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I. Általános adatlap 

1. A szakmai program általános adatlapja 

1.1. A szakképesítés megnevezése Faipari gépkezelő 
 

1.2. A szakképesítés azonosítója 07223011 
 

1.3. Az ágazat megnevezése Fa- és bútoripar 
 

1.4. A szakképesítés tanulmányi területe 0722 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás 
 

1.5. Szintjének besorolása 

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3 

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3 

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 
 

1.6. A szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése 

A faiparban előforduló forgácsoló gépeket biztonságosan és szakszerűen kezeli, a vonatkozó munkavédelmi előírások betartásával. Beállítja 
és működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, szerszámokat és berendezéseket. Elvégezi a gépkarbantartási feladatokat. Értelmezi a 
gyártási utasításokat, az egyedi és sorozatgyártásban előállított termékek alkatrészeit műszaki rajz vagy egyéb utasítás alapján elkészíti. 
Gyártási dokumentáció alapján tömörfa és lapalkatrészek megmunkálását végzi faipari alapgépekkel. Munkája során a számítógép által 
vezérelt CNC gépeket is alkalmazza. Ismeri a fontosabb CAD/CAM-programok működését. A faiparban gyártott egyszerű és összetett termékek 
alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkálási műveleteit végzi az előírt pontossággal műszaki rajz alapján. Az alkatrészek méretét és 
minőségét ellenőrzi. 
A képesítési követelményt előíró jogszabály: 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. 

 

1.7. A képzés célja 

A képzés célja olyan szakember képzése, aki a faipar asztalos szakágaiban előforduló forgácsoló gépeket biztonságosan és szakszerűen kezeli, 
a szerszámcserét és a gépbeállítást elvégzi. Az egyedi és sorozatgyártásban előállított termékek alkatrészeit műszaki rajz vagy egyéb utasítás 
alapján elkészíti. Az alkatrészek méretét és minőségét ellenőrzi. A szakképesítéssel rendelkező képes lesz: 

- betartani a munkavédelmi előírásokat, gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani, ellenőrizni a gépek paramétereit, működését 
- szabászati tevékenységet végezni, keresztmetszeti megmunkálást végezni, fúrási műveleteket végezni 
- szerkezeti kötéseket kialakítani, faipari alapszerkezeteket készíteni, lap megmunkálást végezni 
- marási műveleteket végezni, elemi esztergályozási műveleteket végezni 
- szerkezeti és szerelvényhely kialakítást végezni, csiszolási műveleteket végezni, felületkezelő eszközt, berendezést működtetni 
- gyártásközi ellenőrzést végezni 

 

1.9. A képzés célcsoportja 

- A bekapcsolódás és részvétel feltételeinek megfelelő felnőttek, akik lehetnek 
o a munkáltatójuk döntése alapján beiskolázott munkavállalók, 
o a saját elhatározásukból a karrierjükön változtatni szándékozók, 
o a támogatott munkaerőpiaci képzések keretében képzésbe vont felnőttek. 

Külön figyelmet szentelünk azon személyeknek, aki több mint egy éves előgyakorlattal rendelkeznek. 
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2. Az szakmai oktatás során megszerezhető kompetenciák 

2.1. Részszakma szakmai kimeneti követelményei 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  Elvárt viselkedésmódok, attitűdök  Önállóság és felelősség mértéke  

Faipari gépkezelő munkája során 
figyelembe veszi a munka-, tűz- és 
környezetvédelmi előírásokat, 
szabályokat. 

Átfogóan ismeri a munkavédelmi-, 
szakmaspecifikusan a tűz és 
környezetvédelmi előírásokat, 
szabályokat. 

Tiszteletben tartja és elfogadja a 
munka-, tűz- és környezetvédelmi 
szabályokat. Elkötelezett a 
környezetvédelem iránt. 

Felelősséget vállal a balesetmentes, 
biztonságos munkáért. 

Olvassa és értelmezi az adott faipari 
műszaki rajzokat és gyártási 
dokumentumokat, utasításokat. 

Ismeri és érti a faipari termék rajzok 
ábrázolási módját, a rajzi 
anyagjelölések, méretezések és a 
termék szerkezetek közötti 
összefüggéseket. 

Átlátja a különböző rajzi ábrázolási 
módokat, és gyártási 
dokumentációkat. 

Önállóan képes faipari műszaki 
rajzokat és gyártási dokumentumokat 
értelmezni. 

Kiválasztja és használja az adott 
megmunkálási művelet 
elvégzéséhez szükséges gépeket, 
szerszámokat, eszközöket, 
berendezéseket és elvégzi a 
forgácsolás műveleteit. 

Ismeri a faiparban alkalmazott 
gépeket, szerszámokat, eszközöket, 
berendezéseket és azok szakszerű 
használatát. 

Tudatosan választja ki a 
megmunkáláshoz szükséges 
gépeket, szerszámokat, eszközöket, 
berendezéseket. 

Önállóan képes kiválasztani az adott 
termék vagy alkatrész gyártásához 
szükséges gépeket, szerszámokat, 
eszközöket, berendezéseket. 

Megrajzolja az adott termék 
egyszerű alkatrészének rajzát 
CAD/CAM szoftverek segítségével. 

Ismeri a CAD/CAM alapú a 
számítógépes rajzprogramok 
általános felépítését, a rajz 
készítésének és archiválásának 
módját. 

Átlátja és magabiztosan alkalmazza a 
szakmaspecifikus rajzprogramokat. 

Önállóan képes számítógépes 
alkatrészrajzot készíteni. 

Adott faipari termék egyszerű és 
összetett alkatrészének CNC gépen 
történő gyártásához számítógépes 
programot ír. 

Ismeri a faipari CNC-gépek alapvető 
programnyelvét. Ismeri a CNC- 
program írásának módját, 
összefüggéseit. Ismeri és értelmezni 
tudja a faipari termékek rajzi 
ábrázolását. 

Átlátja és magabiztosan készíti el az 
alkatrész gyártásához szükséges 
számítógépes programot. 

Önállóan képes egyszerű és összetett 
alkatrész gyártásához szükséges 
számítógépes programot írni. 

CNC megmunkáló gépen legyártja 
az adott alkatrészt. 

Ismeri a faipari CNC-gépek 
megmunkálási beállítását, a 
munkadarab gyártási pozicionálását, 
a program betöltését, futtatását, és a 
szükséges korrekciók elvégzését. 

Körültekintően, biztonságosan állítja 
be a CNC megmunkáló gépet, 
magabiztosan pozícionálja a 
munkadarabot. 

Önállóan képes a programot 
módosítani, a szükséges korrekciókat 
elvégezni. 

Gyártás közbeni és gyártás utáni 
méret- és minőségellenőrzést végez 
a megfelelő mérőeszközökkel. 

Ismeri a méret- és minőségellenőrzés 
szabályait, eszközeit. 

Törekszik a mérőeszközök szakszerű 
használatára, kezelésére. 

Önállóan minősíti az elkészült 
alkatrészt. Felelősséget vállal az általa 
gyártott alkatrész minőségéért. 

3. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése 
 

3.2. Szakmai előképzettség Nem szükséges 
 

3.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény Foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely alkalmassági igazolása szükséges. 
 

3.4. Szakmai gyakorlat területe és időtartama Nem szükséges. 
 

3.5. Egyéb feltételek Nem szükségesek. 
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4. A képzésben való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja 
 

4.1.1 Kontaktórákon A résztvevő által aláírt jelenléti ív és a rendszeresített haladási napló. 
 

4.1.2 Valós idejű online oktatás órákon Névsorolvasás vagy a videóplatform megoldása, továbbá a rendszeresített haladási napló. 
 

4.1.3 A beszámítható órákon Az adott tananyagegységnél meghatározott produktum alapján. 
 

4.2. Megengedett hiányzás A résztvevő felnőttképzési szerződésében meghatározott óraszám 20%-a1. 
 

4.2.1 Képző feladata meghaladása esetén 
A képző kezdeményezheti a résztvevő kizárását a képzésről vagy megegyezhet a 
résztvevővel az érintett alkalmak szakmai tartalmának pótlásáról.  

 

4.3. Egyéb feltételek 
A résztvevő vagy a csoport és az oktató közötti konzultáció (telefon, személyes, e-mail, 
Zoom, Skype, chat, Facebook stb.) esetén az oktató feljegyzése az elvégzett feladatokról.  

5. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

5.1. Előzetes tudásmérés (diagnosztikus értékelés2) 

Az előzetes tudásmérés annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező a dokumentumokkal nem igazolható tanulmányai, megszerzett 
gyakorlati tapasztalatai alapján – már a képzéshez történő csatlakozást megelőzően – képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység – 
akár témakörönként meghatározott – követelményeinek teljesítésére. A meghatározott részek követelményeinek legalább „Megfelelt” szintű 
teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni. 

Abban az esetben, ha a diagnosztikus értékelés tartalma és módja megegyezik az adott tananyagegység záróértékelésének tartalmával és 
módjával, továbbá a tananyagegység elvégzésének igazolásához a képző egyéb feltételt, alátámasztó dokumentumot, produktumot nem 
rendelt, vagy a produktum az előzetesen tudásmérésen is szerepel teljesítendő feladatként, a tananyagegység elvégzésének igazolása 
kiadható. Képző az előzetes tudásmérés végrehajtásához díjat határozhat meg. 

A tudásmérés történhet írásban, szóban, gyakorlatban. A mérendő kompetenciaelemek megkövetelhetik, hogy a felsoroltak valamely 
kombinációját alkalmazzuk, a képzési program „A képzésben résztvevők teljesítményét értékelő rendszer leírása” részében kifejtett 
vizsgatevékenységek szerint. 

Írásbeli előzetes tudásmérés esetén: a tudásmérés feladatközlő lapon kiadott teszttel, vagy a Képző által kiadott egyéb írásbeli feladattal 
történik. A lefolytatása során keletkezett és kezelt dokumentumok megnevezése: feladatközlő lap, értékelési útmutató, osztályozó ív. A 
vizsgatevékenység tartalma a képzési programban meghatározott tananyagegységek oktatása során fejlesztendő kompetenciaelemek 
szakmai ismereteire támaszkodik.  

Időtartama 45-180 perc. 

Helyszíne a Képző által bérelt, szerződéses együttműködéssel rendelkezésre álló, vagy saját tulajdonú képzési helyszínei vagy – az azonosítást 
követően – online.  

A minősítésekhez tartozó követelményeket a megszerzett pontszámok százalékában határoztuk meg:  

- Megfelelt: 5 (jeles) 86-100%; 4 (jó) 71-85%; 3 (közepes) 61-70%; 2 (elégséges) 51-60% 

- Nem felelt meg: 1 (elégtelen) 0-51% 

 
1 Támogatott képzések esetén a támogatási szerződésben vagy együttműködési megállapodásban, munkáltatói megrendelés esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási 
szerződésben további, akár eltérő feltételek szerepelhetnek. 
2 Az előzetes tudásmérés eredményét a Képző dokumentálja és a felnőttképzési szerződésbe is beemeli. Támogatott képzéseknél vagy támogatásban részesülő résztvevők esetén 
az előzetes tudásmérés kötelezően végrehajtandó. 
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5.1. Előzetes tudásmérés (diagnosztikus értékelés2) 

Gyakorlati előzetes tudásmérés esetén: a tudásmérést a képző által összeállított gyakorlati tételsor alapján helyszíni demonstrációval vagy 
projektfeladat bemutatásával hajtjuk végre. A lefolytatása során keletkezett és kezelt dokumentumok megnevezése: feladatközlő lap, 
értékelési útmutató, osztályozó ív. A vizsgatevékenység tartalma a programban meghatározott tananyagegységek oktatása során fejlesztendő 
kompetenciaelemek szakmai ismereteire támaszkodik. Időtartama 30-300 perc, feladattól függően. Helyszíne a Képző által bérelt, 
szerződéses együttműködéssel rendelkezésre álló, vagy saját tulajdonú képzési helyszínei. A megszerezhető minősítések és az egyes 
minősítésekhez tartozó követelmények: 
5 (jeles) Hibátlanul hajtotta végre a feladatot (a munkaterület előkészítése, eszközök előkészítése, a feladatok dokumentálása). 
Tevékenységét magabiztosan, a szakma szabályai szerint végezte. Szakmai nyelvhasználata kifogástalan. Maximálisan betartotta a vonatkozó 
munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat. 
4 (jó) A feladat meghatározása, végrehajtása jó, feladatvégzése ritmusos. Szakmai nyelvhasználata jó. Kielégítő módon betartotta a vonatkozó 
munka -, tűz-, baleset-, és egészségvédelmi előírásokat. 
3 (közepes) Egy-két kisebb hibát vétett a feladat végrehajtása során, melyet segítség nélkül kijavított, összességében megoldotta a feladatot, 
de szakmaisága nem kiugró. Tevékenységét a vonatkozó munka -, tűz-, baleset-, és egészségvédelmi előírások betartásával végezte. 
2 (elégséges) Munkavégzése akadozó, irányításra szorul. Több kisebb hibát is vétett a feladat végrehajtása során, melyet önállóan nem ismert 
fel, felszólításra a legtöbbet kijavította. A vonatkozó munka-, tűz-, baleset-, és egészségvédelmi előírásokat, ha ismeri is, csak ritkán 
alkalmazza. 
1 (elégtelen) A feladatot nem tudta segítséggel sem végrehajtani, és/vagy súlyosan vétett a kivitelezés során. A bemutatott tevékenység 
eredménytelen. A vonatkozó munka-, tűz-, baleset-, és egészségvédelmi előírásokat nem ismeri és/vagy nem alkalmazza. 
Szóbeli előzetes tudásmérés esetén: a tudásmérés történhet a Képző által meghatározott kérdéssor, vagy a jelentkezővel lefolytatott – az 
oktató vagy a szakmai vezető által irányított – szakmai megbeszélés (pl. a projektportfólió védése) alkalmazásával. A lefolytatása során 
keletkezett és kezelt dokumentumok megnevezése: kérdéssor, értékelési útmutató, osztályozó ív. A vizsgatevékenység tartalma a képzési 
programban meghatározott tananyagegységek oktatása során fejlesztendő kompetenciaelemek szakmai ismereteire támaszkodik. 
Időtartama 15 perc, felkészülési idő 10 perc. Helyszíne a Képző által bérelt, szerződéses együttműködéssel rendelkezésre álló, vagy saját 
tulajdonú képzési helyszínei. Megszerezhető minősítések és az egyes minősítésekhez tartozó követelmények: 
5 (jeles) Hibátlanul válaszolt a kérdésekre. Szakmai nyelvhasználata kifogástalan. 
4 (jó) A válaszokban kisebb hibákat vétett, amelyeket önállóan, vagy egy-két vizsgáztatói kérdés segítségével korrigált Szakmai 
nyelvhasználata jó. 
3 (közepes) Több kisebb hibát vétett a felelet során, melyet csak a rendszeres vizsgáztatói segítő kérdésre korrigált. Szakmaisága nem kiugró. 
2 (elégséges) Felelete akadozó, irányításra szorul. Több hibát is vétett a felelet során, melyet önállóan nem ismert fel, felszólításra a legtöbbet 
kijavította. 
1 (elégtelen) Feleletét nem tudta segítséggel sem abszolválni, és/vagy súlyos tárgyi hibát vétett a felelet során. 

 

5.2. Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés 
A fejlesztő értékelés célja, hogy a Képző és a résztvevő egyaránt képet alkothasson a szükséges kompetenciák elsajátításának mértékéről. A 
képzés során időszakosan ellenőrzünk. Az értékelés gyakorlati, szóbeli, írásbeli vagy beadandó feladatokkal, portfólió összeállításával, 
esettanulmányok elemzésével történhet. Szükség esetén a képző javaslatot tesz a résztvevőnek a felzárkóztatásra lehetőségeire. 

 

5.3. Záróértékelés (szummatív értékelés) 
 

5.3.1 A résztvevő tananyagegységenkénti záróértékelése (szummatív értékelés) 
Tananyagegységenkénti értékelés vizsgatevékenysége megegyezik az előzetes tudásmérés módjával és tartalmával, részletesen a 
tananyagegységek vonatkozó részénél fejtjük ki. 

 

5.3.2 A képzés záróértékelése (szummatív értékelés) 

A képzést lezáró szummatív értékelés célja, hogy a résztvevő olyan helyzet elé kerüljön, amely megegyezik a képesítő- vagy a szakmai vizsga 
körülményeivel. A vizsgatevékenységek, a vizsgafeladatok, az értékelési módszerek megegyeznek a programkövetelmény leírtakkal. 
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II. Tananyagegységek részletes adatlapja 
A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek és ezek biztosításának módja 

Személyi feltételek 

A Képzési és Kimeneti Követelményben meghatározott részszakma vagy a programkövetelményekben 
szabályozott szakképesítés oktatásának esetén a képzésben oktatóknak a 2019. évi LXXX. tv. a 
szakképzésről, továbbá a 12/2020. (II. 7.) Korm. a szakképzésről szóló tv. végrehajtásáról rendelet 
előírásainak kell megfelelni: 
„... az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és 
az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie… 
…A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak 
megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie…” 
Az oktatók végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárásokat 
tananyagegységenként rögzítjük, amennyiben szükséges. 

 

Személyi feltételek biztosításának módja Oktatók foglalkoztatását megbízási szerződéssel vagy munkaszerződéssel, vagy az oktató alkalmazását bizonyító 
más szerződéssel oldjuk meg. 

 

Tárgyi feltételek 

Elméleti oktatáshoz és a gyakorlatokhoz a képzésben résztvevők létszámának megfelelő, oktatástechnikai 
eszközökkel felszerelt tanterem, illetve oktatóhelyiség, tanműhely.. 
Eszközjegyzék a részszakmára: 
- Mérő, rajzoló, jelölő eszközök. Gyalupad. Kéziszerszámok 
- Kézi kisgépek (csavarbehajtógép, fúrógép, kézi körfűrészgép, szúrófűrész, gérvágó körfűrészgép, 

kézi felsőmarógép, lamellozógép vagy dominózó gép, csiszológépek) 
- Fűrészgépek (daraboló körfűrészgép, asztalos körfűrészgép, szalagfűrészgép) 
- Egyengető gyalugép, vastagsági gyalugép. Asztalos marógép. Fúrógépek 
- Csiszológépek. Lapmegmunkálás gépei (lapszabászgép, élzárógép) 
- Por- és forgácselszívó berendezések 
- Általános, egyéni és technológiaspecifikus védőeszközök és felszerelések 
- Munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási felszerelés 
- Gyalupad. Faipari kéziszerszámok. Faipari kézi kisgépek. Faipari telepített megmunkálógépek. 

Faipari CNC-gép. Mérőeszközök, sablon (méret, forma ellenőrzéshez) 
- Munkavédelmi szempontból megfelelő munkaruha és munkacipő, egyéni védőfelszerelések 

 

Tárgyi feltételek biztosításának módja A szükséges tárgyi feltételeket tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony alapján biztosítjuk. 
 

Egyéb speciális feltételek A képzési program megvalósításához online oktatási- és élő online videokonferencia platformot biztosítunk. Google 
Classroom, Google Meet, Zoom, és egyéb megfelelő alkalmazások. 

 

Egyéb speciális feltételek biztosításának módja A szükséges speciális feltételeket tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony alapján biztosítjuk 

6. Képzés tananyagegységei, felosztása 
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6.1. Fa- és bútoripari alapozás 20 80 100 56 Termékkészítési projektportfólió készítése. 

6.2. Asztalosipari termékek 
gyártása 20 80 100 56 Termékkészítési projektportfólió készítése. 

6.3. Gép- és gyártásismeret 80 420 500 204 A vizsgaremek. 

 Összesen (óra) 192 508 700 316  

Maximális csoportlétszám (fő) 35 fő 
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6.1. Fa- és bútoripari alapozás tananyagegység 

6.1.1. Célja 
A tananyagegység oktatásának célja a fa- és bútoripari ágazatban használatos termékek, alapszerkezetek, műveletek, műveleti sorrend, 
alkalmazott kéziszerszámok, kézi kisgépek, asztalosipari alapgépek, segédeszközök és használatuk bemutatása. További cél, hogy a tanuló 
megismerje a kéziszerszámok élezését, a biztonságos, egészséges munkakörnyezet feltételeit, a környezetvédelem szabályait. A szerszámok, 
kisgépek használata során fejlődjenek a műszaki ismeretei, kialakuljon a fa- és bútoripari szakmák műveléséhez szükséges szemlélete a 
pontosság, felelősség, munkabiztonság és munkaegészség terén. Képes legyen megteremteni a balesetmentes munkavégzés feltételeit, 
betartani az előírásokat, az adott feladathoz műveleti sorrendet, szerszámokat, kézi kisgépeket, eszközöket rendelni és ezekkel elvégezni a 
szabás, forgácsolás, ragasztás, kézi varrás műveleteit a gazdaságos anyagfelhasználás és a minőség figyelembevételével. Tudja önállóan 
megtervezni egyszerű termékek gyártási műveleteit, előkészíteni a munkaterületet, elkészíteni a terméket. 

 

6.1.2. Tartalma 

- Ábrázolási alapismeretek 
o Alapfogalmak, síkmértani szerkesztések 
o Ábrázolási módok, rajzok fajtái 
o Fakötések, alapszerkezetek. Bútorfajták, ergonómiai alapok 

- Mérési alapismeretek 
o Mérőeszközök és alapvető mérések 
o Alapvető számítások 

- Anyagismeret 
o Faanyagismeret 
o Kárpitosipari alapanyagok 
o Fa- és lemeztermékek 

- Digitális alapismeretek 
o Alapfogalmak. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés 

- Fa- és bútoripari alapgyakorlat 
o Biztonságos munkavégzés 
o Gyártási dokumentumok 
o Kézi és gépi alapműveletek 
o Termékkészítés 

 

6.1.3. A tananyagegységhez rendelt óraszám 120 óra 
 

6.1.4. A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek3 
 

6.1.4.1 Kontaktórák esetén 
Előadás, magyarázat, megbeszélés. Szemléltetés, tanári bemutatás. Kooperatív módszerek. Információk, ismeretek rendszerezése. 
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés. Adatgyűjtés, adatok értékelése. Gyakoroltatás. Önellenőrzés, önértékelés. 

 

6.1.4.2 Valós idejű online órák esetén 
Előadás, magyarázat, megbeszélés. Szemléltetés, tanári bemutatás. Kooperatív módszerek. Információk, ismeretek rendszerezése. 
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés. Adatgyűjtés, adatok értékelése. Gyakoroltatás. Önellenőrzés, önértékelés. 

 

6.1.4.3 Beszámítható órák (önálló felkészülés) esetén 
A résztvevő által beadott, a képző által értékelt egyéni feladatlapok, dokumentáció készítése, dokumentumelemzés. 

 

6.1.5. A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott munkaformák. 

Egyéni munka (digitális tananyag feldolgozása fordított osztályterem módszerrel) és/vagy kontaktóra (csoportos) 
 
 

 
3 A kontaktórák, a valós idejű online órák, továbbá az önálló felkészülés esetén is kifejtendő. 
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6.1.6. A kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, a beszámítható óraszám 56 óra 
 

6.1.7. 
A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei, a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának 
írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

 

6.1.7.1 Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés 

Írásbeli előzetes tudásmérés: a tudásmérés feladatközlő lapon kiadott teszttel, vagy a Képző által kiadott egyéb írásbeli feladattal történik. A 
lefolytatása során keletkezett és kezelt dokumentumok megnevezése: feladatközlő lap, értékelési útmutató, osztályozó ív. A vizsgatevékenység 
tartalma a képzési programban meghatározott tananyagegységek oktatása során fejlesztendő kompetenciaelemek szakmai ismereteire 
támaszkodik.  

Időtartama 45-180 perc. 

Helyszíne a Képző által bérelt, szerződéses együttműködéssel rendelkezésre álló, vagy saját tulajdonú képzési helyszínei vagy – az azonosítást 
követően – online.  

A minősítésekhez tartozó követelményeket a megszerzett pontszámok százalékában határoztuk meg:  

- Megfelelt: 5 (jeles) 86-100%; 4 (jó) 71-85%; 3 (közepes) 61-70%; 2 (elégséges) 51-60% 

- Nem felelt meg: 1 (elégtelen) 0-51% 
 

6.1.7.2 A tananyagegység képzése közbeni (fejlesztő) értékelés 
A résztvevő által beadott, a képző által értékelt, a vizsgaremek elkészítését megalapozó egyéni feladatok. 

 

6.1.7.3 Tananyagegységi záróértékelés (szummatív értékelés) 

Írásbeli: a képző által kiadott teszttel, vagy a Képző által kiadott egyéb írásbeli feladattal történik. A lefolytatása során keletkezett és kezelt 
dokumentumok megnevezése: feladatközlő lap, értékelési útmutató, osztályozó ív. A vizsgatevékenység tartalma a képzési programban 
meghatározott tananyagegységek oktatása során fejlesztendő kompetenciaelemek szakmai ismereteire támaszkodik.  

Időtartama 120 perc. 

Helyszíne a Képző által bérelt, szerződéses együttműködéssel rendelkezésre álló, vagy saját tulajdonú képzési helyszínei vagy – az azonosítást 
követően – online.  

A minősítésekhez tartozó követelményeket a megszerzett pontszámok százalékában határoztuk meg:  

- Megfelelt: 5 (jeles) 86-100%; 4 (jó) 71-85%; 3 (közepes) 61-70%; 2 (elégséges) 51-60% 

- Nem felelt meg: 1 (elégtelen) 0-51% 
 

6.1.7.4 A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei 
A felnőttképzési szerződésben foglaltak arányos teljesülése, továbbá tananyagegységi záróértékelés „Megfelelt” szintű teljesítése. 
A résztvevő az egyéni gyakorlatáról készített projektportfóliója, és a tananyagegység záróértékelésékor történő „védésének” dokumentumai 
vagy a beszámított óraszámmal megegyező, személyes jelenlétet megkövetelő „Fa- és bútoripari alapgyakorlat” igazolása. 

 

6.1.7.5 Az oktatókkal szemben támasztott elvárások 
A jogszabályokban meghatározottakon túl feltételeket nem támasztunk. 

 



Géniusz Plusz Oktatási KFT. (E/2020/000015) 
A 2020.01.01-től hatályos szakképzési és felnőttképzési szabályozási rendszer szerinti szakmai képzés képzési programja az Fktv. és Szkt. szerinti tartalommal 

A 07223011 számú Faipari gépkezelő szakképesítés képzési programja 

8 
Szignó helye 

6.2. Asztalosipari termékek gyártása 

6.2.1. Célja 

A tananyagegység oktatásának célja, hogy a résztvevő képes legyen kiválasztani a műszaki dokumentáció alapján az egyes termékek 
előállításához szükséges anyagokat, technológiákat, szerszámokat, gépeket. Célunk továbbá kellő ismeretet és elegendő gyakorlatot nyújtani 
a tömör fából, a lapokból és lemezekből készült asztalosipari termékek gyártásához, szereléséhez, javításához. 

 

6.2.2. Tartalma 
– Bútoripari termékek gyártása 

o A bútoripari termékek szerkezete, a gyártás során használt anyagok 
o Asztalok szerkezete és gyártása 
o Tárolóbútorok, szekrények szerkezete és gyártása 
o Beépített bútorok szerkezete és gyártása 
o Ülő- és fekvőbútorok szerkezete és gyártása 
o Lapszerkezetű termékek gyártása 
o Bútoripari szerelési ismeretek 

– Épületasztalosipari termékek gyártása 
o Nyílászárók 
o Lépcsők 
o Fal- és mennyezetburkolatok 
o Épületasztalos-ipari szerelési ismeretek 

 

6.2.3. A tananyagegységhez rendelt óraszám 120 óra 
 

6.2.4. A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek4 
 

6.2.4.1 Kontaktórák esetén 

Előadás, magyarázat, megbeszélés. Szemléltetés, tanári bemutatás. Kooperatív módszerek. Információk, ismeretek rendszerezése. 
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés. Adatgyűjtés, adatok értékelése. Önellenőrzés, önértékelés. 

 

6.2.4.2 Valós idejű online órák esetén 

Előadás, magyarázat, megbeszélés. Szemléltetés, tanári bemutatás. Információk, ismeretek rendszerezése. Esetmegfigyelés, esetismertetés, 
esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján. Önellenőrzés, önértékelés. 

 

6.2.4.3 Beszámítható órák (önálló felkészülés) esetén 

A résztvevő által beadott, a képző által értékelt egyéni feladatlapok: dokumentáció készítése, dokumentumelemzés, projektportfólió. 
 

6.2.5. A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott munkaformák 

Egyéni munka (digitális tananyag feldolgozása fordított osztályterem módszerrel) és/vagy kontaktóra (csoportos) 
 

6.2.6. A kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a 
beszámítható óraszám 56óra 

 

6.2.7. A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei, a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának 
írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

 

 
4 A kontaktórák, a valós idejű online órák, továbbá az önálló felkészülés esetén is kifejtendő. 
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6.2.7.1 Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés 

Írásbeli előzetes tudásmérés: a tudásmérés feladatközlő lapon kiadott teszttel, vagy a Képző által kiadott egyéb írásbeli feladattal történik. A 
lefolytatása során keletkezett és kezelt dokumentumok megnevezése: feladatközlő lap, értékelési útmutató, osztályozó ív. A vizsgatevékenység 
tartalma a képzési programban meghatározott tananyagegységek oktatása során fejlesztendő kompetenciaelemek szakmai ismereteire 
támaszkodik.  

Időtartama 45-180 perc. 

Helyszíne a Képző által bérelt, szerződéses együttműködéssel rendelkezésre álló, vagy saját tulajdonú képzési helyszínei vagy – az azonosítást 
követően – online.  

A minősítésekhez tartozó követelményeket a megszerzett pontszámok százalékában határoztuk meg:  

- Megfelelt: 5 (jeles) 86-100%; 4 (jó) 71-85%; 3 (közepes) 61-70%; 2 (elégséges) 51-60% 

- Nem felelt meg: 1 (elégtelen) 0-51% 
 

6.2.7.2 A tananyagegység képzése közbeni (fejlesztő) értékelés 

Szóbeli feletet, kiselőadás 
 

6.2.7.3 Tananyagegységi záróértékelés (szummatív értékelés) 

Írásbeli: a feladatközlő lapon kiadott teszttel, vagy a Képző által kiadott egyéb írásbeli feladattal történik. A lefolytatása során keletkezett és 
kezelt dokumentumok megnevezése: feladatközlő lap, értékelési útmutató, osztályozó ív. A vizsgatevékenység tartalma a képzési programban 
meghatározott tananyagegységek oktatása során fejlesztendő kompetenciaelemek szakmai ismereteire támaszkodik.  

Időtartama 120 perc. 

Helyszíne a Képző által bérelt, szerződéses együttműködéssel rendelkezésre álló, vagy saját tulajdonú képzési helyszínei vagy – az azonosítást 
követően – online.  

A minősítésekhez tartozó követelményeket a megszerzett pontszámok százalékában határoztuk meg:  

- Megfelelt: 5 (jeles) 86-100%; 4 (jó) 71-85%; 3 (közepes) 61-70%; 2 (elégséges) 51-60% 

- Nem felelt meg: 1 (elégtelen) 0-51% 
 

6.2.7.4 A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei 
A felnőttképzési szerződésben foglaltak arányos teljesülése, továbbá a résztvevő által elkészített „Vizsgaremek” 

 

6.2.7.5 Az oktatókkal szemben támasztott elvárások 
A jogszabályokon túl speciális elvárásokat nem fogalmazunk meg. 
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6.3. Gép- és gyártásismeret 

6.3.1. Célja 

A tananyagegység oktatásának célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a gépi megmunkálások technológiai előírásait, az asztalosipari gépek 
szerkezetét, működési elvét, tanulják meg használni a gépek védőberendezéseit. Legyenek tisztában a balesetmentes munkavégzés 
feltételeivel, a szerszámkarbantartás előírásaival. 

 

6.3.2. Tartalma 

- Faipari alapgépek ismerete 
o Fűrészgépek, asztalos körfűrészgép, karos leszabófűrész, ingafűrész, szalagfűrészek, sorozatvágó 
o Gyalugépek, egyengető, vastagoló (Ágazati alapozó tananyag) Kombinált és többfejes gyalugépek 
o Marógépek, asztalos marógép, csapozókocsis marógép, felsőmarógép, csapozómaró (több- fejes, épületasztalos), 

láncmarógép, csapkörbemaró (székgyártás) 
o Marógépeken végezhető műveletek, a gépek szerszámai 
o Fúrógépek, hosszlyukfúró, oszcilláló fúró (székgyártás), sorozatfúró, sorozatfúró és tiplibelövő, oszlopos fúrógép, 

pánthelyfúrógép 
o Fúrógépeken végezhető műveletek 
o Csiszológépek, szalagcsiszoló, tárcsás csiszoló, széles szalagú csiszoló, élcsiszoló, idom- csiszoló (épületasztalos), 

profilcsiszoló 
o Csiszológépeken végezhető műveletek 
o Egyéb gépek, por- és forgácselszívó berendezések, keret- és korpuszprések, kompresszorok, esztergák 
o A gépek védőberendezései és üzemeltetésük szabályai 

- A lapmegmunkálás és az élzárás gépei 
o A lapmegmunkálás gépei, szerszámai és a gépeken végezhető műveletek 
o Formatizáló körfűrészgép működése 
o Táblafelosztó fűrészgép működése 
o Függőleges lapszabászgép működése 
o Nesting CNC-maró (kárpitos vázak készítése, idomos alkatrészek fúrása, marása) 
o Egyoldalas egyenes élzárógépek működése 
o Kétoldalas egyenes élzárógépek működése Íves élzárógépek működése 
o A gépek védőberendezései és üzemeltetésük szabályai 

- A furnérozás gépei 
o A furnérozás gépei, szerszámai, a gépekkel végezhető műveletek Furnérvágó olló 
o Furnérvágó fűrész és gyémántmaró 
o Olvadószálas furnérvarrógép Furnérélragasztó 
o Hengeres enyvfelhordó 
o Hidraulikus hőprés 
o Vákuummembrános présgép, sík- és térgörbe alkatrészek furnérozása 
o A gépek védőberendezései, biztonságos üzemeltetésük 

- A felületkezelés gépei 
o A felületkezelés gépeinek csoportosítása, az eszközökkel végezhető műveletek 
o Pneumatikus szórópisztolyok 
o Alacsony nyomású szórópisztolyok (HVLP) 
o Airless szórópisztolyok 
o Airmix szórópisztolyok 
o Antisztatikus felületkezelés (székgyártás) 
o Felületkezelés mártással (épületasztalos-ipar) 
o Felületkezelés hengerléssel (bútoripar) 
o Az eszközök biztonságos használata, védőberendezései 
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6.3.3. A tananyagegységhez rendelt óraszám 460 óra 
 

6.3.4. A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek5 
 

6.3.4.1 Kontaktórák esetén 
Előadás, magyarázat, megbeszélés. Szemléltetés, tanári bemutatás. Kooperatív módszerek. Információk, ismeretek rendszerezése. 
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés. Adatgyűjtés, adatok értékelése. Önellenőrzés, önértékelés. 

 

6.3.4.2 Valós idejű online órák esetén 
Előadás, magyarázat, megbeszélés. Szemléltetés, tanári bemutatás. Információk, ismeretek rendszerezése. Esetmegfigyelés, esetismertetés, 
esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján. Önellenőrzés, önértékelés. 

 

6.3.4.3 Beszámítható órák (önálló felkészülés) esetén 
A résztvevő által beadott, a képző által értékelt egyéni feladatlapok: dokumentáció készítése, dokumentumelemzés, projektportfólió. 

 

6.3.5. A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott munkaformák 

Egyéni munka (digitális tananyag feldolgozása fordított osztályterem módszerrel) és/vagy kontaktóra (csoportos) 
 

6.3.6. A kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a 
beszámítható óraszám 204 óra 

 

6.3.7. A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei, a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának 
írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

 

6.3.7.1 Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés 

Írásbeli előzetes tudásmérés: a tudásmérés feladatközlő lapon kiadott teszttel, vagy a Képző által kiadott egyéb írásbeli feladattal történik. A 
lefolytatása során keletkezett és kezelt dokumentumok megnevezése: feladatközlő lap, értékelési útmutató, osztályozó ív. A vizsgatevékenység 
tartalma a képzési programban meghatározott tananyagegységek oktatása során fejlesztendő kompetenciaelemek szakmai ismereteire 
támaszkodik. Időtartama 45-180 perc. Helyszíne a Képző által bérelt, szerződéses együttműködéssel rendelkezésre álló, vagy saját tulajdonú 
képzési helyszínei vagy – az azonosítást követően – online. A minősítésekhez tartozó követelményeket a megszerzett pontszámok százalékában 
határoztuk meg:  

- Megfelelt: 5 (jeles) 86-100%; 4 (jó) 71-85%; 3 (közepes) 61-70%; 2 (elégséges) 51-60% 
- Nem felelt meg: 1 (elégtelen) 0-51% 

 

6.3.7.2 A tananyagegység képzése közbeni (fejlesztő) értékelés 
Szóbeli feletet, kiselőadás 

 

6.3.7.3 Tananyagegységi záróértékelés (szummatív értékelés) 

Írásbeli: a feladatközlő lapon kiadott teszttel, vagy a Képző által kiadott egyéb írásbeli feladattal történik. A lefolytatása során keletkezett és 
kezelt dokumentumok megnevezése: feladatközlő lap, értékelési útmutató, osztályozó ív. A vizsgatevékenység tartalma a képzési programban 
meghatározott tananyagegységek oktatása során fejlesztendő kompetenciaelemek szakmai ismereteire támaszkodik. Időtartama 120 perc. 
Helyszíne a Képző által bérelt, szerződéses együttműködéssel rendelkezésre álló, vagy saját tulajdonú képzési helyszínei vagy – az azonosítást 
követően – online. A minősítésekhez tartozó követelményeket a megszerzett pontszámok százalékában határoztuk meg:  

- Megfelelt: 5 (jeles) 86-100%; 4 (jó) 71-85%; 3 (közepes) 61-70%; 2 (elégséges) 51-60% 
- Nem felelt meg: 1 (elégtelen) 0-51% 

 

6.3.7.4 A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei 
A felnőttképzési szerződésben foglaltak arányos teljesülése, továbbá a résztvevő által elkészített „Vizsgaremek” 

 

6.3.7.5 Az oktatókkal szemben támasztott elvárások 
A jogszabályokon túl speciális elvárásokat nem fogalmazunk meg. 

 

 
5 A kontaktórák, a valós idejű online órák, továbbá az önálló felkészülés esetén is kifejtendő. 



Géniusz Plusz Oktatási KFT. (E/2020/000015) 
A 2020.01.01-től hatályos szakképzési és felnőttképzési szabályozási rendszer szerinti szakmai képzés képzési programja az Fktv. és Szkt. szerinti tartalommal 

A 07223011 számú Faipari gépkezelő szakképesítés képzési programja 

12 
Szignó helye 

7. A képzés tanúsítása 

7.1. Megegyezik a részszakma szakmai vizsgájának tartalmával, módjával és értékelésével? Igen 
 

7.2. Írásbeli 
A vizsgatevékenység megnevezése: Faipari gépkezelési ismeretek 
A teszt feladatsor a faipari gépek, a CNC technológia és a gépi forgácsolás szakmai ismeretekből kerül összeállításra. A teszt feladatok a 
szakszerű gyártáshoz szükséges feltételek (gépek, szerszámok, rajzok, technológiák) helyes értelmezését, a szakmai összefüggések ismeretét 
és helyén való alkalmazását, az önálló döntés meghozatalának képességét mérik. A teszt feladat 15 kérdésből áll. A teszt feladat kérdéseinek 
lehetséges típusai: alternatív és többszörös feleletválasztás, igaz-hamis állítás eldöntése, felelet kiegészítés, feleletválaszok párosítása, 
feleletalkotó feladat kiegészítéssel, rangsoroló feladat, rajz értelmezés. A teszt feladathoz segédeszköz nem használható! 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 % 
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: gépek, szerszámok, rajzok, technológiák ismerete 

- szakmai összefüggések megértése 
- önálló döntés meghozatala 
- szakszerű gyártásához szükséges feltételek helyes értelmezése 

A vizsgatevékenység értékelése a javítási- értékelési útmutató alapján történik. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a 
megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. Az írásbeli vizsga tevékenység lebonyolításához rendszergazda szükséges. 

 

7.2. Projektportfólió 

A vizsgatevékenység megnevezése, leírása: Műszaki rajz alapján faipari termék alkatrészeinek gyártása faipari gépeken és CNC 
megmunkálógépen 
Faipari gépek és szerszámok kiválasztása, beállítása, működtetése, alkatrészek gyártása. Alkatrész műveleti programjának megírása, CNC 
gépen történő gyártásához. CNC gép beállítása az alkarész legyártásához, programbevitel, munkadarab pozicionálás, művelet elvégzése. 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 %. 
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

- Faipari gépek kezelése: 20 % 
- CNC gép kezelése: 20 % 
- Alkatrészek megmunkálásának minősége: 20 % 
- Méretpontosság: 20 % 
- Feladat készültsége, konformitása: 10% 
- Munka- és balesetvédelmi előírások betartása, szerszámok, és gépek szakszerű használata: 10 % 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. 

8. A szakmai vizsga 

8.1 Szakmai vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. 
 

8.2. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele 
A részszakma megszerzésére irányuló szakmai oktatás teljesítése. A szakmai oktatás követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által a 
felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 

9. A képzés zárása 

9.1. A képzés elvégzését igazoló dokumentum 
megnevezése Tanúsítvány 

9.2 A dokumentum kiadásának feltételei 
- A felnőttképzési szerződésben rögzítettek maradéktalan teljesítése. 
- A hiányzásra vonatkozó előírások teljesítése 
- A zárótanúsítás „Megfelelt” szintű teljesítése. 
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10. Záradék 

A mellékelt írásbeli szakértői vélemény alapján a képzési program előzetes minősítése megtörtént. 

Minősítés helye, időpontja: 2021. október 6. 

 

______________________________ ______________________________ 
Babanecz Csaba Attila Pál Zoltán 
felnőttképzési szakértő ügyvezető, szakmai vezető 

FSZ/2021/000021 (2021.01.27.) Géniusz Plusz Oktatási KFT. 

 


