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KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK  
  

ASZTALOS SZAKMA  
  

1. A szakma alapadatai  

1.1  Az ágazat megnevezése: Fa-és bútoripar  

1.2  A szakma megnevezése: Asztalos  

1.3  A szakma azonosító száma: 4 0722 08 01  

1.4  A szakma szakmairányai: -  

1.5  A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4  

1.6  A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4  

1.7  Ágazati alapoktatás megnevezése: Fa-és bútoripari alapoktatás  

1.8  Kapcsolódó részszakmák megnevezése:Asztalosipari szerelő, Famegmunkáló  

1.9  Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 140 óra  
Érettségire épülő oktatásban: 140 óra  

  

  

  

8. A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

8.1  Szakma megnevezése: Asztalos  

8.2  Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. 
Szakmához kötődő további sajátos követelmények:A képzési idő alatt elkészült portfólió 
dokumentumokat, a vizsgaremeket és a műszaki dokumentációt legkésőbb a szakmai vizsga 
megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni.  

8.3  Központi interaktív vizsga  

8.3.1 A vizsgatevénység megnevezése: Asztalos szakmai ismeretek online teszt feladat  

8.3.2 A vizsgatevékenység leírása  
  
Az online teszt feladatsor a bútoripari és épületasztalosipari termékek gyártása, gépismeret, 
anyagismeret, ragasztás és felületkezelés szakmai ismeretekből kerül összeállításra.  
A teszt feladatok a bútoripari és épületasztalosipari termékek szakszerű gyártásához szükséges feltételek 
(gépek, szerszámok, anyagok, rajzok, technológiák) helyes értelmezését, a szakmai összefüggések 
ismeretét, és helyén való alkalmazását, az önálló döntés meghozatalának képességét méri.  
A teszt feladat 15 kérdésből áll.  
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A teszt feladat kérdéseinek lehetséges típusai: alternatív és többszörös felelet választás, igaz-hamis állítás 
eldöntése, felelet kiegészítés, feleletválaszok párosítása, feleletalkotó feladat kiegészítéssel, rangsoroló 
feladat, rajz felismerés.  
A teszt feladathoz segédeszköz nem használható!  

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 
8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % 8.3.5 A 
vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

  
Értékelési szempontsor:  

• gépek, szerszámok, anyagok, rajzok, technológiák ismerete  

• szakmai összefüggések megértése � önálló döntés meghozatala  
• bútoripari és épületasztalosipari termékek szakszerű gyártásához szükséges feltételek helyes 

értelmezése  
  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 
40 %-át elérte.  

A vizsgatevékenység értékelése a központilag kiadott  értékelési útmutató alapján történik.  
  

8.4  Projektfeladat  

8.4.1 A vizsgatevénység megnevezése: Portfólió, vizsgaremek, bútor-vagy épületasztalosipari termék 
készítése  

A vizsgatevékenység három részből áll. I. 
vizsgarész: Portfólió készítése  
II. vizsgarész: Vizsgaremek készítése  
III. vizsgarész: Bútor-vagy épületasztalosipari termék készítése  
  

8.4.2 A vizsgatevékenység leírása  
  
I. vizsgarész: Portfólió készítése  
  
A szakmai tanulmányi időszak keretében, negyedévente, adott szakmai témakörben egy termék 
elkészítése, dokumentációjával együtt. A képzési idő alatt legalább 6 témakörben kell elkészülnie 
portfólió dokumentumnak, ami egyenként 5-10 oldalas rajzolt, írott és képi dokumentum.  
A képzési idő alatt elkészült portfólió dokumentumokat dossziéba fűzve, legkésőbb a szakmai vizsga 
megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni.  
  
A portfólió dokumentációk kötelező tartalma:   

• műszaki rajz,   
• szabásjegyzék,   
• anyagnorma,   

• műveleti sorrend készítése � a gyártás folyamatainak képi dokumentálása.  
  
Portfólió feladatok kötelező 6 témaköre:  
1. 10.évfolyam (kétéves képzés esetén 1. évfolyam) első negyedév:  

Hordozható szerszámos láda készítése. Káva szerkezetű, fecskefarkú fogazással összeépített. 
Kézi szerszámok szakszerű tárolására alkalmas kistermék, olajozott felületkezeléssel.  
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2. 10.évfolyam (kétéves képzés esetén 1. évfolyam) második negyedév:  

Kulcstartó kisszekrény készítése. Káva szerkezetű korpusz, keret szerkezetű ajtó tömörfa 
betéttel, lakkozott felületkezeléssel.  

  
3. 10. évfolyam (kétéves képzés esetén 1. évfolyam) harmadik negyedév:     Fiókos ülőke készítése. 

Állványszerkezetű ülőbútor, felületkezelve.  
  
4. 10. évfolyam (kétéves képzés esetén 1. évfolyam) negyedik negyedév:  

Egyenes és íves alkatrészekből kialakított keretszerkezet rendszer (tok és szárny) készítése. A 
termék aljazott vagy árkolt megmunkálásokat, valamint szakállas vésett- és ollós csapozást is 
tartalmaz.   

  
5. 11. évfolyam (kétéves képzés esetén 2. évfolyam) első negyedév.  

Éllécezett furnérozott kisbútor készítése. Keretszerkezetű ajtóval vagy fiókkal, asztal esetén. A 
termék modern  gyártási  technológiákat,  anyagokat  is  tartalmaz, 
magas  minőségű felületkezeléssel.  

  
6. 11. évfolyam (kétéves képzés esetén 2. évfolyam) második negyedév:  

Háztartási  fellépő,  vagy  létraszék  készítése.  Káva-,  keret-  és 
 állványszerkezetek kombinálásával előállított teherbíró szerkezet, felületkezelve.  

  
II. vizsgarész: Vizsgaremek készítése  
A vizsgázónak az általa választott és a gyakorlati oktató által jóváhagyott bútor- vagy 
épületasztalosipari termék elkészítése a műszaki dokumentációjával együtt.  
A műszaki dokumentáció tartalma:  

• a vizsgaremekhez tartozó műszaki rajzok,  

• szabásjegyzék, � anyagnorma,   
• műszaki leírás,  
• gyártási folyamatábra,  
• általános technológiai leírás,   

• árkalkuláció,  � a gyártás folyamatát követő digitális fényképek, dátummal ellátva.  
A vizsgaremeket produktum formájában, a műszaki dokumentációt digitális adathordozón és 
nyomtatott formában, dossziéba fűzve kell leadni.  
A vizsgaremeket és a műszaki dokumentációt legkésőbb a szakmai vizsga megkezdése előtti 15.  
munkanapon kell leadni.  
  
III. vizsgarész: Bútor-vagy épületasztalosipari termék készítése  
  
A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott műszaki rajz és műszaki leírás alapján bútor-vagy 
épületasztalosipari terméket készít kézi- és gépi technológia alkalmazásával.  
  

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc 8.4.4 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %  

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a 
tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.  
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A vizsgatevékenység egyes részeinek értékelési szempontjai:  
  
I. vizsgarész: Portfólió készítése  
Portfólió dokumentáció teljessége, valamennyi tartalmi elem szerepel benne: 30%   
Portfólió összeállításának igényessége: 30%   
Portfólió dokumentáció szakmai megfelelősége: 40%  
  
II. vizsgarész: Vizsgaremek készítése  
Vizsgaremek funkciónak való megfelelése: 10%    
Vizsgaremek formai, szerkezeti kialakítása: 30%   
Vizsgaremek kivitelezése, minősége: 30%   
Műszaki dokumentáció szakmai megfelelősége: 30%  
  
III. vizsgarész: Bútor-vagy épületasztalosipari termék készítése  
Szerkezeti kötések kialakítása: 30 %  
Méretpontosság: 25%  
Felület kidolgozása, csiszolás minősége: 25%  
Termék készültsége, konformitása: 10%  
Munka- és balesetvédelmi előírások betartása, szerszámok, és gépek szakszerű használata: 10 %  
  
A gyakorlati vizsga csak akkor értékelhető, ha mindhárom feladat elkészült.  
  

Értékelési arány:  
I. vizsgarész: Portfólió készítése            15%  
II. vizsgarész: Vizsgaremek készítése          35%  
III. vizsgarész: Bútor-vagy épületasztalosipari termék készítése    50%  
  

8.5  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  
  
A központi interaktív vizsga tevékenység lebonyolításához rendszergazda szükséges. 8.6 

 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

  

A központi interaktívvizsga tevékenység lebonyolításához:  

• Vizsgázónként 1 db számítógép internetkapcsolattal  
• Íróeszköz (vizsgázó biztosítja)  
  

A projekt feladat vizsga tevékenység lebonyolításához:  
• Gyalupad  
• Asztalosipari kéziszerszámok  
• Asztalosipari kézi kisgépek  
• Asztalosipari telepített megmunkálógépek  
• Munkavédelmi szempontból megfelelő munkaruha és munkacipő, egyéni védőfelszerelések  

  
8.7  A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  
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8.8  A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 
Ágazati alapvizsga: 15 %, Szakmai vizsga: 85%  

8.9  A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 
szabályok: -  

9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 
vonatkozó sajátos feltételek:-  
  
  

10. Részszakma  
  

10.1 Részszakma alapadatai  

10.1.1 A részszakma megnevezése: Asztalosipari szerelő  

10.1.2 A részszakma órakerete: 240-360  

10.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 2  

10.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 2  

10.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 2  

10.2 A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása  
  

Faipari, bútoripari, épületasztalosipari gyártmányok alkatrészeit, elemeit összeállítja, szereli, 
beépíti. A lapra szerelt bútor alkatrészekből a kötőelemek, vasalatok, ragasztóanyag és a 
szükséges szerszámok segítségével összeállítja a bútortestet. Az összeszerelt mozgó 
alkatrészeket, az ajtókat, fiókokat felszereli, beszereli, a szekrénytesthez igazítva beállítja.   
A műhelyben előszerelést végez, a helyszíni szerelések során a műszaki dokumentációk alapján 
konyha és szobabútorok, hagyományos és utólag szerelhető ajtók, toló- és harmonika ajtók, 
ablakok, lépcsők, falburkolatok, álmennyezetek szerelését, beépítését, cseréjét és javítását végzi.  
Használja a legkorszerűbb kézi szerszámokat, elektromos és akkumulátoros kisgépeket, illetve 
a telepített berendezéseket, a munkavédelmi utasítások betartásával.  

10.3 A részszakma legjellemzőbb FEOR száma  

  
Részszakma megnevezése  FEOR-szám  FEOR megnevezése  

Asztalosipari szerelő  
7223  Bútorasztalos  
7514  Épületasztalos  

  
10.4 A szakképzésbe történő belépés feltételei  

10.4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése  

10.4.2 Alkalmassági követelmények  
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10.4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  

10.4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges  

10.5 Eszközjegyzék a részszakmákra  
● Mérő, rajzoló, jelölő eszközök  
● Gyalupad  
● Kéziszerszámok  
● Kézi kisgépek (csavarbehajtógép, fúrógép, kézi körfűrészgép, szúrófűrész, gérvágó 

körfűrészgép, kézi felsőmarógép, lamellozógép vagy dominozógép, csiszológépek)  
● Fűrészgépek (daraboló körfűrészgép, asztalos körfűrészgép, szalagfűrészgép)  
● Egyengető gyalugép, vastagsági gyalugép  
● Fúrógépek  
● Por- és forgácselszívó berendezések  
● Általános, egyéni és technológiaspecifikus védőeszközök és felszerelések  
● Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés  

10.6 Részszakma szakmai kimeneti követelményei   
  

Sorszám  
Készségek, 
képességek  

Ismeretek  
Elvárt 

viselkedésmódok, 
attitűdök  

Önállóság és 
felelősség mértéke  

1  

Olvassa és elemzi 
az adott  

termékelkészítéséh 
ez a faipari  

alapszerkezetek 
műszaki rajzait.  

Ismeri, és 
értelmezi a  
fakötések,  

alapszerkezetek  
ábrázolási módjait 
(nézeti és metszeti 

rajzait).  

Átlátja és 
magabiztosan 
alkalmazza a 
különböző 
ábrázolási 
módokat.  

Önállóan képes a 
faipari  

alapszerkezetek 
rajzait értelmezni.  

2  

Szakszerűen 
használja a faipari 

alapszerkezet 
készítéséhez  

szükséges kézi  
szerszámokat, kézi 

kisgépeket.  

Ismeri a fa-és 
bútoripari 
ágazatban  

alkalmazott  
kéziszerszámok, 

kézi 
kisgépekbiztonság 
os használatát, a  
kézi szerszámok 
karbantartását.  

Körültekintő a 
kéziszerszámok,  

kézi kisgépek 
biztonságos 

használata során.  

A munka 
megkezdése előtt 
meggyőződik a  
munkaeszközök 

biztonságos 
állapotáról.  

3  

Összeállítja és 
összeragasztja, a 

faipari  
alapszerkezetet  
majd ellenőrzi a 

minőségét.  

Ismeri a faipari 
alapszerkezet  

összeállításának, 
ragasztásának  

műveleteit, és a  
minőségellenőrzés 

szempontjait.  

A ragasztás során 
előnyben részesíti 
a környezetbarát 
megoldásokat és 

elkötelezett a 
minőségi  

munkavégzés iránt.  

Felelősséget vállal 
a saját munkájáért 
és a minőségért.  

4  

Olvassa és 
értelmezi az adott  

bútoripariés 
épületasztalosipari  

Ismeri és érti a 
bútoripari és  

épület-asztalosipari 
termék rajzok  

Átlátja a különböző 
rajzi ábrázolási 

módokat.  

Önállóan képes 
bútoripari és  

épület-asztalosipari 
termék rajzokat  
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 termékrajzokat.  ábrázolási módját, a 
rajzi  

anyagjelölések,  
méretezések és a  

termék szerkezetek 
közötti  

összefüggéseket.  

 értelmezni.  

5  

Kiválasztja és 
használja az adott 

művelet  
elvégzéséhez 

szükséges  
eszközöket, 

gépeket,  
szerszámokat, 

berendezéseket.  

Ismeri az 
asztalosiparban 

alkalmazott 
eszközöket, 

gépeket,  
szerszámokat, 

berendezéseket.  

Tudatosan  
választja ki a 

szükséges  
eszközöket, 

gépeket,  
szerszámokat, 

berendezéseket.  

Önállóan képes 
kiválasztani az 
adott termék 
gyártásához 
szükséges  

eszközöket, 
gépeket,  

szerszámokat, 
berendezéseket.  

6  

Megtervezi a 
bútoripari  

szerkezetek 
szerelési  

műveleteit és 
elvégzi azokat.  

Ismeri a bútoripari 
szerkezetek 

szerelési  
műveleteinek  

dokumentumait, a  
szerelés műveleteit 

és eszközeit.  

Szem előtt tartja a 
termék minőségi  

követelményeit,elk 
ötelezett a 
minőségi  

munkavégzés iránt.  

Felelősséget vállal 
a saját munkájáért, 

a minőségért.  

7  

Megtervezi az 
épületasztalosipari 

szerkezetek 
szerelési  

műveleteit és 
elvégzi azokat  

Ismeri az 
épületasztalosipari 

szerkezetek 
szerelési  

műveleteinek  
dokumentumait, a  
szerelés műveleteit 

és eszközeit.  
10.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga  

10.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése  
10.7.2 Projektfeladat  

10.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Asztalosipari szerelési feladat  

10.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása:  
  
A vizsgázó a vizsgaszervező által megadott rajz és szöveges feladatkiírás alapján asztalosipari 
szerkezet összeállítását, vasalatokat, szerelvények felszerelését végzi, kézi-és gépi technológiával.  
  

10.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 10.7.3 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 %  

10.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a 
tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.  

  

Értékelési szempontok:  
Szerkezet összeállítása: 30 %  
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Méretpontosság: 20%  
Vasalatok, szerelvények felszerelésének minősége: 30%  
Termék készültsége, konformitása: 10%  
Munka- és balesetvédelmi előírások betartása, szerszámok, és gépek szakszerű használata: 10 %  
  

10.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:- 10.9 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

  
• Gyalupad  
• Asztalosipari kéziszerszámok  
• Asztalosipari kézi kisgépek  
• Asztalosipari telepített megmunkálógépek  
• Munkavédelmi szempontból megfelelő munkaruha és munkacipő, egyéni védőfelszerelések  

  

10.10 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:-  
  

10.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 
szabályok: -  

  
  
  

11. Részszakma  

11.1 Részszakma alapadatai  

11.1.1 A részszakma megnevezése: Famegmunkáló  

11.1.2 A részszakma órakerete: 400-600  

11.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 3  

11.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 3  

11.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3  

11.2 A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása  
  

Értelmezi a termékek gyártására vonatkozó műszaki dokumentációt, gyártási utasításokat. 
Fűrészáruból és a laptermékekből alakítja ki az alkatrészek készméretét, keresztmetszetét, 
ezáltal a késztermékeket meghatározó jellemzőket. Faipari alapanyagok megmunkálást végzi 
kézi szerszámokkal, kisgépekkel és faipari alapgépekkel. Beállítja a gépeket és a megfelelő 
szerszámokat. A rendelkezésre álló technológia alkalmazásával kialakítja az alkatrészek 
méretét, keresztmetszetét, a szerkezeti kötéseket, a szerelvények helyét. Ismeri és betartja a 
vonatkozó munkavédelmi előírásokat. Együttműködik a munkatársakkal, az irányítási és 
technológiai folyamatok résztvevőivel.  
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11.3 A részszakma legjellemzőbb FEOR száma  

  
Részszakma megnevezése  FEOR-szám  FEOR megnevezése  

Famegmunkáló  
7223  Bútorasztalos  
7514  Épületasztalos  

  
11.4 A szakképzésbe történő belépés feltételei  

11.4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése  

11.4.2 Alkalmassági követelmények  

11.4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  

11.4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat:-  

11.5 Eszközjegyzék a részszakmákra  
● Mérő, rajzoló, jelölő eszközök  
● Gyalupad  
● Kéziszerszámok  
● Kézi kisgépek (csavarbehajtógép, fúrógép, kézi körfűrészgép, szúrófűrész, gérvágó 

körfűrészgép, kézi felsőmarógép, lamellozógép vagy dominozógép, csiszológépek)  
● Fűrészgépek (daraboló körfűrészgép, asztalos körfűrészgép, szalagfűrészgép)  
● Egyengető gyalugép, vastagsági gyalugép  
● Asztalos marógép  
● Fúrógépek  
● Csiszológépek  
● Lapmegmunkálás gépei (lapszabászgép, élzárógép)  
● Por- és forgácselszívó berendezések  
● Általános, egyéni és technológiaspecifikus védőeszközök és felszerelések  
● Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés  

11.6 Részszakma szakmai kimeneti követelményei   
  

Sorszám  
Készségek, 
képességek  

Ismeretek  
Elvárt 

viselkedésmódok, 
attitűdök  

Önállóság és 
felelősség mértéke  

1  

Olvassa és elemzi 
az adott  

termékelkészítéséh 
ez a faipari  

alapszerkezetek 
műszaki rajzait.  

Ismeri, és értelmezi 
a fakötések,  

alapszerkezetek  
ábrázolási módjait 
(nézeti és metszeti 

rajzait).  

Átlátja és 
magabiztosan 
alkalmazza a 
különböző 
ábrázolási 
módokat.  

Önállóan képes a 
faipari  

alapszerkezetek 
rajzait értelmezni.  
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2  

Szakszerűen 
használja a faipari 

alapszerkezet 
készítéséhez  

szükséges kézi  
szerszámokat, kézi 

kisgépeket.  

Ismeri a fa-és 
bútoripari 
ágazatban  

alkalmazott  
kéziszerszámok, 

kézi 
kisgépekbiztonság 
os használatát, a  
kézi szerszámok 
karbantartását.  

Körültekintő a 
kéziszerszámok, 

kézi 
kisgépekbiztonság 

os használata 
során.  

A munka 
megkezdése előtt 
meggyőződik a  
munkaeszközök 

biztonságos 
állapotáról.  

3  

Betartja a munka-,  
tűz és  

környezetvédelmi 
előírásokat, 
szabályokat.  

Átfogóan ismeri a 
munkavédelmi-,  

szakmaspecifikusa 
na tűz és  

környezetvédelmi 
előírásokat, 
szabályokat.  

Tiszteletben tartja 
és elfogadja a  

munka-, tűz és  
környezetvédelmi 

szabályokat.  

Felelősséget vállal 
a balesetmentes, 

biztonságos 
munkáért.  

Elkötelezett a 
környezetvédelem  

iránt.  

4  
Olvassa és 

értelmezi az adott  
Ismeri és érti a 
bútoripari és  

Átlátja a különböző 
rajzi  

Önállóan képes 
bútoripari és  

 bútoripari és  
épületasztalosipari 

termékrajzokat.  

épület-asztalosipari 
termék rajzok  

ábrázolási módját, a 
rajzi  

anyagjelölések,  
méretezések és a  

termék szerkezetek 
közötti  

összefüggéseket.  

ábrázolási  
módokat.  

épület-asztalosipari 
termék rajzokat 

értelmezni.  

5  

Kiválasztja és 
használja az adott 

művelet  
elvégzéséhez 

szükséges  
eszközöket, 

gépeket,  
szerszámokat, 

berendezéseket.  

Ismeri az 
asztalosiparban 

alkalmazott 
eszközöket, 

gépeket,  
szerszámokat, 

berendezéseket.  

Tudatosan  
választja ki a 

szükséges  
eszközöket, 

gépeket,  
szerszámokat, 

berendezéseket.  

Önállóan képes 
kiválasztani az 
adott termék 
gyártásához 
szükséges  

eszközöket, 
gépeket,  

szerszámokat, 
berendezéseket.  

6  

Kiválasztja az adott 
termék 

készítéséhez 
szükséges 
anyagokat.  

Alkalmazási szinten 
ismeri és  

megnevezi az 
alapés 

segédanyagokat, 
vasalatokat,  

szerelvényeket, az 
egyéb termék 

kiegészítő 
anyagokat.  

Szakszerűen és 
felelősséggel 
választja ki a 

termékek  
gyártásához  

felhasználható 
anyagokat.  

Önállóan képes 
kiválasztani az 
adott termék 
gyártásához 
szükséges 
anyagokat.  

  

11.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga  



11  

11.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése  
11.7.2 Projektfeladat  

11.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Famegmunkálási feladat  

11.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása:  
  
A vizsgázó a vizsgaszervező által megadott rajz és szöveges feladatkiírás alapján egyszerű faipari 
terméket készít kézi- és gépi forgácsolási technológia alkalmazásával.  
  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc 11.7.3 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 %  

11.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a 
tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.  

  

Értékelési szempontok:  
Alkatrészek megmunkálásának minősége: 30 %  
Szerkezet összeállítása: 25 %  
Méretpontosság: 25%  
Termék készültsége, konformitása: 10%  
Munka- és balesetvédelmi előírások betartása, szerszámok, és gépek szakszerű használata: 10 %  
  
11.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:- 11.9 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

  
• Gyalupad  
• Asztalosipari kéziszerszámok  
• Asztalosipari kézi kisgépek  
• Asztalosipari telepített megmunkálógépek  
• Munkavédelmi szempontból megfelelő munkaruha és munkacipő, egyéni védőfelszerelések  

  

11.10 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:-  
  

11.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 
szabályok:-  


