BÚTORASZTALOS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.
26.) OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.
21.) SZMM rendelet,
– a 33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés
megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott
képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a
szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Bútorasztalos

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

7341
3
30 %
70 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
2 év
szervezhető
második év végén
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
számítógép-terem
taniroda
faipari szaktanterem
alapozó tanműhely
szaktanterem
termelő tanműhely
kisüzemi termelőhely látogatása

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola
bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében a faipar szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában. E kompetenciák
megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam
keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7341

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Bútorasztalos

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészíti az üzleti tervet
Számítástechnikai eszközöket használ
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása
Előkészíti a biztonságos munkavégzést
Előkészíti a gyártást
Gyártási folyamatokat szervez
Tömörfa alkatrészeket gyárt
Faanyagot esztergályoz
Furnérozott alkatrészeket gyárt
Felületkezelést végez
Laminált bútoralkatrészeket gyárt
Összeállítja a termék alkatrészeit
Műszaki adminisztrációt végez
Készterméket csomagol, raktároz
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
31 582 08 1000 00 00
Épületasztalos
54 543 02 0000 00 00
Fa- és bútoripari technikus
31 543 04 0000 00 00
Kádár, bognár
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6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2273-06 A biztonságos munkavégzés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat
Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet előkészít
Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít
Biztonságtechnikai eszközöket beállít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munkabiztonsági szabályok, rendeletek
A Munkavégzési szabályok
B Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei
B Elsősegélynyújtás
A Tűzvédelem
A Tűzoltó berendezések és eszközök feladatai
A Tűzkár bejelentése
A Érintésvédelmi szabályok, előírások
B Környezetvédelem
B Faipari hulladék kezelésének előírásai
B Faipari termékek készítésének általános követelményei
B A faipari munkavégzés feltételei
B Géptani alapfogalmak
A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának módjai
A Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállítása
B Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5
Gépek, szerszámok biztonságos használata
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Türelem
Kézügyesség
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Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2274-06 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszaki rajzot és műszaki leírást készít, használ
Szabásjegyzéket, anyagnormát készít, használ
Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
A termék gyártásához előkészíti az anyagokat
Méretellenőrzést végez
Esztétikailag és minőségileg ellenőrzi a kész munkadarabot
Javítási munkát végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Műszaki rajzi alapismeretek
B Síkmértani szerkesztések
B Ábrázolási módok
B Fakötések ábrázolása
B Alkatrészrajzok készítése
C Faipari műszaki dokumentációk tartalma, szerepe, rendeltetése
B Gyártási utasítások értelmezése
B Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségei
B Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok
B Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások
B Faipari alapszerkezetek gyártása
A A faanyag alakváltozásai
A A faanyagok műszaki tulajdonságai
A Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága
A Faanyagok kezelése, tárolása
B Faanyagok minősítése, szabványok használata
B Javítási munkák végzésének általános követelményei
C Szakmai számítások
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Faipari rajz olvasása, értelmezése
3
Faipari rajz készítése
3
Szabadkézi vázlatkészítés
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Térlátás
Döntésképesség
Önállóság
Megbízhatóság
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Irányítási készség
Kompromisszum-készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2275-06 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Piaci igényt felmér
Termékkört határoz meg
Üzleti tervet készít
Bemutató darabot, termékismertetőt készít
Referenciát szolgáltat
Árajánlatot készít
Szerződést köt
Vásárokon, kiállításokon vesz részt
Jelenléti ívet vezet
Adminisztrálja a napi feladatokat
Szállítólevelet, számlát ír
Termékkísérő dokumentációkat ellenőriz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A vállalkozás indításával, működésével kapcsolatos műszaki, jogi és pénzügyi
B
szabályok
B Adózási törvények
B Könyvelési módok
B Szállítólevek, számla készítés szabályai
B Faipari késztermékek
B Adminisztrációs feladatok
B Kalkulációs számítások
B Szerződéskötés szabályai
B Termékforgalmazás, garancia szabályai
B Piackutatás
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Faipari rajz olvasása, értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
3
Grafikonok készítése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Türelem
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Kompromisszum-készség
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Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Nyitott hozzáállás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2302-06 Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol
Ellenőrzi a gépek paramétereit, működését
Szabászati tevékenységet végez
Keresztmetszeti megmunkálást végez
Marási műveleteket végez
Fúrási műveleteket végez
Munkadarabot esztergályozással megmunkál
Csiszolási műveleteket végez
Oldható és oldhatatlan szerkezeti kötéseket kialakít
Faipari alapszerkezeteket készít
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gép-és hibanaplót vezet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Gyártási utasítások értelmezése
A Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B Fűrészgépek
B Gyalugépek
B Marógépek
B Fúrógépek
B Faesztergagépek
B Csiszológépek
B Forgácsolással kapcsolatos számítások
Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámA
karbantartási feladatok
B Csiszolóanyagok
B Minőségbiztosítási feladatok
B A fa ragasztásának technológiája
B Faipari ragasztóanyagok
B Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Faipari rajz olvasása, értelmezése
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Megbízhatóság
Önfegyelem
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Döntésképesség
Kézügyesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Segítőkészség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2303-06 Tervezési, szervezési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat használ
Helyszíni felmérést végez
Vázlatot és látványtervet készít
Tárgyal a megrendelővel
Műszaki dokumentációt készít
Megtervezi a technológiai folyamatot
Felméri az erőforrásokat (hely, ember, idő, energia)
Gondoskodik a szükséges munkaerőről
Minőséget, mennyiséget ellenőriz
Megszervezi a gyártást
Gyártó és ellenőrző sablonokat készít
Meghatározza a pontos végterméket, mennyiségét, minőségét
Javítási munkát végez
Nyilvántartásokat vezet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Bútoripari tervezés
B Épületasztalos-ipari alapismeretek
B Formatervezés
A Műszaki dokumentáció formai, tartalmi elemei
B Önálló formai rajzok készítése
B Csomópont kijelölő rajz készítése
B Csomóponti rajzok készítése
B Alkatrészrajzok készítése
B Műszaki leírások készítése
B Kalkuláció készítése
B Gyártáselőkészítés
B Gyártástechnológia
B Gyártásszervezés
B Anyaggazdálkodás
B Költségszámítás
B Minőség-ellenőrzés
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL Képszerkesztés
3
ECDL CAD
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Faipari rajz olvasása, értelmezése
4
Faipari rajz készítése
3
Gépipari rajz olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák készítése
3
Szabadkézi rajzolás
5
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
4
Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Térlátás
Döntésképesség
Kézügyesség
Türelem
Szervezőkészség
Látás
Rugalmasság
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Társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Udvariasság
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Közérthetőség
Irányítási készség
Meggyőző készség
Kompromisszum-készség
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2304-06 Alapvető szerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felület-előkészítést végez
Csiszolási műveleteket végez
Előszerelési műveleteket végez
Összeállítja a terméket a szerelési utasítás szerint
Összeállítja a terméket a technológiai sorrend szerint
Faipari alapszerkezeteket szerel
Helyszíni szerelést végez
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
B Összeállítási feladatok megszervezése
C Enyvek felhasználása
B Ragasztók felhasználása
B Tapaszok, pórustömítők, különleges tömítőanyagok felhasználása
B Felületelőkészítésre használt vegyi anyagok felhasználása
B Csiszolóanyagok felhasználása
B Csiszológépek
B Helyszíni szerelési műveletek
A Pneumatikus kézi kisgépek használata
A Kézi szorítóeszközök
B Keretprések, korpuszprések
B Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése
B Vasalatok, szerelvények, szerelés anyagai
B Rögzítéstechnikai alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Faipari rajz olvasása, értelmezése
3
Faipari szerelési rajz készítése
3
Építőipari rajz olvasása, értelmezése
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Térlátás
Kitartás
Kézügyesség
Türelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
Monotónia-tűrés
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Társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Irányítási készség
Segítőkészség
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1846-06 Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési
feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszaki rajz, szabástérkép alapján méretre szab, lapszabász gépeket kezel
Egalizálást ellenőriz
Préselési paramétereket ellenőriz
Furnértáblásítást végez (darabol, éleket illeszt)
Terítéket készít
Ragasztási műveleteket végez
Préselési műveletet végez
Préselés után pontos méretet vág
Íves felület furnérozása
Éllezárást végez
Furnérozott felület-előkészítést végez
Pácolást végez
Felületkezelő anyagot kiválaszt
Felületkezelést végez
Felületkezelési hibákat javít
Szerkezeti összeépítéseket végez
Kialakítja a hátfal és a vasalatok helyét
Vasalatokat felszerel, működését ellenőrzi
Felszereli a kiegészítő alkatrészeket
Faipari NC- és CNC-gépeket kezel
Programozott gépeknél hibaüzenetet dokumentál
Gépsoroknál hibákat dokumentál
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szabástérkép, darabjegyzék készítése, használata
B Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
B Lapanyagokkal kapcsolatos számítások
B Ragasztással kapcsolatos számítások
B Furnérok előállítása, tulajdonságai, felhasználása
B Ragasztó, furnérozó és présgépek
B Lap- és élmegmunkáló gépek
B Ragasztási technológiák
B Furnérozási technológiák
B Préseléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok
B Felületkezeléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok
B A pácolás, felületkezelés anyagai
B Furnérozott felületek pácolása, felületkezelése kézi és gépi technológiával
B Vasalatok, zárak, szerelvények kiválasztása
B Vasalat- és zárhelyek kialakítása
B Lapok szerelése, szerkezet-összeépítés
B Megmunkáló központok kezelése
B Adatátviteli feladatok számítógépről CNC-re
A Késztermékek átadása, hibák javítása
B Karbantartási terv készítése
B Karbantartási útmutatók összeállítása
B Gépek kezelési útmutatójának elkészítése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
ECDL CAD
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5
Faipari rajz olvasása, értelmezése
4
Faipari rajz készítése
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
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Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Megbízhatóság
Önfegyelem
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Térlátás
Kitartás
Döntésképesség
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Monotónia-tűrés
Tapintás
Erős fizikum
Tűrőképesség
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelemmegosztás
Felfogóképesség
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1847-06 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tároló bútorokat gyárt
Asztalokat gyárt
Ülőbútorokat készít
Fekvőbútorokat készít
Kiegészítő bútorokat gyárt
Irodai bútorokat gyárt
Belsőépítészeti gyártási feladatokat végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Bútorstílusok
B Jellemző bútortípusok
B Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehetőségei
B Bútoripari szabványok alkalmazása
C Fa- és egyéb anyagok kombinációs lehetőségeinek alkalmazása a bútorgyártásban
B Egyéb kiegészítő anyagok tulajdonságai
B Minőség-ellenőrzés feladatai
B Nagyüzemi gyártás (sorozatgyártás) feladatai
B Használati- kezelési útmutatók összeállítása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Faipari rajz olvasása, értelmezése
4
Faipari rajzok készítése
3
Építőipari rajzok olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
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Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Megbízhatóság
Önfegyelem
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Térlátás
Kézügyesség
Szervezőkészség
Rugalmasság
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1848-06 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Bútoripari alkatrészek: lábak, összekötők, fiókhúzók, fogantyúk, rozetták, falépcső
alkatrészek, csavart oszlopok, hengeres csapok stb.
Háztartási eszközök: gyúrótábla, nyújtófa, vágódeszka, fakanalak, szalvétagyűrűk,
fűszertartók, késnyelek, karnisok és fagyűrűk, fagolyók, fa csilláralkatrészek, fatálcák
stb.
Iskolai felszerelések: táblák, rajztáblák, vonalzók, íróeszköz tartók stb.
Ipari segédeszközök (építő, mezőgazdasági): szerszámnyelek, ecsetnyelek,
szerszámok, fasimítók, léniák, hordócsapok és dugók stb.
Ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb
esztergályozással előállítható termékek készítése
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Formaterv készítése
B Szabásterv készítése
B Alkatrészrajzok készítése
B Csomóponti rajzok készítése
B A fa esztergályozásának technológiája
C Költségszámítási feladatok
C Műszaki leírás készítése
C Gyártási utasítások értelmezése, használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Faipari rajz olvasása, értelmezése
3
Faipari rajz készítése
3
Szabadkézi rajzolás
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Önállóság
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Türelem
Kitartás
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Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Általános tanulóképesség
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A 33 543 01 1000 00 00 azonosító számú, Bútorasztalos megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2273-06
A biztonságos munkavégzés feladatai
2274-06
Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
2275-06
Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
2302-06
Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok
2303-06
Tervezési, szervezési feladatok
2304-06
Alapvető szerelési feladatok
1846-06
Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és
felületkezelési feladatai
1847-06
Bútorasztalos termékek gyártási feladatai
1848-06
Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása
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8. A képzés szerkezete
A 33 543 01 1000 00 00 azonosító számú, Bútorasztalos megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

228/1.0/2273-06

1
2
3
4
5
6

228/2.0/2274-06

228/1.0/2302-06

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

228/2.0/2302-06
228/1.0/2275-06

228/1.0/2304-06

25

228/1.0/2274-06

228/2.0/2273-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

24

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

228/2.0/2304-06

228/2.0/2275-06

228/3.0/2302-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

228/1.0/2303-06

20
21
22
23

228/2.0/2303-06

228/1.0/1848-06

18

228/1.0/1846-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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3. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

228/2.0/1848-06

228/2.0/1847-06

228/1.0/1847-06

12

228/2.0/1846-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 33 543 01 1000 00 00 azonosító számú, Bútorasztalos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

228/1.0/2273-06

2

228/2.0/2273-06

3

228/1.0/2274-06

4

228/2.0/2274-06

5

228/1.0/2275-06

6
7

228/2.0/2275-06
228/1.0/2302-06

8

228/2.0/2302-06

9

228/3.0/2302-06

10

228/1.0/2303-06

11

228/2.0/2303-06

12

228/1.0/2304-06

13

228/2.0/2304-06

14

228/1.0/1846-06

15

228/2.0/1846-06

16

228/1.0/1847-06

17

228/2.0/1847-06

18

228/1.0/1848-06

19

228/2.0/1848-06

megnevezése
A balesetmentes munkavégzés
feltételei
A balesetmentes munkavégzés
gyakorlata
A gyártáselőkészítés és
minőségbiztosítás elmélete
A gyártáselőkészítés és
minőségbiztosítás gyakorlata
Üzletszerzés, üzleti tevékenység
fejlesztése
Mintadarab készítése
A tömörfa megmunkálás elmélete
A tömörfa megmunkálás
gyakorlata I.
A tömörfa megmunkálás
gyakorlata II.
Munkatervezés, szervezési
feladatok
Munkatervezés, szervezési
feladatok gyakorlata
Alapvető szerelési munkák
Alapvető szerelési munkák
gyakorlata
Lapszerkezetű termékek gyártási
lehetőségei
Lapszerkezetű termékek gyártása
Bútorasztalos termékek jellemző
típusai
Bútorasztalos termékgyártás
gyakorlata
Vegyes faipari termékek,
tömegcikkek gyártása
Vegyes faipari termékek,
tömegcikkek gyártása II.
Mindösszesen óra:
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

84

0

0

84

0

0

177

177

84

0

0

84

0

0

183

183

40

0

0

40

0
164

0
0

90
0

90
164

0

0

81

81

0

0

198

198

84

0

0

84

0

0

194

194

87

0

0

87

0

0

162

162

123

0

0

123

0

0

278

278

126

0

0

126

0

0

300

300

49

0

0

49

0

0

96

96

841

0

1759

2600

Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai
programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a
rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi,
úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben
résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2273-06 A biztonságos munkavégzés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Munkaterület előkészítése, gépek beállítása adott feladathoz
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2274-06 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Műszaki rajz és műszaki leírás alapján szabásjegyzéket, anyagnormát készít és
kiválasztja az anyagokat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Faipari szakrajz készítése, faanyagismeret, megrendelés, szerződéskötés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2275-06 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tűzoltás és munkavédelmi szabályok, alkalmazása a gyakorlatban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Üzleti terv, szerződéskötés, árajánlat készítés, szállítólevél és számlakiállítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2302-06 Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Forgácsolással faipari alkatrészeket készít
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szerkezeti kötéseket összeállít
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2303-06 Tervezési, szervezési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Helyszíni felmérés, vázlatkészítés, tárgyalás a megrendelővel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Látványterv készítése szabadkézi rajzolással vagy számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Technológiai tervezési feladat, javítási feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 40%
3. feladat 30%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2304-06 Alapvető szerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vasalatok, szerelvények felszerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Épületasztalos vagy bútorasztalos szerkezet összeállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1846-06 Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési
feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott méretű szekrényajtó készítése, furnér teríték készítése, préselés, éllezárás
és a vasalat felszerelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Ragasztás, pácolás, felületkezelés anyagai, felületkezelési eljárások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1847-06 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott bútortípus meghatározott gyártási műveletei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Bútorstílus-ismeret és szerkezeti rajz vagy technológiai leírás készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1848-06 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alkatrészrajz, szabásterv készítése, költségszámítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
10. vizsgarész
–
11. vizsgarész
–
12. vizsgarész
–
13. vizsgarész
–
14. vizsgarész
–
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A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 543 01 1000 00 00 azonosító számú, Bútorasztalos megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 15
9. vizsgarész: 5
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Bútorasztalos
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 543 01 1000 00 00 azonosító számú, Bútorasztalos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

228/1.0/2273-06

A balesetmentes
munkavégzés
feltételei

azonosítója

sza
sza
sza

228/1.1/2273-06
228/1.2/2273-06
228/1.3/2273-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.1/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonsági szabályok, rendeletek
B típus Elsősegélynyújtás
B típus Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei
A típus Tűzvédelem
A típus Tűzoltó berendezések és eszközök feladatai
A típus Tűzkár bejelentése
B típus Környezetvédelem
B típus Faipari hulladék kezelésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Önállóság
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36
24
24

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

84

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai. A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései. A
munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
Elsősegélynyújtás. Foglalkozási ártalmak. Balesetelhárítás, általános biztonságtechnika
Tűzvédelem
Ökológiai alapfogalmak. Az ipari tevékenység környezeti hatásai. A faiparban alkalmazott
anyagokkal és technológiákkal kapcsolatos környezeti kérdések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.2/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Faipari gépek, szerszámok, eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztonságtechnikai eszközöket beállít
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat
Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállítása
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
B típus Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai
B típus Géptani alapfogalmak
A típus Érintésvédelmi szabályok, előírások
A típus Munkavégzési szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Gépek, szerszámok biztonságos használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztonságtechnika a faiparban
Faipari gépek üzemeltetésének környezeti szempontjai
Faipari alapgépek működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.3/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Faipari kéziszerszámok, kézi kisgépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet előkészít
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának módjai
B típus A faipari munkavégzés feltételei
B típus Faipari termékek készítésének általános követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Gépek, szerszámok biztonságos használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Türelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető kéziszerszámok, mérő- és rajzolóeszközök. Alkatrészek, szerkezeti kötések
kialakításának módszerei
Kézi kisgépek, eszközök használata
Alapszerkezetek típusai, kialakítás módszerei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

228/2.0/2273-06

A balesetmentes
munkavégzés
gyakorlata

jellege

azonosítója

sza

228/2.1/2273-06

0

0

90

sza

228/2.2/2273-06

0

0

87

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.1/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavégzés gépi eszközökkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztonságtechnikai eszközöket beállít
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat
Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállítása
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
B típus Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai
A típus Munkavégzési szabályok
B típus Elsősegélynyújtás
A típus Tűzvédelem
B típus Faipari hulladék kezelésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Gépek, szerszámok biztonságos használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Önállóság
Döntésképesség
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összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

177

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Faipari gépek rendeltetése, üzemeltetése, karbantartása, a gépek üzemi körülményei:
munkahely rendje, anyagok rakatolása megmunkálás közben, gépápolás, magatartás
gépházban, testtartás megmunkálás közben
Gépi szerszámok kezelése, tárolása
Gépi munkavégzés szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.2/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavégzés kézi eszközökkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet előkészít
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának módjai
B típus A faipari munkavégzés feltételei
B típus Faipari termékek készítésének általános követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Gépek, szerszámok biztonságos használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
87 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Padszerszámok, közös szerszámok, műhelyrend, szerszámok tárolása, szerszámok
tárolása munka közben
Kéziszerszámok csoportositása. Szerszámok élezése, kéziszerszámok kezelése, fűrészek,
gyaluk, vésők, fúrók, kalapácsok, egyéb szerszámok kezelése
Kézi kisgépek használata
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3. TANANYAGEGYSÉG

228/1.0/2274-06

A gyártáselőkészítés
és minőségbiztosítás
elmélete

jellege

azonosítója

sza

228/1.1/2274-06

36

0

0

sza

228/1.2/2274-06

24

0

0

sza

228/1.3/2274-06

24

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.1/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzot és műszaki leírást készít, használ
Szabásjegyzéket, anyagnormát készít, használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzi alapismeretek
B típus Síkmértani szerkesztések
B típus Ábrázolási módok
B típus Fakötések ábrázolása
B típus Alkatrészrajzok készítése
C típus Faipari műszaki dokumentációk tartalma, szerepe, rendeltetése
B típus Faipari alapszerkezetek gyártása
B típus Gyártási utasítások értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Térlátás
Kézügyesség
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összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

84

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Faipari rajz értelmezése 10%
Faipari rajz készítése leírásból 15%
Faipari rajz készítés tárgyról 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártásfejlesztés fogalma, gyártmányfejlesztés, gyártáselőkészítés. Gyártási
dokumentációk, anyagdokumentációk készítése, felhasználása
Műszaki dokumentáció tartalmi, formai elemei
Árképzéshez szükséges normák, kalkulációk
Gyártási dokumentációk kiegészítő elemei: rajzok, szerszámjegyzék, sablonok, kaliberek,
csomagolási jegyzék, szerelési útmutató
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.2/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Faipari anyag- és gyártásismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
A termék gyártásához előkészíti az anyagokat
Méretellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A faanyag alakváltozásai
A típus A faanyagok műszaki tulajdonságai
A típus Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága
A típus Faanyagok kezelése, tárolása
B típus Faanyagok minősítése, szabványok használata
B típus Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségei
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tárgyminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A faanyagok szerkezeti felépítése
A faanyag nedvességtartalma, hatása a fa tulajdonságaira
Faanyagok műszaki (fizikai, mechanikai) tulajdoságai
Fahibák és hatásai a felhasználhatóságra
Hazai fafajták
Fűrész- és lemezipari termékek tulajdonságai, felhasználhatósága
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.3/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Esztétikailag és minőségileg ellenőrzi a kész munkadarabot
Javítási munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javítási munkák végzésének általános követelményei
C típus Szakmai számítások
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségbiztosítási alapfogalmak
Alap és segédanyagok esztétikai és minőségellenőrzése
A kiválasztott mérő- és ellenőrző eszközök helyes használata
A megmunkáló gépek működését meghatározó paraméterek helyes megválasztása
A helyes technológiai sorrend meghatározása, betartatása, a mérések, ellenőrzések
meghatározása
A javíthatóság kritériumainak meghatározása, a feltételek biztositása
A gazdaságosság feltételeinek meghatározása
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4. TANANYAGEGYSÉG

228/2.0/2274-06

A gyártáselőkészítés
és minőségbiztosítás
gyakorlata

azonosítója

sza

228/2.1/2274-06

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

90
183

sza

228/2.2/2274-06

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.1/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció alkalmazása, minőségbiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzot és műszaki leírást készít, használ
Szabásjegyzéket, anyagnormát készít, használ
Esztétikailag és minőségileg ellenőrzi a kész munkadarabot
Javítási munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alkatrészrajzok készítése
C típus Faipari műszaki dokumentációk tartalma, szerepe, rendeltetése
B típus Faipari alapszerkezetek gyártása
B típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Javítási munkák végzésének általános követelményei
C típus Szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Döntésképesség
Önállóság
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0
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki dokumentáció értelmezése, a szükséges anyagok mennyiségi és minőségi
meghatározása
Árajánlat készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.2/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok kiválasztása, előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
A termék gyártásához előkészíti az anyagokat
Méretellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A faanyag alakváltozásai
A típus A faanyagok műszaki tulajdonságai
A típus Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága
A típus Faanyagok kezelése, tárolása
B típus Faanyagok minősítése, szabványok használata
B típus Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségei
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
93 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott alapanyagok fajtái, anyagok tárolása, alapanyagvizsgálatok, hibák, minőségi
követelmények
Technológiai leírások értelmezése, kihozatal fogalma, szakmai számítások
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5. TANANYAGEGYSÉG

228/1.0/2275-06

Üzletszerzés, üzleti
tevékenység
fejlesztése

jellege

azonosítója

sza

228/1.1/2275-06
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0

0

sza
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8

0

0
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megnevezése
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azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.1/2275-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés, piaci jelenlét
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzleti tervet készít
Bemutató darabot, termékismertetőt készít
Referenciát szolgáltat
Piaci igényt felmér
Termékkört határoz meg
Árajánlatot készít
Szerződést köt
Vásárokon, kiállításokon vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozás indításával, működésével kapcsolatos műszaki, jogi és pénzügyi szabályok
B típus Adózási törvények
B típus Könyvelési módok
B típus Kalkulációs számítások
B típus Szerződéskötés szabályai
B típus Piackutatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Külső megjelenés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Arculattervezés, üzleti terv készítés, kommunikáció a kivitelezésben résztvevő szakmák
képviselőivel, a megrendelővel és a hatóságokkal
Vállalkozás filozófia, stratégia kialakítása, indulás tőkeigénye
A gyártandó termék alakjának, formájának, termelésének megtervezése
Cégbejegyzés, cégjegyzék, bejelentkezés hatóságokhoz
Folyószámla nyitás, pénzforgalmi terv
Fogyasztói elégedettség mérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.2/2275-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztrációs feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelenléti ívet vezet
Adminisztrálja a napi feladatokat
Szállítólevelet, számlát ír
Termékkísérő dokumentációkat ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szállítólevek, számla készítés szabályai
B típus Termékforgalmazás, garancia szabályai
B típus Adminisztrációs feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Napi jelenlét adminisztrálása, munkalapok vezetése
Elismervény, szállítólevél, számla. Raktári bizonylatok, anyaggazdálkodás bizonylatolása
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6. TANANYAGEGYSÉG

228/2.0/2275-06

Mintadarab
készítése

azonosítója

sza

228/2.1/2275-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.1/2275-06
A tananyagelem megnevezése:
Bemutató termék készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termékkört határoz meg
Bemutató darabot, termékismertetőt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Faipari késztermékek
B típus Termékforgalmazás, garancia szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Grafikonok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
51

0

0

90

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

90

Képzési idő:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termék, reklám, csomagolás
Marketing
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7. TANANYAGEGYSÉG

228/1.0/2302-06

A tömörfa
megmunkálás
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azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.1/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömörfa megmunkálás gépei, szerszámai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol
Ellenőrzi a gépek paramétereit, működését
Gép-és hibanaplót vezet
Gyártásközi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus Forgácsolással kapcsolatos számítások
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Minőségbiztosítási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgácsolás elmélete. Faipari forgácsoló gépek és szerszámok
Gépházban betartandó általános biztonságtechnikai szabályok
Faipari gépek üzemeltetési szabályai, biztonságtechnikai szabályok
Mechanikai megmunkálási műveletek végzésének általános követelményei és menete
Gépház, gépek, anyagok előkészítése, ellenőrzése. Megmunkáló gépek működtetésének
feltételei, kiegészítő berendezések, sablonok, megmunkáló szerszámok, munkadarabok
ellenőrzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.2/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabászati és keresztmetszeti megmunkálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szabászati tevékenységet végez
Keresztmetszeti megmunkálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal
B típus Fűrészgépek
B típus Gyalugépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fűrészáru szabása kézi eszközökkel és faipari gépekkel
Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés, sík és térgörbék vágása, szelvény méretre
alakítása kézi szerzámokkal, kisgépekkel és faipari gépekkel
Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögbe, méretre munkálás kézi szerszámokkal, faipari
kisgépekkel és faipari gyalugépeken
Alapfogalmak - faipari alapszerkezetek: lap-, keret-, káva-, állványszerkezetek.Toldások,
fakötések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.3/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti megmunkálás, szerkezeti kötések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marási műveleteket végez
Fúrási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus Fúrógépek
B típus Marógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Faipari rajz értelmezése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marógépek, marószerszámok, marási technológiák
Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése marógépeken
Szerkezeti megmunkálások marógépeken
Fúrógépek, fúrási technológiák
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.4/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezetek kialakítása, jellemző típusai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oldható és oldhatatlan szerkezeti kötéseket kialakít
Faipari alapszerkezeteket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus A fa ragasztásának technológiája
B típus Faipari ragasztóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Faipari rajz értelmezése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 5%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ragasztott fakötések készítése. Szétszerelhető kötések készítése
Lap-, keret-, káva- és állványszerkezetek készítése, összeállítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.5/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek esztergályozása, felületi előkészítése, ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadarabot esztergályozással megmunkál
Csiszolási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
B típus Csiszológépek
B típus Faesztergagépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Faipari rajz értelmezése 20%
Faipari rajz készítése tárgyról 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 5%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fa esztergályozása faipari esztergán, félautomata másoló és CNC vezérlésű gépeken
Csiszolási műveletek végzése, kézzel, kisgépekkel és faipari csiszoló gépeken. Sík, mart,
profilozott felületek, sarkok, élek letörése

58

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.1/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömörfa megmunkálás gépei, szerszámai és technológiái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol
Ellenőrzi a gépek paramétereit, működését
Szabászati tevékenységet végez
Keresztmetszeti megmunkálást végez
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gép-és hibanaplót vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
B típus Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal
B típus Fűrészgépek
B típus Gyalugépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Döntésképesség
Monotónia-tűrés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
81 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetes fából készülő alkatrészek szabása: gépek, berendezések, szerszámok
ellenőrzése, szerszámok beállítása, működtetése
Méretremunkáló gépek, gépekhez tartozó szerszámok jellemzői, késcsere, gépbeállítás,
szabási módok a gyakorlatban
Hosszú, rövid, görbe, csavarodott alkatrészek egyengetése
Vastagsági és kombinált gyalugépek késcseréje, gépbeállítása
Műveletvégzés: párhuzamos élű darabok, háromszögü, trapéz keresztmetszetű anyagok
méretremunkálása
A gyártásközi ellenőrzések meghatározása, a dokumentálás tartalmi és formai
követelményei
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9. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/3.1/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti megmunkálás, szerkezetek kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marási műveleteket végez
Fúrási műveleteket végez
Oldható és oldhatatlan szerkezeti kötéseket kialakít
Faipari alapszerkezeteket készít
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gép-és hibanaplót vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus Fúrógépek
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
B típus Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal
B típus Marógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
108 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Asztalos marógépek, marószerszámok, szerszámcsere, gépbeállítás, biztonságtechnikai
eszközök és berendezések alkalmazása, marási típusok
Fúrógépek, fúrószerszámok, szerszámcsere, gépállítás, fúrási típusok, technológiák
Szelvényáruk, profilok, betétek készítése természetes fából a szakmában alkalmazott
arányok betartásával
Lapszerkezetek, keretszerkezetek, káva- és állványszerkezetek, arányok, szabályok,
alkalmazási lehetőségek, készítés kézi szerszámokkal, kisgépekkel és faipari gépekkel
Faipari toldások és kötések, arányok, szabályok, alkalmazási lehetőségek, készítés kézi
szerszámokkal, kisgépekkel és faipari gépekkel
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/3.2/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek esztergályozása, felületi előkészítése, ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadarabot esztergályozással megmunkál
Csiszolási műveleteket végez
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gép-és hibanaplót vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
B típus Faesztergagépek
B típus Csiszolóanyagok
B típus Minőségbiztosítási feladatok
B típus Csiszológépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állandó és változó keresztmetszetű forgástestek készítése kézi és másoló esztergagépeken
Csiszolási típusok, kézzel, kisgépekkel és faipari csiszológépeken, csiszolóanyagok,
természetes fa csiszolási technológiái, natur, pácolt, mázolt, lazur, lakkozott
felületkezelésnél
Gépek megválasztása a megfelelő művelethez, tűrések, különböző kaliberek alkalmazása
Méret- és minőség-ellenőrzés
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10. TANANYAGEGYSÉG

228/1.0/2303-06

Munkatervezés,
szervezési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza

228/1.1/2303-06
228/1.2/2303-06
228/1.3/2303-06

20
29
35

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.1/2303-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéphasználat, állományok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat használ
Műszaki dokumentációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Műszaki dokumentáció formai, tartalmi elemei
B típus Műszaki leírások készítése
B típus Gyártáselőkészítés
B típus Költségszámítás
B típus Kalkuláció készítése
B típus Önálló formai rajzok készítése
B típus Csomópont kijelölő rajz készítése
B típus Csomóponti rajzok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Türelem

64

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

84

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csomópont kijelölő rajz = jellegrajz
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.2/2303-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés, előkészítés, gyártásszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyszíni felmérést végez
Vázlatot és látványtervet készít
Tárgyal a megrendelővel
Meghatározza a pontos végterméket, mennyiségét, minőségét
Megszervezi a gyártást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bútoripari tervezés
B típus Formatervezés
B típus Gyártástechnológia
B típus Önálló formai rajzok készítése
B típus Gyártásszervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint ECDL Képszerkesztés
4. szint Faipari rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Pontosság
Rugalmasság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Faipari rajz készítés tárgyról 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Taniroda
Képzési idő:
29 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.3/2303-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártáselőkészítés, nyilvántartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a technológiai folyamatot
Gyártó és ellenőrző sablonokat készít
Minőséget, mennyiséget ellenőriz
Felméri az erőforrásokat (hely, ember, idő, energia)
Gondoskodik a szükséges munkaerőről
Javítási munkát végez
Nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyaggazdálkodás
B típus Gyártástechnológia
B típus Épületasztalos-ipari alapismeretek
B típus Minőség-ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Kompromisszum-készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Faipari rajz értelmezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapanyagok és segédanyagok meghatározása, szabásztérképek készítése
Garanciális kötelezettségek nyilvántartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.1/2303-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés, előkészítés, gyártásszervezés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyszíni felmérést végez
Vázlatot és látványtervet készít
Tárgyal a megrendelővel
Meghatározza a pontos végterméket, mennyiségét, minőségét
Megszervezi a gyártást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bútoripari tervezés
B típus Formatervezés
B típus Gyártástechnológia
B típus Önálló formai rajzok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint ECDL Képszerkesztés
3. szint ECDL CAD
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Taniroda
Képzési idő:
106 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.2/2303-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártáselőkészítés, nyilvántartás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a technológiai folyamatot
Gyártó és ellenőrző sablonokat készít
Minőséget, mennyiséget ellenőriz
Felméri az erőforrásokat (hely, ember, idő, energia)
Gondoskodik a szükséges munkaerőről
Javítási munkát végez
Nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyaggazdálkodás
B típus Gyártástechnológia
B típus Épületasztalos-ipari alapismeretek
B típus Alkatrészrajzok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kompromisszum-készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Faipari rajz értelmezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Képzési idő:
88 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapanyagok és segédanyagok meghatározása, szabásztérképek készítése
Garanciális kötelezettségek nyilvántartása
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12. TANANYAGEGYSÉG

228/1.0/2304-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.1/2304-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek felületi előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felület-előkészítést végez
Csiszolási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felületelőkészítésre használt vegyi anyagok felhasználása
B típus Tapaszok, pórustömítők, különleges tömítőanyagok felhasználása
B típus Csiszolóanyagok felhasználása
B típus Csiszológépek
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.2/2304-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapvető szerelési munkák módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előszerelési műveleteket végez
Faipari alapszerkezeteket szerel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Összeállítási feladatok megszervezése
C típus Enyvek felhasználása
B típus Ragasztók felhasználása
A típus Kézi szorítóeszközök
B típus Keretprések, korpuszprések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari szerelési rajz készítése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Faipari rajz értelmezése 30%
Faipari rajz készítése tárgyról 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben

72

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerelvények (polctartó, fiókcsúszó, ruharúd tartó)
Vasalatok (pánt és tőke szerelése)
Zárak és záróvasalatok felszerelése
Szekrénytest állítás, lábazat, ajtó, hátfal szerelés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.3/2304-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapvető szerelési munkafolyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a terméket a technológiai sorrend szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése
B típus Összeállítási feladatok megszervezése
B típus Vasalatok, szerelvények, szerelés anyagai
A típus Kézi szorítóeszközök
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
A típus Pneumatikus kézi kisgépek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építőipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Önállóság
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapszerkezetek elkészítése
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.4/2304-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelés helyszínen
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyszíni szerelést végez
Összeállítja a terméket a szerelési utasítás szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Helyszíni szerelési műveletek
B típus Összeállítási feladatok megszervezése
C típus Enyvek felhasználása
B típus Ragasztók felhasználása
B típus Rögzítéstechnikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Faipari szerelési rajz készítése
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Építőipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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228/2.2/2304-06

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.1/2304-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek felületi előkészítése, előszerelés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felület-előkészítést végez
Csiszolási műveleteket végez
Előszerelési műveleteket végez
Faipari alapszerkezeteket szerel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
A típus Pneumatikus kézi kisgépek használata
B típus Ragasztók felhasználása
B típus Tapaszok, pórustömítők, különleges tömítőanyagok felhasználása
B típus Felületelőkészítésre használt vegyi anyagok felhasználása
B típus Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése
B típus Vasalatok, szerelvények, szerelés anyagai
B típus Keretprések, korpuszprések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Kézügyesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
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0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

79
162
83

Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
79 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.2/2304-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelés üzemi körülmények között, illetve helyszínen
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a terméket a technológiai sorrend szerint
Helyszíni szerelést végez
Összeállítja a terméket a szerelési utasítás szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése
B típus Helyszíni szerelési műveletek
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
A típus Pneumatikus kézi kisgépek használata
B típus Ragasztók felhasználása
B típus Vasalatok, szerelvények, szerelés anyagai
B típus Keretprések, korpuszprések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari szerelési rajz készítése
3. szint Építőipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
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A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
83 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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14. TANANYAGEGYSÉG

228/1.0/1846-06

Lapszerkezetű
termékek gyártási
lehetőségei

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

228/1.1/1846-06
228/1.2/1846-06
228/1.3/1846-06
228/1.4/1846-06
228/1.5/1846-06

24
32
25
17
25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.1/1846-06
A tananyagelem megnevezése:
Lapok, lemezek szabása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajz, szabástérkép alapján méretre szab, lapszabász gépeket kezel
Préselés után pontos méretet vág
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabástérkép, darabjegyzék készítése, használata
B típus Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
B típus Lapanyagokkal kapcsolatos számítások
B típus Lap- és élmegmunkáló gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajz készítése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 123
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
Faipari rajz értelmezése 15%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szabástérkép készítése darabjegyzék alapján (optimalizáló program alkalmazása)
Élek zárása felület borítás előtt (élléc, T-léc)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.2/1846-06
A tananyagelem megnevezése:
Lapok, lemezek furnérozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egalizálást ellenőriz
Préselési paramétereket ellenőriz
Furnértáblásítást végez (darabol, éleket illeszt)
Terítéket készít
Ragasztási műveleteket végez
Préselési műveletet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ragasztó, furnérozó és présgépek
B típus Ragasztással kapcsolatos számítások
B típus Ragasztási technológiák
B típus Furnérozási technológiák
B típus Furnérok előállítása, tulajdonságai, felhasználása
B típus Préseléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Önállóság
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Faipari rajz értelmezése 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Leszabott lapok egalizálása
Borítóanyag (furnér szabása, illesztése, táblásítása)
Ragasztóanyag előkészítése, felhordása
Ragasztás (préselés)
Préselés utáni műveletek
Felület borításnál előforduló hibák és javításuk
Íves felületek borítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.3/1846-06
A tananyagelem megnevezése:
Éllezárás, szerkezetösszeépítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Íves felület furnérozása
Éllezárást végez
Szerkezeti összeépítéseket végez
Kialakítja a hátfal és a vasalatok helyét
Vasalatokat felszerel, működését ellenőrzi
Felszereli a kiegészítő alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ragasztó, furnérozó és présgépek
B típus Ragasztással kapcsolatos számítások
B típus Ragasztási technológiák
B típus Furnérozási technológiák
B típus Lapok szerelése, szerkezet-összeépítés
B típus Vasalatok, zárak, szerelvények kiválasztása
B típus Vasalat- és zárhelyek kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Faipari rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Faipari rajz értelmezése 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pontos méretre alakítás felületborítás után
Élek lezárása felületborítás után (furnér, élfólia, élléc, ABS)
Élek megmunkálása
Szerkezet és vasalathelyek kialakítása
Lapmegmunkáló gépek, gépsorok munkaszervezése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.4/1846-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Furnérozott felület-előkészítést végez
Pácolást végez
Felületkezelő anyagot kiválaszt
Felületkezelést végez
Felületkezelési hibákat javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A pácolás, felületkezelés anyagai
B típus Furnérozott felületek pácolása, felületkezelése kézi és gépi technológiával
B típus Felületkezeléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok
A típus Késztermékek átadása, hibák javítása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelem-összpontosítás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felületkezelési technológiák
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.5/1846-06
A tananyagelem megnevezése:
CNC- gépek kezelésének alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Faipari NC- és CNC-gépeket kezel
Programozott gépeknél hibaüzenetet dokumentál
Gépsoroknál hibákat dokumentál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Megmunkáló központok kezelése
B típus Adatátviteli feladatok számítógépről CNC-re
B típus Karbantartási terv készítése
B típus Karbantartási útmutatók összeállítása
B típus Gépek kezelési útmutatójának elkészítése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önfegyelem
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
25 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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15. TANANYAGEGYSÉG

228/2.0/1846-06

Lapszerkezetű
termékek gyártása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

228/2.1/1846-06
228/2.2/1846-06
228/2.3/1846-06
228/2.4/1846-06
228/2.5/1846-06

0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.1/1846-06
A tananyagelem megnevezése:
Lapalkatrészek szabása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajz, szabástérkép alapján méretre szab, lapszabász gépeket kezel
Préselés után pontos méretet vág
Egalizálást ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabástérkép, darabjegyzék készítése, használata
B típus Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
B típus Lapanyagokkal kapcsolatos számítások
B típus Lap- és élmegmunkáló gépek
A típus Késztermékek átadása, hibák javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

38
60
53 278
64
63

Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lécbetétes és felületkezelt lapok és lemezek szabása a szálirány figyelembe vételével.
Faforgácslapok szabása. Íves felületek méretre alakítása
Lapszabászat, munkaszervezés lapszabász gépeknél (NC, CNC )
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.2/1846-06
A tananyagelem megnevezése:
Lapalkatrészek furnérozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Préselési paramétereket ellenőriz
Furnértáblásítást végez (darabol, éleket illeszt)
Terítéket készít
Ragasztási műveleteket végez
Préselési műveletet végez
Íves felület furnérozása
Éllezárást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Furnérok előállítása, tulajdonságai, felhasználása
B típus Ragasztó, furnérozó és présgépek
B típus Furnérozási technológiák
B típus Ragasztással kapcsolatos számítások
B típus Ragasztási technológiák
B típus Préseléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok
A típus Késztermékek átadása, hibák javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Tűrőképesség
Erős fizikum

85

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Leszabott lapok és lemezek egalizálása
Borítóanyag (furnér szabása, illesztése, táblásítása)
Ragasztóanyag előkészítése, felhordása
Ragasztás (préselés)
Préselés utáni műveletek
Felület borításnál előforduló hibák és javításuk
Íves felületek borítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.3/1846-06
A tananyagelem megnevezése:
Lapalkatrészek összeépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerkezeti összeépítéseket végez
Kialakítja a hátfal és a vasalatok helyét
Vasalatokat felszerel, működését ellenőrzi
Felszereli a kiegészítő alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lapok szerelése, szerkezet-összeépítés
B típus Vasalatok, zárak, szerelvények kiválasztása
B típus Vasalat- és zárhelyek kialakítása
A típus Késztermékek átadása, hibák javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
53 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pontos méretre alakítás felületborítás után
Élek lezárása felületborítás után (furnér, élfólia, élléc, ABS)
Élek megmunkálása
Szerkezet és vasalat helyek kialakítása
Lapmegmunkáló gépek, gépsorok munkaszervezése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.4/1846-06
A tananyagelem megnevezése:
Lapalkatrészek felületkezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Furnérozott felület-előkészítést végez
Pácolást végez
Felületkezelő anyagot kiválaszt
Felületkezelést végez
Felületkezelési hibákat javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A pácolás, felületkezelés anyagai
B típus Furnérozott felületek pácolása, felületkezelése kézi és gépi technológiával
B típus Felületkezeléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok
A típus Késztermékek átadása, hibák javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Tapintás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felületkezelési technológiák
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.5/1846-06
A tananyagelem megnevezése:
Lapalkatrészek megmunkálása CNC- gépeken
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Faipari NC- és CNC-gépeket kezel
Programozott gépeknél hibaüzenetet dokumentál
Gépsoroknál hibákat dokumentál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Megmunkáló központok kezelése
B típus Adatátviteli feladatok számítógépről CNC-re
B típus Karbantartási terv készítése
B típus Karbantartási útmutatók összeállítása
B típus Gépek kezelési útmutatójának elkészítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önfegyelem
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CNC-gépek vezérlése (pont, szakasz- és pálya vezérlés 1/D 2/D 3/D)
CNC-programok készítése, működése
NC-, CNC-programnyelvek
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16. TANANYAGEGYSÉG

228/1.0/1847-06

Bútorasztalos
termékek jellemző
típusai

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

228/1.1/1847-06
228/1.2/1847-06
228/1.3/1847-06
228/1.4/1847-06
228/1.5/1847-06

29
24
24
25
24

0
0
0
0
0

0
0
0 126
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.1/1847-06
A tananyagelem megnevezése:
Asztalok, ülőbútorok jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Asztalokat gyárt
Ülőbútorokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bútorstílusok
B típus Jellemző bútortípusok
B típus Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehetőségei
B típus Bútoripari szabványok alkalmazása
C típus Fa- és egyéb anyagok kombinációs lehetőségeinek alkalmazása a bútorgyártásban
B típus Egyéb kiegészítő anyagok tulajdonságai
B típus Nagyüzemi gyártás (sorozatgyártás) feladatai
B típus Használati- kezelési útmutatók összeállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Faipari rajz értelmezése 40%
Faipari rajz készítése tárgyról 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
29 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.2/1847-06
A tananyagelem megnevezése:
Szekrények jellemző típusai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tároló bútorokat gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bútorstílusok
B típus Jellemző bútortípusok
B típus Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehetőségei
B típus Bútoripari szabványok alkalmazása
C típus Fa- és egyéb anyagok kombinációs lehetőségeinek alkalmazása a bútorgyártásban
B típus Egyéb kiegészítő anyagok tulajdonságai
B típus Minőség-ellenőrzés feladatai
B típus Nagyüzemi gyártás (sorozatgyártás) feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Testi erő
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Faipari rajz értelmezése 40%
Faipari rajz készítése tárgyról 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapszerkezetek alkalmazása tároló bútoroknál
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.3/1847-06
A tananyagelem megnevezése:
Fekvőbútorok formai, szerkezeti kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fekvőbútorokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bútorstílusok
B típus Jellemző bútortípusok
B típus Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehetőségei
B típus Bútoripari szabványok alkalmazása
C típus Fa- és egyéb anyagok kombinációs lehetőségeinek alkalmazása a bútorgyártásban
B típus Egyéb kiegészítő anyagok tulajdonságai
B típus Nagyüzemi gyártás (sorozatgyártás) feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajzok készítése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önfegyelem
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Faipari rajz értelmezése 40%
Faipari rajz készítése tárgyról 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fix, nagyobbítható és átalakítható fekvőbútorok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.4/1847-06
A tananyagelem megnevezése:
Lakás-kiegészítő bútorok jellemző típusai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiegészítő bútorokat gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jellemző bútortípusok
B típus Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehetőségei
B típus Bútoripari szabványok alkalmazása
C típus Fa- és egyéb anyagok kombinációs lehetőségeinek alkalmazása a bútorgyártásban
B típus Egyéb kiegészítő anyagok tulajdonságai
B típus Nagyüzemi gyártás (sorozatgyártás) feladatai
B típus Minőség-ellenőrzés feladatai
B típus Használati- kezelési útmutatók összeállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajzok készítése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Szervezőkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Faipari rajz értelmezése 40%
Faipari rajz készítése tárgyról 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előszoba bútorok, tárolópolcok, egyedi igényeket kielégítő kiegészítő bútorok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.5/1847-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyek bútorai, lépcsők és burkolatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irodai bútorokat gyárt
Belsőépítészeti gyártási feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bútorstílusok
B típus Jellemző bútortípusok
B típus Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehetőségei
B típus Bútoripari szabványok alkalmazása
C típus Fa- és egyéb anyagok kombinációs lehetőségeinek alkalmazása a bútorgyártásban
B típus Egyéb kiegészítő anyagok tulajdonságai
B típus Minőség-ellenőrzés feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Építőipari rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Faipari rajz értelmezése 30%
Faipari rajz készítése tárgyról 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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17. TANANYAGEGYSÉG

228/2.0/1847-06

Bútorasztalos
termékgyártás
gyakorlata

azonosítója

szk
szk
szk

228/2.1/1847-06
228/2.2/1847-06
228/2.3/1847-06

0
0
0

0 120
0 96 300
0 84

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.1/1847-06
A tananyagelem megnevezése:
Asztalok, ülő- és fekvőbútorok gyártási feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Asztalokat gyárt
Ülőbútorokat készít
Fekvőbútorokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jellemző bútortípusok
B típus Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehetőségei
B típus Bútoripari szabványok alkalmazása
C típus Fa- és egyéb anyagok kombinációs lehetőségeinek alkalmazása a bútorgyártásban
B típus Egyéb kiegészítő anyagok tulajdonságai
B típus Minőség-ellenőrzés feladatai
B típus Nagyüzemi gyártás (sorozatgyártás) feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
120 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.2/1847-06
A tananyagelem megnevezése:
Tároló és kiegészítő bútorok kis- és nagyüzemi gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tároló bútorokat gyárt
Kiegészítő bútorokat gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jellemző bútortípusok
B típus Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehetőségei
B típus Bútoripari szabványok alkalmazása
C típus Fa- és egyéb anyagok kombinációs lehetőségeinek alkalmazása a bútorgyártásban
B típus Egyéb kiegészítő anyagok tulajdonságai
B típus Minőség-ellenőrzés feladatai
B típus Nagyüzemi gyártás (sorozatgyártás) feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
96 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.3/1847-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodai bútorok, belső terek burkolatai, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irodai bútorokat gyárt
Belsőépítészeti gyártási feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jellemző bútortípusok
B típus Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehetőségei
B típus Bútoripari szabványok alkalmazása
C típus Fa- és egyéb anyagok kombinációs lehetőségeinek alkalmazása a bútorgyártásban
B típus Egyéb kiegészítő anyagok tulajdonságai
B típus Minőség-ellenőrzés feladatai
B típus Nagyüzemi gyártás (sorozatgyártás) feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 40%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.1/1848-06
A tananyagelem megnevezése:
Bútoripari vegyes faipari termékek, tömegcikkek formai, szerkezeti kialakítása,
technológiai lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bútoripari alkatrészek: lábak, összekötők, fiókhúzók, fogantyúk, rozetták, falépcső
alkatrészek, csavart oszlopok, hengeres csapok stb.
Ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb
esztergályozással előállítható termékek készítése
Ipari segédeszközök (építő, mezőgazdasági): szerszámnyelek, ecsetnyelek, szerszámok,
fasimítók, léniák, hordócsapok és dugók stb.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Formaterv készítése
B típus Szabásterv készítése
B típus Alkatrészrajzok készítése
B típus Csomóponti rajzok készítése
C típus Műszaki leírás készítése
B típus A fa esztergályozásának technológiája
C típus Gyártási utasítások értelmezése, használata
C típus Költségszámítási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Általános tanulóképesség
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Faipari rajz értelmezése 20%
Faipari rajz készítése tárgyról 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tömegcikk gyártás tervezése, technológia kialakítása
Optimális darabszám meghatározása
Célgépek beállítása, betanítás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/1.2/1848-06
A tananyagelem megnevezése:
Háztartási- és iskolai vegyes faipari termékek, tömegcikkek formai, szerkezeti
kialakításai, technológiai lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Háztartási eszközök: gyúrótábla, nyújtófa, vágódeszka, fakanalak, szalvétagyűrűk,
fűszertartók, késnyelek, karnisok és fagyűrűk, fagolyók, fa csilláralkatrészek, fatálcák stb.
Iskolai felszerelések: táblák, rajztáblák, vonalzók, íróeszköz tartók stb.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabásterv készítése
B típus Alkatrészrajzok készítése
B típus A fa esztergályozásának technológiája
C típus Gyártási utasítások értelmezése, használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műveleterv fontossága tömegcikk termelésnél
Gépek, berendezések, gyártósorok
Anyagmozgatás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
228/2.1/1848-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyes faipari termékek, tömegcikkek készítésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bútoripari alkatrészek: lábak, összekötők, fiókhúzók, fogantyúk, rozetták, falépcső
alkatrészek, csavart oszlopok, hengeres csapok stb.
Ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb
esztergályozással előállítható termékek készítése
Háztartási eszközök: gyúrótábla, nyújtófa, vágódeszka, fakanalak, szalvétagyűrűk,
fűszertartók, késnyelek, karnisok és fagyűrűk, fagolyók, fa csilláralkatrészek, fatálcák stb.
Iskolai felszerelések: táblák, rajztáblák, vonalzók, íróeszköz tartók stb.
Ipari segédeszközök (építő, mezőgazdasági): szerszámnyelek, ecsetnyelek, szerszámok,
fasimítók, léniák, hordócsapok és dugók stb.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabásterv készítése
B típus Alkatrészrajzok készítése
B típus A fa esztergályozásának technológiája
C típus Gyártási utasítások értelmezése, használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Stabil kéztartás
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
96 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műhelyrendszerű gyártás
Csoportos gyártás
Folyamatos gyártás
Raktározás, tárolás
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