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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
31 582 08 1000 00 00
31 582 08 0100 31 01
54 543 02 0010 54 02
31 543 04 0010 31 01
31 543 04 0010 31 02

Épületasztalos
Famegmunkáló
Fafeldolgozó technikus
Bognár
Kádár

Épületasztalos
Épületasztalos
Fa- és bútoripari technikus
Kádár, bognár
Kádár, bognár

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.
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1. feladat

Összesen: 70 pont

Ön egy faipari vállalkozás munkatársa, cégének vállalkozási profilja sokrétű. Megrendelőjük
gyakran kér Önöktől olyan tömörfa termékeket, amelyek szerkezete, felületi kialakítása,
mérete és formája is különböző. Ezért Önöknek nagy szükségük van különböző típusú
nagyobb teljesítményű és sokoldalú asztalosipari gépekre.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nevezze meg az ábrán látható gépet!
Mutassa be a főbb műveleteket, amelyeket az ábrán látható géppel végezhetünk!
Sorolja fel a gép fő részeit!
Írja le pár mondattal a szerszámtartó orsó főbb jellemzőit!
Jellemezze pár mondattal a maróorsók különböző típusait!
Sorolja fel a gép beállításának, szerszámcseréjének főbb műveleteit!
Írja le egy keretszerkezeti csapozás készítéséhez kapcsolódó főbb technológiai és
munkavédelmi feladatokat, előírásokat!

a) Gép megnevezése:
……………………………………………………………………………
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b) A géppel végezhető főbb műveletek:
c) A gép fő részei:
d) Írja le pár mondattal a szerszámtartó orsó főbb jellemzőit!
e) Jellemezze pár mondattal a maróorsók különböző típusait!
f) A gép beállításának, szerszámcseréjének főbb műveletei:
g) Írja le egy keretszerkezeti csapozás készítéséhez kapcsolódó főbb technológiai és
munkavédelmi feladatokat, előírásokat!

2. feladat

Összesen: 30 pont

Egyik megrendelője beltéri falburkoláshoz 400 db lambériaelemet rendelt Öntől tölgydeszka
anyagból.
A lambériaelemek kész méretei: szélessége 12 cm, vastagsága 20 mm, hossza 0,85 m.
Számítsa ki, hogy mennyi fűrészárut kell feldolgoznia a lambériaelemek elkészítéséhez, ha
25% hulladékkal számol!
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