezettségek 

– Bejelentési, nyilvántartási, elszámolási feladatok, melyek az egyes adónemekhez, 

járulékokhoz kapcsolódnak  



Részszakképesítés: 21 215 01 Kosárfonó 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex tételsor alapján a népi kézműves vállalkozás működtetéséhez és a 

kosárfonáshoz kapcsolódó szakmai ismeretek 

 

24/35 

 

12.A. Ismertesse a különböző típusú bevásárló kosarakat! Mutassa be a boller kosár 

szerkezeti felépítését, szegését és fülezését! Beszéljen a felhasználható alap-

anyagokról és a munka során használatos eszközökről! Milyen balesetek 

következhetnek be a boller kosár elkészítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: boller kosarak, alapanyag, eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Kosártípus kiválasztása 

– Tervdokumentáció 

– Látványrajz készítése 

– Műveleti sorrend kialakítása 

– Anyagfelhasználás kiszámítása 

– Anyag előkészítés 

– Kerek vagy ovális alj készítése 

– Szögletes alj készítése 

– Oldalszerkezet meghatározása 

– Gyűrűfonások fajtái és alkalmazása 

– Szegéstípusok megválasztása 

– A kosártípusnak megfelelő fül alkalmazása 

– Késztermék tisztítása 

– Felületkezelés 

– Baleseti források, szúrt, vágott sebek ellátása 

 

12.B. Ön önállóan tervező alkotó kézművessé vált. Miért lehet fontos a saját logó, jel? 

Saját mestersége területén miként lehet jelölnie a készítő személyét? Hogyan 

tudja bizonyítani azt, hogy piacra vitt, kiállításra benyújtott terméke zsűrizett? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Alkotásba komponált monogram, évszám lehetősége 

– Hátoldalon szereplő saját jel, monogram 

– Páva védjegy 

– Szellemi termék fogalma 

– Tervezés – kivitelezés viszonya 

– Társmesterségekkel való együttműködés esetén az együttműködő kollégák 

megnevezése  
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13.A. Ismertesse a különböző használatú és szerkezetű kosarak szegéstípusait! Mutassa 

be a szegéseket! Ismertesse az öt páros copf szegés készítését! Mutassa be egy 

kerek tálcakosár készítését és a szegés alkalmazását! Milyen balesetek 

következhetnek be a szegések készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú szegésekkel befejezett kosarak, 

alapanyag, eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Tervdokumentáció 

– Látványrajz készítése 

– Műveleti sorrend kialakítása 

– Anyagfelhasználás kiszámítása 

– Anyag előkészítés 

– Kerek vagy szögletes alj kialakítása 

– Oldalszerkezet meghatározása 

– Gyűrűfonások fajtái és alkalmazása 

– Szegéstípusok megválasztása 

– páros szegések 

– copf szegések (pótkaróval, pótkaró nélkül) 

– fűzött és fonott félkörös eldolgozások 

– csipkés szegés 

– húzott szegések 

– Öt páros copf szegés készítése pótkaróval 

– Késztermék tisztítása 

– Felületkezelés 

– Tálcakosarak alap- és segédanyaga 

– Oldalszerkezet kialakítása 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 
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13.B. Induló vállalkozásához üzleti tervet kell készítenie. Mely esetekben szükséges, 

vagy célszerű még üzleti tervet készíteni? Mi az üzleti terv fejezeteinek rövid 

tartalma? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Az üzleti terv szerepe a vállalkozások működésében (vállalkozás indítása, források 

megtérülésének kalkulációja, folyamatos működés megalapozása, finanszírozási 

források megszerzése, fejlesztés, átalakítás esetén, válság esetén, átszervezés esetén) 

– Az üzleti terv felépítése: 

– A vállalkozás adatai 

– Összefoglalás 

– A vállalkozás tevékenységének leírása 

– Marketing terv 

– Működési terv 

– Szervezeti terv 

– Pénzügyi terv 

– Kockázati, készenléti terv 

– Vezetési koncepció 
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14.A. Önt meghívják a „Mesterségek Ünnepére” hagyományos kosármunkáival, mint 

kiállító mestert. Értékesítésre is kap lehetőséget. Milyen kosarakkal készül fel a 

kiállításra és a vásárra? Mutasson be egy-egy kosarat, amit a kiállításra szánt 

vagy értékesítene! 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú kosarak, alapanyag, eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Néprajz gyűjtemény látogatása 

– Régi kosarak másolása 

– Tárgyegyüttes megtervezése 

– Az anyagfelhasználás megtervezése 

– Az anyagfelhasználás kiszámítása 

– Párszárítók, aszalók 

– Gazdasági kosarak 

– Mustszűrők 

– Varsák, terelők, haltartók 

– Kenyeres kosarak 

– Asztali kínálók 

 

14.B. Egy pályázat kapcsán elemeznie kell saját piaci helyzetét. Mutassa be a saját 

mestersége területén egy működő kézműves vállalkozás SWOT elemzését! Mik 

azok a körülmények, amelyeket figyelembe kell venni egy döntés során? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Az elérendő cél megfogalmazása 

– SWOT analízis: 

– Erősségek: Milyen előnyei vannak az ön által tervezett tevékenységnek? Mit 

csinál jobban, másként, mint mások? Mit mondanak önről mások, mik az 

erősségei? 

– Gyengeségek: Min tudna javítani? Mit kellene elkerülnie? Mit mondanak mások 

önre vonatkozó gyengeségként? 

– Lehetőség: Milyen lehetőségei vannak? Milyen réteget tud megcélozni 

termékeivel? Milyen rendezvényekre, vásárokra, értékesítési lehetőségekre 

számíthat a piacon? 

– Veszélyek: Milyen akadályok merülnek fel? Versenytársak, közízlés.  
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15.A. Mutassa be a fonott áru helyes tárolását! Mi a teendő, ha helytelen tárolás 

következtében penészgombák vagy egyéb elváltozás tapasztalható a termékeken? 

Hogyan oldja meg a helyes raktározást, a késztermékek fehérítését, lakkozását, 

festését? Ismertesse a csomagolás és szállítás módját! Beszéljen a raktározás tűz- 

és balesetvédelmi szabályairól! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A raktár megfelelő kiválasztása 

– Az elkészült áru mosása 

– Kénezés 

– Hidrogén-peroxid használata 

– Festés 

– Lakkozás 

– A raktári rakodás formái 

– A rakatok kialakításának szempontjai 

– A csomagolóanyagok megválasztása 

– Csomagolási technika kialakítása 

– Szállításhoz előkészítés 

– Baleset- és tűzvédelem 
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15.B. Amennyiben vállalkozásában új terméket szeretne bevezetni, hogyan, milyen 

szempontok figyelembe vételével készít árkalkulációt? Foglalja össze az eladási ár 

kialakításának elveit, az árak kialakításánál figyelembe veendő jogszabályi 

előírásokat! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Költségelvű árképzés: 

– Anyagköltség 

– Munkadíj 

– Rezsiköltség 

– Haszon 

– Nettó eladási ár 

– ÁFA (mentesség lehetősége) 

– Bruttó eladási ár 

– Kereslettől függő árképzés: 

– Piaci versenyhelyzet 

– Árdifferenciálás 

– Bevezető ár 

– Lehetséges árengedmények (nagy mennyiségű, vagy rendszeres vásárlás esetén) 

– Ár- minőség viszonylat 

– Célcsoport árérzékenysége 
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16.A. Mutassa be a kandallókosár és az újságtartó szerkezeti kialakítását, a felhasznált 

anyagokat és előkészítésüket, a munkához használatos eszközöket, berendezé-

seket! Mondja el a fenti fonott áruféleségek műveleti sorrendjét, készítésük 

lépéseit! Milyen balesetek következhetnek be a fenti termékek készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú kandalló kosár, újságtartó, alapanyag, 

eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Műveleti sorrend kialakítása 

– Látványrajz készítése 

– Anyag előkészítés 

– Eszközválasztás 

– A kosáraljak kialakítási formái 

– Szerkezet kialakítás 

– Oldalfonatok, menetes fonás 

– Gyűrűfonások 

– Befejező műveletek 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 

 

16.B. Mikor célszerű pénzügyi tervet készíteni, mit tartalmazzon a pénzügyi terv? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Derüljön ki életképes-e a tervezett új termék gyártása, vagy az új ötlet 

– Megélhetést, nyereséget biztosít-e rövid, vagy középtávon 

– Miből lehet addig is finanszírozni a működést (hitel, kölcsön lehetősége) 

– Üzlettárs bevonása 

– Könyvelőtől a szükséges adatok, információk kérése 

– Elemei: költségvetési terv, cash-flow kimutatás, eredmény kimutatás, mérleg, induló 

költségek, működő költségek felsorolása, grafikon készítése a fedezeti pontról, 

megtérülési pontról, pénzügyi mutatók, finanszírozás  



Részszakképesítés: 21 215 01 Kosárfonó 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex tételsor alapján a népi kézműves vállalkozás működtetéséhez és a 

kosárfonáshoz kapcsolódó szakmai ismeretek 

 

31/35 

 

17.A. Milyen természeti megfigyelésen alapul a kosárfonás kialakulása? Mutassa be a 

vadon termő és termesztett füzeket! Határozza meg a fűz helyét a 

növényvilágban! Sorolja fel a fűzvessző kilenc fizikai tulajdonságát! 

A tételhez használható segédeszköz: különböző vadontermett és termesztett fűz 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A kosárfonás története 

– A fűz előfordulási formái 

– A fűz szaporítása, a fűz kétlaki növény 

– Dugványozás, dugványok előállítása 

– Az évgyűrűk számának jelentése 

– A fűz fizikai tulajdonságai 

– A gazdasági kosarak alapanyagai 

– A kosárfonásra alkalmas fűzfélék 

– A kosárfüzek alapminősítése 

– Talaj és éghajlati viszonyok 

– Kártevők, kártevők elleni védekezés 

– A bevásárló kosarak alapanyagai 

 

17.B. Váratlanul olyan jelentős, egyedi megrendelési ajánlatot kap, amely különbözik 

eddigi termékeitől. Mit tesz a megrendelés létrejötte érdekében? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Gyűjtőmunka szakirodalomban, múzeumokban 

– Tervek vázlatok készítése 

– Esetlegesen munkatársak, társmesterségek bevonása 

– Árkalkuláció 

– A feladat elvégzéséhez szükséges munkafolyamatok áttekintése 

– Egyeztetés a megrendelővel, ha szükséges társtervezővel, bedolgozóval 

– Szerződéskötés 
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18.A. Beszéljen a kosárfonás kultúrájának kialakulásáról! Mutassa be a paraszti 

gazdálkodásban, az építészetben, a lakásbelsőkben használatos tárgyakat, 

különös tekintettel a hántolatlan zöldvesszőből készült tárgyakra! 

A tételhez használható segédeszköz: fotók a paraszti gazdálkodásban használatos 

kosarakról, fotók vesszőből készült templomokról, hajlékokról, kerítésekről 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A kosárfonás kialakulásának története 

– A kaskötők és parasztspecialisták tevékenysége 

– A háziipar szerepe 

– A paraszti gazdálkodást ellátó kosarak 

– Hántolatlan (zöld) vesszőből készült kosarak 

– Az életes házak szerepe 

– A különböző kerítések, terelők, hajlékok fonása 

 

18.B. Megvalósult egy nagy megrendelés, a szerződést megkötötték. Mik a tennivalók a 

sikeres gyártás, a határidőre történő szállítás érdekében? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Tervdokumentáció készítése 

– Munkafeltételek megteremtése 

– Előleg felvételének tisztázása 

– Pénzügyi terv 

– Gépek, eszközök beszerzése 

– Anyagbeszerzés 

– Munkafolyamat megszervezése  

– Alkalmazott vagy bedolgozó felvétele, szerződéskötés 

– Egyeztetés társmesterekkel 

– Munkafolyamat megtervezése, időbeli ütemezése, munka elvégzése 
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19.A. Mutassa be a fonott tálcák alapanyagát, segédanyagát, szerkezetét! Sorolja fel a 

készítés módját, részletezze a kialakítás különböző technikai megoldásait! Milyen 

balesetek következhetnek be a fonott tálcák készítése során? 

A tételhez használható segédeszköz: különböző típusú tálca kosarak, alapanyag, eszközök 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Tervdokumentáció 

– Látványrajz készítése 

– Műveleti sorrend kialakítása 

– Anyagfelhasználás kiszámítása 

– Anyag előkészítés 

– Tálcakosarak alap- és segédanyaga 

– Oldalszerkezet meghatározása 

– Gyűrűfonások fajtái és alkalmazása 

– Szegéstípusok megválasztása 

– páros szegések 

– copf szegések (pótkaróval, pótkaró nélkül) 

– Késztermék tisztítása 

– Felületkezelés 

– Baleseti források 

– Szúrt, vágott sebek ellátása 

 

19.B. Elkészült egy új tervezésű megrendelt terméke. Mik a további teendői? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Zsűrizés lehetősége 

– Dokumentálás, fényképezés, későbbi promóció érdekében 

– Számlázás 

– Fizetési módok 

– Kötelező használati utasítással, címkével való ellátás 

– Csomagolás 

– Leszállítás 

– Beszerelés 

– Javítás 

– Garanciavállalás  
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20.A. Mutassa be Magyarország kosárfonó központjait, a különböző tájegységek 

jellegzetes kosártípusait, különböző ünnepi alkalmak kosarait! Beszéljen egy 

elismert kosárfonó munkásságáról! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A kosárfonás kialakulásának története Magyarországon 

– Kosárfonó központok 

– A kaskötők és parasztspecialisták tevékenysége 

– A háziipar szerepe 

– A paraszti gazdálkodást ellátó kosarak 

– Az ünnepkörökhöz kapcsolódó kosárfélék 

– Gyűjtés és kutatómunka során szerzett adatok 

– A bemutatott alkotó kiemelkedő fő tevékenysége 

 

20.B. Mit nevezünk helyi terméknek? Milyen a jó helyi termék? Hogyan kapcsolód-

hatnak egymáshoz a helyi termék, a turizmus, és a helyi terméket előállító 

termelők, kézműves alkotók? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– A helyi termékek sajátosságai: 

– A termék helyhez való kötöttsége, tájjellege 

– Helyi anyagok felhasználása 

– Helyi kulturális elemek felhasználása 

– Helyi munkaerő alkalmazása 

– Mitől jó egy helyi termék:  

– Hitelesen megjeleníti a helyi kulturális hagyományokat 

– A különböző helyi termék előállítók egymással együttműködve hozzáadott 

(többlet) értéket hoznak létre (készletek, mezőgazdasági termékek igényes 

csomagolása stb.) 

– Helyi védjegy, logó feltűntetése – minőség! 

– Turizmus szerepe:  

– A turizmus kínálatot generál (helyi termék boltok, vendéglátóhelyek) 

– Mesterségbemutatók szervezése  
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ÉRTÉKELÉS 
 

 

Sorszám Név 
Feladat 

sorszáma 
Osztályzat 
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