MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÚTORASZTALOS MESTER
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.
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1. A mesterképesítés adatai
A mesterképesítés megnevezése
Az ágazat megnevezése
A mesterképzés szakmai követelményeinek időtartama:

Bútorasztalos mester
Fa-és bútoripar
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a Bútorasztalos mesterképesítés képzési
és kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel és a mestervizsga
időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez előírt szakmai
gyakorlatot.

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A részvétel követésének módja

A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.
A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

Megengedett hiányzás mértéke
A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
30 fő

Maximális csoportlétszám

4. A mesterképzés célja
A mesterképzés célja a mesterképesítés képzési és kimeneti követelményének 2. pontjában
meghatározott tevékenységekre és munkaterület ellátására, valamint a mestervizsgára történő
eredményes felkészítés.
A mesterképzés célja, hogy a szakmai tevékenységek magasabb szintű gyakorlása érdekében a
mesterjelöltnek biztosítsa a magasabb szakmai elismertséget jelölő minősítés elérésének
lehetőségét.
A bútorasztalos mester tudjon önállóan, magas szinten, a szakmai kultúra hagyományai alapján,
a bútoripar területén szervező-, ellenőrző munkát végezni, anyag-, eszköz és
munkaerőgazdálkodást folytatni.
Magas szinten tudja elvégezni a helyszíni felmérési munkákat. Felelősséggel tudja elkészíteni
a bútoripari termékek előállításához szükséges gyártási dokumentációt, a gyártási feladatokat
magas szinten, önállóan megtervezni és végrehajtani.
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Tudja kiválasztani az adott bútoripari termék előállításához leginkább megfelelő alap- és
segédanyagokat, a termékkel szemben támasztott követelmények, gazdasági és
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. A legnagyobb precízséggel végezze a
bútoripari termékek összeépítését és a helyszíni szerelési műveleteit.
A mesterjelölt gondoskodjon saját maga és kollégái szakmai továbbfejlődéséről, legyen
elkötelezett a korszerű technológiák alkalmazása iránt. Magas színvonalon tudjon részt venni a
szakmai oktatásban.

5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma
15 óra
8

Gyakorlati
órák száma
7

Gyártás-előkészítési feladatok
Bútorasztalos termékek gyártása
Furnérozási és felületkezelési
technológiák

20 óra
60 óra
15 óra

10
10
5

10
50
10

Összesen

110 óra

33

77

Munkavégzéssel kapcsolatos
feladatok

6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

Munkavégzéssel kapcsolatos feladatok tananyagegység
Munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

A
tananyagegység Munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
megnevezése
A mesterjelölt képes legyen megteremteni a balesetmentes
A tananyagegység célja
munkavégzés feltételeit, munkája során betartani és
betartatni a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.
Tudjon műszaki adminisztrációt végezni, árajánlatokat,
megrendeléseket, szerződéseket, számlákat nyilvántartani
és kezelni. Napi adminisztrációs feladatokat ellátni.
A tananyagegység
óraszáma

15 óra
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

A munka-, tűz-, és
környezetvédelmi
előírásokat, szabályokat
betartja és betartatja.
Hatékonyan megszervezi
a biztonságos
munkavégzés feltételeit.
Szerszámokat, gépeket
ellenőriz, és azok
karbantartását elvégzi.
Műszaki adminisztrációt
végez.
Árajánlatokat,
megrendeléseket,
szerződéseket, számlákat
nyilvántart és kezel.
Napi
adminisztrációs
feladatokat lát el.
Tanulói haladási naplót
vezet.

Ismeri a munka-, a tűz-,
és környezetvédelmi
előírásokat,
szabályokat. Ismeri a
szerszámok, gépek
biztonságos
használatának és
karbantartásának
szabályait.

Elkötelezett a munka-,
tűz-, és
környezetvédelmi
szabályok betartásáért.

Felelősséget vállal a
balesetmentes,
biztonságos
munkáért.

Precízen,
pontosan
készíti
el
számítógépen
az
árajánlatot,
a
megrendelést,
szerződést, árajánlatot,
számlát.
Partnerekkel udvarias
kommunikációra
képes.
Ismeri
az
új Figyelemmel kiséri a
technológiákban rejlő szakmai
lehetőségeket.
rendezvényeket,
új
technológiákat,
Ismeri a tanulók
szakmai versenyeket.
foglalkoztatásával
Rendszeresen fejleszti
kapcsolatos
saját
szakmai
szabályokat.
kompetenciáit, igénye
van az önképzésre.
Elkötelezett a
folyamatos megújulás
mellett.

Felelősséget vállal
az adminisztrációs
feladatokért.
Ellenőrzi a tanulói
munkanaplót.

Fejleszti saját szakmai
kompetenciáját, szakmai
továbbképzéseken vesz
részt, új technológiákat
alkalmaz munkája során.
Támogatja kollégái és
tanulói szakmai
fejlődését. Részt vesz a
tanulók oktatásában és
felkészíti őket a szakmai
versenyekre, vizsgákra.

Ismeri az árajánlat, a
megrendelő, a
szerződés, és a számla
tartalmát, és a digitális
eszközökkel történő
készítésének módját.

Felelősséget vállal a
kollégák és a
tanulók
ismereteinek
folyamatos
bővítéséért.
Szakmailag képzi
magát, és
munkatársait,
tanulóit is erre
ösztönzi.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Biztonságos
munkavégzés

A tematikai egység
tartalmi elemei

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
4 óra

Biztonságos
munkavégzés
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A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
4 óra

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Feladatlapok
megoldása,

Szervezési és
adminisztrációs
feladatok

szabályai.
Munkáltatók és
munkavállalók jogai
és kötelességei.
Tűzvédelemmel
kapcsolatos
szabályok.
Tűzoltóberendezések
kezelése,
karbantartása.
Környezetvédelmi
előírások.
Műhelyre és a gépekre
vonatkozó
biztonságtechnikai
előírások.
Gépek, szerszámok
ellenőrzése, beállítása,
karbantartása.
Biztonságtechnikai
eszközök,
védőberendezések
ellenőrzése, beállítása.
Dolgozókkal,
4 óra
tanulókkal kapcsolatos
napi adminisztrációk.
Munkaszerződés kötés
szabályai.
Tanulói munkanapló
vezetése.
Megrendelések
dokumentálása.
Beszerzéssel,
gyártással,
értékesítéssel
kapcsolatos
adminisztrációk.
Árajánlat készítés.
Költségszámítások.
Számlakitöltés
szabályai.
Szerződések készítése.
Garanciakészítés
szabályai.
Szakmai
rendezvények.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási

Teszt feladatsor.
Gyakorlati feladat.
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gyakorlás.
Műhelygyakorlat.

3 óra

Tesztfeladatok
megoldása.
Egyéni és csoportos
feladatok.

folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.2.

Dr. Sydorkó György - Szerényi Attila: A biztonságos
munkavégzés feladatai a faiparban.
SZEGA BOOKS KFT.
-

Gyártáselőkészítési feladatok tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Gyártáselőkészítési feladatok
A mesterjelölt képes legyen a bútoripari termékek
műszaki
dokumentációjának
elkészítésére.
Készítsen portfóliót és mesterremek dokumentációt.
Tudjon
gyártási
dokumentációt
készíteni,
megtervezni a technológiai folyamatot, és
megszervezni a bútoripari termékek gyártását.

A tananyagegység óraszáma

20 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Elkészíti az adott
bútoripari termék,
mesterremek
számítógépes műszaki
dokumentációját.
Együttműködik más
szakmák egyes
területeinek
szakembereivel.

Ismeri a bútor-ipari
termékek-re, mesterremekre vonatkozó
műszaki rajzok,
szabásjegyzék,
anyagnorma, gyártási
folyamatábra,
technológiai leírás
tartalmát,
összefüggéseit.

Törekszik a precíz és
hibamentes műszaki
dokumentáció
elkészítésére. Kész a
közös munkára, akár
más szakiparokkal
együtt (üveges, lakatos, stb.). Elfogadja,
de kritikusan szemléli a mások által átadott műszaki
dokumentációkat,
azokat véleményezi.

Képes az általa
elkészített műszaki
dokumentáció
önellenőrzésére. Új
megoldásokat
kezdeményez. A
mások által készített
műszaki
dokumentáció hibáit
korrigálja.

Szakmai útjának,
tevékenységeinek
dokumentálása és
bemutatása céljából a
tartalmi és formai
követelményeknek
megfelelő portfóliót
készít.

Ismeri a portfólió
jelentőségét a szakmai
fejlődési út
dokumentálásában.
Ismeri a portfólióval
szemben támasztott
tartalmi és formai
követelményeket.

Törekszik az igényes
munkára, gondot
fordít a formai
kivitelezésre.

A portfóliót a
megadott, illetve a
portfólió céljának
megfelelő
szempontok
figyelembe-vételével
önállóan, kreatívan
és egyedi módon
készíti el, és mutatja
be.

Törekszik, hogy a
szóba jöhető alap- és
segédanyagok közül a

Önállóan képes
kiválasztani az adott
termék gyártásához

Adott bútoripari termék Ismeri az alap-és
előállításához kiválasztja segédanyagok
a leginkább megfelelő tulajdonságait,
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alap- és segédanyagokat.
Az anyagok beszerzését
elvégzi.
Méretés
minőségellenőrzést
végez.

jellemzőit. Ismeri a
méret- és
minőségellenőrzés
követelményeit.

legoptimálisabb
kerüljön kiválasztásra
a biztonság, tartósság
és ár figyelembe
vételével. Fogékony
az új alapanyagok
felhasználására.

szükséges anyagokat.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Mesterremek
dokumentáció

Portfólió készítés

A tematikai egység
tartalmi elemei

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A műszaki
4 óra
dokumentáció részei.
A műszaki rajzok fajtái,
szerepe (formaterv,
nézeti rajzok,
metszetek, csomóponti
rajzok, összeállítási rajz,
alkatrészrajz,
műhelyrajz).
A műszaki rajz alapján
alkatrészjegyzék
készítése.
Műszaki leírás
készítése.
Szabásjegyzék,
anyagnorma készítése.
Szabásterv készítése.
Műveletterv,
technológiai leírás
tartalma, szerepe.
Árkalkuláció készítése
(anyagköltség,
bérköltség, bérre vetített
egyéb költségek,
gyártási külön költség,
önköltség, nyereség,
előkalkuláció,
utókalkuláció).
A portfólió fogalma,
3 óra
részei, tartalmi, formai
követelményei.
Önálló szakmai
munkák,
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A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

4 óra

Tesztfeladat
megoldása.
Szerkesztési
feladatok.
Önálló
feladatmegoldás.

2 óra

Tesztfeladat
megoldása.
Szerkesztési
feladatok.
Önálló

Gyártási
előkészületi
feladatok

projektfeladatok,
termékek bemutatása,
dokumentálása.
Portfólió összeállítása,
bemutató készítése.
Portfóliókövetelmény:
A mesterjelölt szakmai
útjának és
munkatevékenységeinek
bemutatása rajzokkal,
technológiai leírásokkal,
képekkel szemléltetve.
A portfólióba a
mesterjelölt legalább 5
olyan
projektdokumentációt,
elkészített munkát
mutasson be, amit a
szakmai fejlődése során
fontosnak érzett.
A portfólió terjedelme
kb. 30-50 oldalas
rajzolt, írott és képi
dokumentum.
Helyszíni felmérés.
3 óra
Gyártási
dokumentumok
készítése és
alkalmazása.
Technológiai folyamat
megtervezése.
Gyártási folyamat
megszervezése.
Alap-és segédanyagok,
eszközök kiválasztása,
beszerzése.
Alkatrészek méreteinek
ellenőrzése.
Minőség-ellenőrzés
feladatai.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához

feladatmegoldás.

4 óra

Tesztfeladat
megoldása.
Önálló
feladatmegoldás.

Teszt feladatsor.
Gyakorlati feladat.

Dr. Sydorkó Gy. Műszaki dokumentáció a faiparban
Veres Réka: Faipari anyag- és gyártásismeret
SZEGA BOOKS KFT.
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kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.3.

Bútorasztalos termékek gyártása tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Bútorasztalos termékek gyártása
A mesterjelölt a különböző funkciójú bútorok mellett
képes legyen összetett és bonyolult bútoripari
termékeket tervezni, gyártani, és beépíteni. Tudja
alkalmazni a korszerű anyagokat és a modern
technológiákat a magas minőségű munkavégzés
során.

A tananyagegység óraszáma

60 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Különböző
szerkezetű
bútoripari
termékeket
készít. Megtervezi a
technológiai folyamatot,
a gyártás feltételeit.
Megszervezi a termék
gyártását.

Ismeri és alkalmazni
tudja az adott
bútoripari termék
készítéséhez szükséges
műveleteket, gyártás
technológiát, a
minőségellenőrzési
szempontokat.

Kiválasztja és használja
az
adott
műveletek
elvégzéséhez szükséges
eszközöket,
gépeket,
szerszámokat,
berendezéseket.
Méretre munkálást és
szerkezeti
kialakítást
végez.
Többfunkciós gépeket
kezel.
Megtervezi a bútoripari
szerkezetek
szerelési
műveleteit és elvégzi
azokat. A technológiai
sorrend
figyelembe
vételével állítja össze a
terméket.
Végszerelési,
összeállítási
munkákat
végez.

Attitűd

Ismeri az
asztalosiparban
alkalmazott
eszközöket, gépeket,
szerszámokat,
berendezéseket.

Ismeri a bútoripari
szerkezetek szerelési
műveleteinek
dokumentumait, a
szerelés műveleteit és
eszközeit.
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Autonómiafelelősség

Felelősséget vállal az
elvégzett munkájáért.
Ellenőrzi
a
technológiai
folyamatok betartását
és
a
termék
minőségét. Irányítja,
összehangolja
és
ellenőrzi
a
munkatársak, vagy az
egyéb
szakiparok
munkáját.
Tudatosan választja ki Ellenőrzi a gépek
a
szükséges állapotát,
helyes
eszközöket, gépeket, működését, beállítás
szerszámokat,
paramétereit.
berendezéseket.
Felelősséget vállal a
Fogékony a
gépek használati- és
technológiai
karbantartási
újdonságokra mind a
utasításainak
szerszámok, mind a
betartásáért.
gépek tekintetében.
Szem előtt tartja a
termék minőségi
követelményeit,
elkötelezett a
minőségi
munkavégzés iránt.

Szem előtt tartja a
termék
minőségi
követelményeit,
elkötelezett
a
minőségi
munkavégzés iránt.
Kritikusan képes
szemlélni akár saját
maga, akár a kollégái
munkáját.

Munkáját
a
technológiai
utasítások
betartásával,
a
legjobb minőségben
végzi.
Képes az
önellenőrzésre, és a
hibák javítására.

Elvégzi a helyszíni
szerelési munkákat.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Bútorgyártás során
használt anyagok

Bútoripari termékek
gyártása

Szerelési feladatok

A tematikai egység tartalmi
elemei

Bútorelemek jellemzői,
összeépítése.
A bútorgyártás során használt
anyagok.
Fa- és egyéb anyagok
lehetőségeinek alkalmazása a
bútorgyártásban.
Bútoripari szerelvények,
kötőelemek, vasalatok, kiegészítő
anyagok.
Ragasztóanyagok.
Felületkezelő anyagok.
Egyéb kiegészítő anyagok
tulajdonságai.
Különböző funkciójú bútorok.
Összetett és bonyolult bútoripari
szerkezetek.
Szekrények gyártása.
Állványszerkezetű termékek
gyártása.
Ülő-és fekvőbútorok készítése.
Beépített bútorok gyártása.
Egyéb bútoripari termékek
készítése.
Szerelési dokumentációk, rajzok.
Bútoripari szerkezetek szerelési
műveletei.
Bútoripari termék szerkezeti
összeállítása technológiai sorrend
és szerelési dokumentáció alapján.
Bútoripari termék vasalatainak
szerelése, a termék összeállítása,
szerelése, beállítása.
Kiegészítők, kellékek,
díszítőelemek szerelése.
Bútoripari termék csomagolása,
előkészítése szállításra, helyszíni
szerelésre.
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A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Tesztfeladat.
Műhelygyakorlat.
Önálló
feladatvégzés.

2 óra

5 óra

4 óra

25 óra

Szerkesztési
feladatok.
Műhelygyakorlat.
Önálló
feladatvégzés.

2 óra

10 óra

Műhelygyakorlat.
Önálló
feladatvégzés.

Megmunkálási
feladatok

Helyszíni szerelési feladatok.
A helyszíni szereléshez szükséges
gépek, szerszámok, segédanyagok
(ragasztóanyagok, rögzítőelemek,
csavarok).
Bútoripari termékek helyszíni
szerelése.
Faipari gépek biztonságos
üzemeltetése, beállítása,
karbantartása.
Munkálás korszerű kézi
szerszámokkal, faipari
kisgépekkel.
Méretre munkálási műveletek.
Szerkezeti kialakítások új
technológiái.
Marási technológiák.
Sík-és térgörbe alkatrészek
megmunkálási lehetőségei.
Többfunkciós gépek alkalmazása.
Korszerű technológiák
megismerése.
Gyártásközi munkafolyamatok
ellenőrzése.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.4.

2 óra

10 óra

Műhelygyakorlat.
Önálló
feladatvégzés.

Teszt feladatsor.
Gyakorlati feladat.

Ágfalvi Flóra - Mészöly Eszter; Bútorasztalos szakrajz
Bársony István - Dr. Sydorkó György: Bútorasztalos
szerkezetek és szakrajz
SZEGA BOOKS KFT.
-

Furnérozási és felületkezelési technológiák tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Furnérozási és felületkezelési technológiák
A mesterjelölt megismerje a furnérozás és a
felületkezelés anyagait, gépeit, technológiáit.
Ismerje meg és alkalmazza a korszerű anyagokat és
technológiákat.

A tananyagegység óraszáma

15 óra
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Furnérozási műveleteket
végez, intarziát készít.
Sík-és térgörbe felületek
furnérozását végzi.
Kiválasztja a szükséges
eszközöket, gépet, és
elvégzi a műveleteket.

Ismeri a furnérozás és
intarziakészítés
anyagait, gépeit,
eszközeit, a furnérozás
technológiáját.

Elkötelezett az adott
termék szakszerű,
precíz furnérozása
iránt.

Felelősséget vállal az
adott
termékre
meghatározott
furnérozás
minőségéért.
Képes az
önellenőrzésre, és a
hibák javítására.

Meghatározza az adott
termék
felületelőkészítésére és
felületkezelésére
alkalmas eljárásokat.
Alkalmazza a
hagyományos és korszerű
felületkezelési
technológiákat.

Ismeri a
felületelőkészítés
anyagait, a
hagyományos és
korszerű felületkezelő
anyagok fajtáit,
tulajdonságait, azok
alkalmazási
lehetőségeit, és
felvitelének
technológiáját.

Fogékony az új
felületkezelési
technológiák
alkalmazására.

Felelősséget vállal az
adott termékre
meghatározott
felületkezelési eljárás
minőségéért.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei
Furnérozási
technológiák

A tematikai egység tartalmi
elemei

Lapalkatrészek szabása.
Szabástérkép készítése,
optimalizáló program
alkalmazása.
Élzárási lehetőségek.
Furnérozás gépei, szerszámai,
eszközei.
Furnér előkészítése, terítékképzés.
Ragasztási, préselési műveletek.
Élek megmunkálása.
Furnérozási hibák és javításuk.
Sík-és térgörbe felületek
furnérozása.
Furnérozással kapcsolatos
számítási feladatok.
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A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
2 óra

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
5 óra

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Teszt feladat.
Műhelygyakorlat.
Önálló
feladatvégzés.

Felületkezelési
technológiák

Felületek előkészítésének
műveletei.
Felületkezelés anyagai, eszközei,
gépei.
Felületkezelő anyagok
felhordásának technológiái.
A felületek olajozásának anyagai,
módszerei.
A viaszolás anyagai, módszerei.
Felületkezelési hibák, javításuk,
megelőzésük.
Korszerű felületkezelési
technikák.
Felületkezeléssel kapcsolatos
számítások.
A felületkezelés egészségvédelmi
és biztonságtechnikai előírásai.
Felületkezeléssel kapcsolatos
üzemeltetési feladatok.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

3 óra

5 óra

Teszt feladat.
Műhelygyakorlat.
Önálló
feladatvégzés.

Teszt feladatsor.
Gyakorlati feladat.

Szerényi Attila - Veres Réka: Ragasztás és felületkezelés a
faiparban
SZEGA BOOKS KFT.
-

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

Munkavégzéssel kapcsolatos
feladatok

Gyártáselőkészítési feladatok

Bútorasztalos termékek gyártása

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Faipari mérnök 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos szakoktató 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos mester
Faipari mérnök 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos szakoktató 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos mester
Faipari mérnök 5 év
szakmai gyakorlattal,
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Gyakorlati oktató
Faipari mérnök 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos szakoktató 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos mester
Faipari mérnök 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos szakoktató 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos mester
Faipari mérnök 5 év
szakmai gyakorlattal,

Furnérozási és felületkezelési
technológiák

Asztalos szakoktató 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos mester
Faipari mérnök 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos szakoktató 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos mester

Asztalos szakoktató 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos mester
Faipari mérnök 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos szakoktató 5 év
szakmai gyakorlattal,
Asztalos mester

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
8.1.

8.2.

8.3.

A mesterképzés helyszínei: A szakmai elméleti és gyakorlati oktatást elsősorban
gazdálkodó által üzemeltetett tanműhelyben, tanüzemben, vagy szakképző iskolában
folyó képzőhelyen speciális faipari szaktanteremben kell megszervezni.
Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a Bútorasztalos mesterképesítés képzési és kimeneti
követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
Egyéb feltételek: -

9. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos Bútorasztalos mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja tartalmazza.

10. Egyéb feltételek, információk

14

