A 34 543 02
ASZTALOS
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA
I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
–

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– a 34 543 02 Asztalos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
27/2012. (VIII. 27) NGM rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02
A szakképesítés megnevezése: Asztalos
A szakmacsoport száma és megnevezése: 11. Faipar
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVIII. Faipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Elméleti képzési idő aránya: 30 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 11. Faipar szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: IV.

A szakképzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy
-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza.

V.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:

évfolyam
9. évfolyam
Ögy
10. évfolyam
Ögy
11. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
l
17 óra/hét
25 óra/hét
25,5 óra/hét

2

éves óraszám
621 óra/év
140
900 óra/év
140
816 óra/év
2572 óra

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
3/11. évfolyam
követelményTantárgyak
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
modulok
heti
heti
ögy
heti
heti
ögy
heti
heti
óraszám óraszám
óraszám óraszám
óraszám óraszám
11500-12
Munkahelyi
Munkahelyi
egészség és
0,5
egészség és
biztonság
biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.
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11371-12
Biztonságos
munkavégzés

10224-12
Alapvető tömörfa
megmunkálás
10225-12
Asztalosipari
szerelés

Biztonságos
munkavégzés
alapjai
Biztonságos
munkavégzés
gyakorlata
Faipari szakmai és
gépismeret
Faipari szakmai
gyakorlat
Asztalosipari
szerelési ismeretek
Asztalosipari
szerelési gyakorlat
3

1

1
2
9
1
2

2

2

10226-12
Asztalosipari
termékek gyártása

10228-12
Gépkezelés

Szerkezettanszakrajz és
technológia
Asztalosipari
szakmai gyakorlat
Gépkezelési
ismeretek
Gépkezelési
gyakorlat

Faipari szakrajz
10229-12
Gyártáselőkészítési
Gyártáselőkészítési
feladatok
ismeretek
Saját modul

4

4
9

8,5

1

1
4

6,5

1,5
3

Informatika

1

1

Összes óra
Összes óra

5

12
17

10
140

15
25

8,5
140

17
25,5

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
Tantárgyak/témakörök
követelménymodul

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

11497-12

Munkahelyi egészség
és biztonság
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek
kialakítása
Munkavégzés személyi
feltételei
Munkaeszközök
biztonsága
Munkakörnyezeti
hatások
Munkavédelmi jogi
ismeretek
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
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1/9. évfolyam
e
gy ögy

Óraszám
2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Összesen
e
gy ögy
e
gy

18

18

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4
16

16

5

5

4

4

4
3
64

4
3
64

Foglalkoztatás I.

11371-12
Biztonságos
munkavégzés

10224-12
Alapvető tömörfa
megmunkálás

Nyelvtani rendszerzés 1
Nyelvtani rendszerezés
2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Biztonságos
munkavégzés alapjai
Munka- és tűzvédelem
Környezetvédelmi- és
technológiai szabályok
Faipari alapgépek,
szerszámok, eszközök
biztonságtechnikája
Biztonságos
munkavégzés
gyakorlata
Faipari szerszámok,
eszközök
biztonságtechnikája
Faipari alapgépek
biztonságtechnikája
Munkabiztonság
Faipari szakmai és
gépismeret
Tömörfa megmunkálás
kézi szerszámokkal,
kisgépekkel
Fűrészelés és
keresztmetszetmegmunkálás gépei és
szerszámai
6

10

10

10

10

24

24

20

20

36

36

20

20

10

10

6

6

36

36

12

12

18

18

6

6

72

72

24

24

24

24

10225-12
Asztalosipari
szerelés

Alkatrészek felületi
előkészítése,
ellenőrzése
Alapszerkezetek
kialakításának jellemző
típusai és
gyártástechnológiái
Faipari szakmai
gyakorlat
Tömörfa megmunkálás
kézi szerszámokkal,
kisgépekkel
Fűrészelés és
keresztmetszetmegmunkálás gépei és
szerszámai
Alkatrészek felületi
előkészítése,
ellenőrzése
Alapszerkezetek
kialakításának jellemző
típusai és
gyártástechnológiái
Asztalosipari szerelési
ismeretek
Szerelési dokumentáció
használata, alkatrészek
előszerelése
Alapszerkezetek és
asztalosipari
szerkezetek szerelése
Helyszíni szerelési
7

6

6

18

18

324

324

56

56

72

72

36

36

160

160

36

36

12

12

14

14

10

10

10226-12
Asztalosipari
termékek gyártása

feladatok
Asztalosipari szerelési
gyakorlat
Szerelési dokumentáció
használata, alkatrészek
előszerelése
Alapszerkezetek és
asztalosipari
szerkezetek szerelése
Helyszíni szerelési
feladatok
Szerkezettan-szakrajz
és technológia
Bútorasztalos termékek
típusai, szerkezete
Épületasztalos
termékek
típusai, szerkezete
Asztalosipari termékek
készítésének
technológiája
Lapszerkezetű
termékek
gyártása
Ragasztás,
felületkezelés
technológiája
Asztalosipari szakmai
gyakorlat
Asztalosipari termékek
típusai, készítése
Lapszerkezetű
8

72

72

64

72

208
72

72

72
64

64

144

128

272

72

28

100

50

50

30

24

54

22

16

38

20

10

30

324

272

596

135

170

305

105

60

165

termékek
gyártása
Ragasztás,
felületkezelés
technológiája
Gépkezelési ismeretek
Faipari megmunkálás
gépei, szerszámai
Lapanyagok
megmunkálása
Felületkezelés gépei,
berendezései
10228-12
Gépkezelési
Gépkezelés
gyakorlat
Faipari megmunkálás
gépei, szerszámai
Lapanyagok
megmunkálása
Felületkezelés gépei,
berendezései
Faipari szakrajz
Alapfogalmak,
síkmértani
szerkesztések
Ábrázolási módok,
10229-12
rajzok fajtái
Gyártáselőkészítési
Fakötések ábrázolása
feladatok
Gyártáselőkészítési
ismeretek
Anyagismeret
Műszaki dokumentáció
Vállalkozásműködtetés
9

84

42

126

36

32

68

36

12

48

10

10

10

10

144

224

368

144

146

290

50

50

28

28

54

54

9

9

9

9

36

36
108

32

140

72
6
18

16
16

88
22
18

Számítástechnika a
faiparban
Informatika

Saját modul
Összesen:
Összesen:
Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya

12
180 432
612

140

36
360 540
140
900
812/31%
1796/69 %

12
272

544
816

36
2608
2608

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.

A szakmai követelménymodulok tantárgyait, témaköreit az 1.2. Szakképzési Kerettanterv tartalmazza.
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SZAKMAI INFORMATIKA

36 óra/ 36óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az informatika tant{rgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozz{j{rulnak ahhoz, hogy a
tanuló az inform{ciós t{rsadalom aktív tagj{v{ v{lhasson. Az informatikai eszközök
haszn{lata olyan eszköztud{st nyújt a tanulóknak, melyet a tanul{si folyamat közben
b{rmely ismeretszerző, - feldolgozó és alkotó tevékenység sor{n alkalmazni tudnak.
Ennek érdekében fontos a rendelkezésre {lló informatikai és inform{ciós eszközök és
szolg{ltat{sok megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek
megfelelő szolg{ltat{sok kiv{laszt{sa, és célszerű, értő módon való kritikus,
biztons{gos, etikus alkalmaz{sa.
Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése sor{n a t{rsadalmi élet sz{m{ra
hasznos informatikai műveletek megismerésére, megértésére és haszn{lat{ra, péld{ul
{llom{nyok kezelésére, különböző alkalmaz{sok haszn{lat{ra, és a programok
üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A sz{mítógép működtetése érdekében a
tanulóknak magabiztosan kell haszn{lniuk az oper{ciós rendszert, amelyen keresztül
kommunik{lnak a sz{mítógéppel.
Az alkalmazói programok haszn{latakor fontos a célnak megfelelő eszközök
kiv{laszt{sa, a szövegszerkesztéssel, t{bl{zatkezeléssel kapcsolatos problém{k
megold{sa közben az alkalmazott programok értő felhaszn{l{sa, az alkalmazható
elj{r{sok megismerése, a haszn{lat közben felmerülő problém{k megold{sa.
Témakörök
Szövegszerkesztés

24 óra/24 óra

Új {llom{ny létrehoz{sa, mentése
Meglévő {llom{ny megnyit{sa, módosít{sa, újramentése
Karakterform{z{s
Bekezdésform{z{s
Oldalform{z{s
Fejléc, l{bléc, l{bjegyzet, végjegyzet készítése
Nyomtat{s előtti megtekintés, nyomtat{s
T{bl{zatok haszn{lata
Rajzok, képek beszúr{sa, szerkesztése
Körlevélkészítés
Keresés, csere, helyesír{s ellenőrzés
T{bl{zatkezelés

12 óra/12 óra

T{bl{zatok létrehoz{sa
T{bl{zatok form{z{sa
Adatsorok grafikus megjelenítése (diagram készítés)
Adatoknak, mint adatb{zisnak a kezelése
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A képzés javasolt helyszíne
Szaktanterem
A tantárgy értékelésének módja
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”

VI. Értékelés:
81-100% 5
71-80% 4
61-70% 3
51-60% 2
0-50% 1
A tananyagelemek részjegyeiből számítani átlaggal számítandó a tananyagegység osztályzata.
A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok osztályzata.
Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik.
VII. Vizsgáztatás
2013/2014. tanévtől a 27/2012. (VIII. 27) NGM.) rendeletben kiadott szakmai és
vizsgakövetelmény szerint történik a vizsgáztatás.

Az Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Asztalos
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában

12

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a
Faipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint
szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3
évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.

A

B

C

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)

7223

Bútorasztalos

7514

Épületasztalos

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
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Általános asztalos
Beépített bútor helyszíni szerelője
Beépítettbútor-készítő
Bútorgyártó
Bútorjavító
Díszlet-asztalos
Egyedibútor-készítő
Ablakgyártó
Ablakkeret-készítő
Ablakszerelő
Ajtótokkészítő
Épületasztalos
Épület-karbantartó asztalos
Faburkolat-felrakó
Nyílászáró beépítő
Nyílászáró gyártó asztalos
Parkettakészítő

Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és
felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti
munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök
és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a
befejező feladatok elvégzéséig terjed.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- betartani a munkavédelmi előírásokat
- gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani
- helyszíni felmérést végezni
- faipari alapszerkezeteket készíteni
- asztalosipari alapszerkezeteket szerelni
- helyszíni szerelést végezni
- korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyártani
- asztalokat gyártani
- ülőbútorokat készíteni
- fekvőbútorokat készíteni
- kiegészítő bútorokat gyártani
- irodai bútorokat gyártani
- beépített bútorokat készíteni
- ajtókat és ablakokat készíteni
- lépcsők és korlátok készítését végezni
- egyéb asztalosipari termékeket gyártani
- épületasztalosipari szerkezeteket elhelyezni és rögzíteni
- épületasztalosipari szerelvényeket, vasalatokat felszerelni, beállítani
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító
megnevezése
a kapcsolódás módja
száma
21 543 02
Faipari gépkezelő
részszakképesítés
31 543 01
Famegmunkáló
részszakképesítés
21 543 01
Asztalosipari szerelő
részszakképesítés
35 543 01
Műbútorasztalos
szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
azonosító száma
megnevezése
10224-12
Alapvető tömörfa megmunkálás
10225-12
Asztalosipari szerelés
10226-12
Asztalosipari termékek gyártása
10227-12
Biztonságos munkavégzés
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4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

10228-12
10229-12
11497-12
11499-12
11500-12

Gépkezelés
Gyártáselőkészítés feladatok
Foglalkoztatás I
Foglalkoztatás II
Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak
szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga
teljesítésével.
Vizsgaremek elkészítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

azonosító
száma
10224-12

5.2.4.
5.2.5.

10225-12
10226-12

5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.

10227-12
10228-12
10229-12
11497-12
11499-12
11500-12

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
megnevezése
vizsgatevékenysége
Alapvető tömörfa
gyakorlati
megmunkálás
Asztalosipari szerelés
gyakorlati
Asztalosipari termékek
gyakorlati, írásbeli
gyártása
Biztonságos munkavégzés
írásbeli
Gépkezelés
gyakorlati
Gyártáselőkészítés feladatok írásbeli
Foglalkoztatás I
írásbeli
Foglalkoztatás II
írásbeli
Munkahelyi egészség és
írásbeli
biztonság

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek készítése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak az általa választott és a vizsgát szervező
intézmény
által
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jóváhagyott bútor- vagy épületasztalos-ipari terméket kell készítenie a műszaki
dokumentációjával együtt.
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Gépkezelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Gép és szerszám kiválasztása, működtetése, meghatározott
alkatrész
gépi
megmunkálása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 17 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Famegmunkálási feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Műszaki rajz és műszaki leírás alapján faipari termék készítése
kézi
és
gépi
technológia alkalmazásával
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 33 %
D) A vizsgafeladat megnevezése: Asztalosipari szerelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Alkatrészek összeállítása, asztalos szerkezet összeállítása,
vasalatok,
szerelvények felszerelése
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25 %
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szerkezettan-szakrajz, technológia, anyagismeret
A vizsgafeladat ismertetése: Faipari szakrajz és asztalosipari szerkezeti rajz készítése, kézi és
gépi
technológiák, szakmai számítás, faanyagismeret, ragasztás-, felületkezelés anyagai,
technológiái
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
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A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi és technológiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított
vizsgakérdései
a
4.
Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek
mindegyikét
tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A vizsgaremekre vonatkozó előírások:
A vizsgaremek és annak dokumentációjának elkészítése és beadása, nappali rendszerű képzés
esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor
történik.
A vizsgaremeket a vizsgabizottság csak kész állapotban tudja értékelni.
Műszaki dokumentációra vonatkozó előírások:
A műszaki dokumentációnak tartalmazni kell a vizsgaremekhez tartozó műszaki rajzokat,
szabásjegyzéket, anyagnormát, műszaki leírást, gyártási folyamatábrát, általános technológiai
leírást, és árkalkulációt.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
Asztalosipari kéziszerszámok
Asztalosipari kézi kisgépek
Asztalosipari telepített megmunkálógépek
Mérőeszközök
Számítógép
Szoftver
Faipari CNC megmunkálógépek
Szerelőszerszámok
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