MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

GÉPI FORGÁCSOLÓ 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:

Gépi forgácsoló mester
Gépészet
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a Gépi forgácsoló 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.

Megengedett hiányzás mértéke

A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, és a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
15 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 képzés célja továbbá olyan szakember képzése, aki a korábban
megszerzett tudásán felül képes saját és/vagy munkatársai feladatait, tevékenységét önállóan
menedzselni mind munkavállalóként, mind pedig munkaadóként. Biztosítja a vállalkozás
működéséhez szükséges anyagokat, technikai feltételeket, részt vesz a szakemberek
képzésében. Gépképességi vizsgálatot végez, a termékek gyártási folyamattervére a mérnök
kollégákkal együtt dolgozva javaslatot tesz. Felelősen tervezi és gondozza a rá bízott
technológiai, anyagi és emberi erőforrásokat. Gyártási feladatokat lát el hagyományos, valamint
CNC forgácsoló gépeken. Munkájára mindig igényes, precíz, a korszerű technológiákat
bevezető, példamutató szakemberként jár el. Tudását a szakmájára vonatkozóan folyamatosan
fejleszti, szakmai továbbképzések látogatásával ismereteit napra készen tartja.
Kommunikációja meggyőző, oktatási, prezentálási feladatokat végez. Összeállított
dokumentumai a mindenkori munkavégzést, kollégái továbbképzését segíti. Támogatja a
pályakezdő szakmunkásokat, részt vesz a szakmunkás képzés eszközeinek fejlesztésében,
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tanulók vizsgafelkészítésében, szakmai tanulmányi verseny felkészítésében támogatást nyújt.
Új termékek, technológiák bevezetésében vezető szerepet vállal, kiválóan dokumentál,
biztosítja a megismételhetőséget és a visszakövethetőséget.

5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése
Gyártástervezés
Gyártáselőkészítés,
Alkatrészgyártás
Mérés, ellenőrzés
Összesen

Tananyagegység
összes óraszáma
40
60

Elméleti órák
száma
10
10

Gyakorlati
órák száma
30
50

10

4

6

110

24

86

6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

Gyártástervezés tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Gyártástervezés
A Gépi forgácsoló mester legyen képes összetett,
bonyolult alkatrészek gyártását tervezni, mely során
ki kell választania a fogácsoló gépeket,
szerszámokat, készülékeket, gyártási eljárásokat.
Készítse el az ezzel kapcsolatos gyártási
dokumentációkat. CAD szoftver segítségével
digitalizált vázlatot, illetve modellt készít,
alkalmazva a műszaki rajzkészítés szabályait.
Tűréseket és illesztéseket, felületi érdességet
határoz meg. A megismert korszerű gépeket,
eljárásokat legyen képes bemutatni, a megszerzett
ismereteit alkalmazni. A gépképességi vizsgálatot és
a tervezést követően árkalkulációt készít.

A tananyagegység óraszáma

40

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Szervező-, és irányító
munkája során
tevékenységeit
dokumentálja. A feladat
egyértelmű közléséhez

Tudás

Attitűd

Ismeri a műszaki rajz
készítésének alapjait,
valamint a műszaki
dokumentációk formai
és tartalmi elemeit.
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Törekszik a pontos
és precíz
munkavégzésre,
valamint
dokumentumok

Autonómiafelelősség
Mérnöki,
üzemvezetői utasítás
és ellenőrzés mellett
önálló munkát végez.

szükség esetén
szabadkézi vázlatokat
készít.

formai
igényességére.

Saját vázlat vagy kész
alkatrész alapján
jelleghelyes,
méretarányos, szabadkézi
vázlatot vagy CAD
szoftver segítségével
digitalizált vázlatot,
illetve modellt készít.

Ismeri a műszaki rajz
készítésének alapjait a
hagyományos és
számítógépes
környezetben. Ismeri a
CAD alkalmazás
beállításait és
használatának alapjait.

Műszaki dokumentáció
értelmezése alapján
megtervezi az alkatrész
legyártásának folyamatát,
katalógusból kiválasztja a
gyártáshoz használt
eszközöket.

Professzionális szinten
ismeri a megmunkálás
során használt
eszközöket,
kiválasztásuk
szempontjait és forrásait.
Ismeri a gyártástervezés
folyamatát.

A rajzi
dokumentumok
készítésekor
törekszik a pontos
és precíz
munkavégzésre,
melyet
munkatársaitól is
elvár.

Mérnöki,
üzemvezetői utasítás
és ellenőrzés mellett
munkát végez.

Munkája során
törekszik a
technológiai
folyamatok
betartására, a
technológiai
dokumentációk
szakszerű
kitöltésére.

Mesterként önállóan
és csapatban is
felelősséget vállal az
elvégzett munkájáért,
a technológiai
fegyelemért.

A gyártási eljárások,
valamint a
szerszámgéppark gép- és
minőségképességeinek
ismeretében
meghatározza a
gyártáshoz szükséges
szerszámgépeket.

Ismeri a használatos
szerszámgépek
minőségképességi
jellemzőit.

Elkötelezett a
minőségi
kritériumok
teljesítése iránt.

A mérnökökkel,
illetve az
üzemvezetővel
együttműködve dönt
a gyártáshoz
szükséges
szerszámgépek
választásáról.

Gyártási időelemzést
végez. Költségkalkulációt
készít a megrendelő
számára adott árajánlat
összeállításához.

Ismeri gyártási
költségtényezőket és az
árképzés módszertanát,
valamint a darab-, és
normaidők
meghatározását.

Hozzáállásával
szem előtt tartja a
cég, vagy
vállalkozás
minőségi és
gazdasági
célkitűzéseit.

Elkötelezett a
folyamatok helyes
ütemezéséért, a
határidők
betartásáért, ezzel is
garantálva a partneri
megelégedettséget.

Javaslatot tesz a
gyártáshoz szükséges
egyedi szerszámok,
valamint készülékek
alkalmazására.

Magas szinten ismeri az
egyedi szerszámok és
készülékek gyártási
folyamatban betöltött
jelentőségét.

Elkötelezett a
gyártás minőségi és
gazdasági
kritériumainak
teljesíthetősége
iránt.

Munkája során
együttműködik a
készülék
szerkesztését végző
mérnökökkel,
technológusokkal.

Elvégzi a forgácsoló
szerszámgépek
(hagyományos és CNC)
felszerszámozását, CNCgépeken bemérési és
korrekciózási feladatokat
végez.

Ismeri a különböző
szerszámrendszereket, a
gépek és szerszámok
csatlakozási
lehetőségeit, valamint a
szerszámok és
munkadarab
bemérésének módját.

Elkötelezett a
szerszámok
szakszerű és
biztonságos
használata iránt.

A forgácsoló
szerszámgépek
felszerszámozását,
munkadarabok
beállítását önállóan
végzi.

Az új technológiák és
gyártóeszközök

Ismeri az új
technológiák

Figyelemmel kíséri
a szakmai

Szakmai
folyóiratokkal, online

4

megismerése érdekében
rendszeresen részt vesz
kiállításokon, szakmai
továbbképzéseken.

Munkautasításokat hoz
létre a gépek kezelési- és
karbantartási utasításai
alapján.

Részt vesz az új belépők,
illetve a duális képzésben
lévők, szakmai-, és
pedagógiai
támogatásában.

megismerésének
forrásait (konferenciák,
kiállítások, szakmai
folyóiratok, online
elérhető csatornák).

konferenciákat,
bemutatókat,
szakmai
szervezetek
ajánlásait.

Professzionálisan
alkalmazza a
munkaterületén
használatos gépek
kezelési, karbantartási
előírásait.

Elkötelezett a
gépek,
gyártóeszközök
szakszerű,
biztonságos
használata iránt.

A szabványban,
jogszabályban, és
egyéb előírásokban
rögzített szabályokat
betartja és betartatja.

Elkötelezett az új
kollégák és a
tanulók oktatása
iránt.

Felelősséget vállal
munkatársai szakmai
munkájának
támogatására,
fejlődésére.
Viselkedésével és
hozzáállásával példát
mutat számukra.

Ismeri az oktatás
folyamatát, szakmai és
pedagógiai fázisait.

felületek
tanulmányozásával
képzi magát és
munkatársait.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Rajzismeret

Előgyártmányok,
Készülékek,
Szerszámok

A tematikai egység
tartalmi elemei

2D és 3D rajzismeret,
CAD szoftver
segítségével
vázlatkészítés, vázlaton
alapuló alaksajátosság
(kihúzás, forgatás, söprés)
alkalmazásával 3D
testmodell létrehozása.
Az elkészült 3D modellen
alaksajátosság elhelyezése
(pl.: furat, menet, letörés,
lekerekítés).
Mentés a szabványos
rajzformátumokban (pl.:
dxf, step).
Ipari alapanyagok
ismerete,
Munkadarab és
szerszámbefogók
kiválasztása.
Forgácsoló szerszámok és
technológiai
paramétereik
meghatározása.
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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

5

20

Rajzolvasás, rajz
értelmezés, szoftveres
rajzkészítés egyéni
munka, valamint
kontaktóra keretein
belül

3

5

Nyomtatott és online
katalógusok
használatának
bemutatása,
katalógusok
használata, a
megválasztott adatok
alapján gyártási
dokumentáció

készítése
Portfólió

Prezentációs technikák.
Kapcsolódó műszaki
dokumentációk készítése.
Szakmai továbbképzések
tapasztalatainak
összeállítása, bemutatása.

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

6.2.

2

Kontakt óra,
tapasztalatok
kiértékelése
Prezentáció készítése

5

CAD modell létrehozása.
Műszaki rajzok értelmezése.
CNC gépbeállító lap készítése.
Minta Portfólió összeállítása.
Mátyási Gyula – Sági György: Számítógéppel
támogatott technológiák. CNC, CAD/CAM, Műszaki
Kiadó 2012
Fenyvessy Tibor-Fuchs Rudolf-Gürtler M. CsabánéPlósz Antal: Műszaki táblázatok, TCS Media Kft. 2015.
Frischherz-Dax-Gundelfinger-Haffner-Itschner-Kotsc
36001/T Fémtechnológiai táblázatok
Dudás Illés – Cser István: Gépgyártás- technológia IV.
(Gyártás és gyártórendszerek tervezése) Műszaki Kiadó
2010.
Normen-Auszug 2018
Gépi forgácsoló mesterképzés jegyzet
A gyakorlatnál csoportbontás megengedett.

Gyártás-előkészítés, Alkatrészgyártás tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Gyártáselőkészítés, Alkatrészgyártás
A Gépi forgácsoló mester tudja kezelni a CAM
rendszerben létrehozott programokat, valamint
legyen képes CNC programok írására. Technológiai
dokumentációk alapján hajtsa végre a hagyományos
és a CNC forgácsológépek felszerszámozását,
bemérési és korrekciózási feladatait. Végezze el az
összetett alkatrészgyártási feladatokat.

A tananyagegység óraszáma

60 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Elvégzi a forgácsoló
szerszámgépek
(hagyományos és CNC)

Ismeri a különböző
szerszámrendszereket, a
gépek és szerszámok
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Elkötelezett a
szerszámok
szakszerű és

Autonómiafelelősség
A forgácsoló
szerszámgépek
felszerszámozását,

felszerszámozását,
CNC-gépeken bemérési
és korrekciózási
feladatokat végez.

csatlakozási
lehetőségeit, valamint a
szerszámok és
munkadarab
bemérésének módját.

biztonságos
használata iránt.

munkadarabok
beállítását önállóan
végzi, és előírja azt.

CAD/CAM rendszerben
létrehozott CNC
programot kezel,
megmunkáló gépre
betölt.

Ismeri a CAD/CAM
rendszerek filozófiáját,
illetve az adatátvitel
lehetőségeit, a
használatos adatcsere
formátumokat.

Elkötelezett az új
gyártástervezési
stratégiák
megismerése és
alkalmazása iránt.

Munkáját
munkatársaival
közösen a közös
szakmai célok
sikeressége
érdekében, a legjobb
technológiai
minőségben végzi.

Aktívan részt vesz az új
szériák bevezetésében,
prototípusgyártásban,
mintadarabok
gyártásában. Segíti
munkatársait a feladat
hatékony betanulásában,
elsajátításában.

Ismeri a prototípusok-,
mintadarabok
gyártásának
sajátosságait. Ismeri a
feladatok átadásátvételének menetét.

Elkötelezett az új
technológiák
széleskörű
megismertetése iránt.

Az új széria
bevezetésekor a
mérnökökkel
együttműködve
felelősséggel végzi
tevékenységét,
valamint
munkatársait
irányítja.

Műveletterv alapján,
ciklusleírások
felhasználásával CNC
programot készít
összetett geometriájú
alkatrész egy
felfogásban történő
megmunkálására, majd
teszteli a CNC
programot.

Ismeri a CNC
programok felépítését, a
szabványos kódok
utasításkészletét,
valamint a ciklusok
alkalmazásának,
programok
tesztelésének
lehetőségét.

Gondosan ügyel a
CNC programok
helyes felépítésére,
az előírt műveletek,
technológiai
paraméterek
betartására.

Felelősséget vállal az
általa elkészített
CNC programért.
Képes a hibák
felismerésére,
javítására.

Összetett geometriájú
alkatrészt önállóan
legyárt hagyományos
vagy CNC forgácsoló
gépen. A legyártott
alkatrészeket szükség
esetén műszaki
dokumentáció alapján
összeszereli.

Ismeri az esztergálás, a
marás, a
furatmegmunkálás,
valamint köszörülés,
műveleteit, szerelés
során használatos
szerszámok kezelését.

Az alkatrészek
gyártása során
folyamatosan
precizitásra törekszik,
munkáját fokozott
igényességgel végzi.

Munkáját önállóan
látja el, az elvárt
jellemzők
figyelembevételével.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

CAM ismeretek

A tematikai egység
tartalmi elemei

Az alkatrész és az

7

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

-

18

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
CAM szoftver

előgyártmány
geometriájának bevitele.
Szerszám-, és
technológiai adatok
kezelése.
Szerszámpályák
létrehozása közepes
bonyolultságú
alkatrészekhez,
szimuláció.
Posztprocesszálás.

alkalmazása, minta
feladatok megoldása.
Generált programok
adatátvitele.

CNC programozás

ISO programozási
ismeretek.
Dialóg (párbeszédes)
programozási ismeretek.
Ciklusok alkalmazása.

5

8

Gépbeállítási
ismeretek

Gépbeállítás.
Nullpontbemérés.
Szerszámbemérés (külső
és belső) és
korrekciózás.
CAM-es programok
betöltése.

3

4

Alkatrészgyártási
ismeretek

Összetett geometriájú
alkatrész gyártása
hagyományos-, és CNC
szerszámgépen

2

20

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

CNC szimulációs
szoftveren végzett
programozás és
tesztelés:
- címkódos
- párbeszédes
A technológiai adatok
beállítása
hagyományos
szerszámgépeken.
Nullpont bemérése.
Szerszámok bemérése
és korrekciók
meghatározása.
Programok betöltése
és tesztelése.
Esztergálási-, fúrási-,
marási-, és köszörülési
műveletek
végrehajtása.
Gyártásközi
ellenőrzések és a
szükséges korrekciók
alkalmazása.

CAM-es előkészítő, beállító műveleteket követően CNC
program generálása.
Alkatrészrajz alapján CNC szimulációs szoftver segítségével
program szerkesztése és grafikus tesztelése.
A beállító lap alapján szerszámgép felszerszámozásának és
beállításának, valamint a szerszámok bemérésének elvégzése.
Komplex alkatrészgyártás esztergálási-, fúrási-, marási-, illetve
köszörülési műveletekkel.
Mátyási Gyula – Sági György: Számítógéppel támogatott
technológiák. CNC, CAD/CAM, Műszaki Kiadó 2012.
Fenyvessy Tibor-Fuchs Rudolf-Gürtler M. Csabáné-Plósz Antal:
Műszaki táblázatok, TCS Media Kft. 2015.
Programozási és kezelési leírások CNC vezérlésekhez.
Normen-Auszug 2018
Gépi forgácsoló mesterképzés jegyzet.
A gyakorlati óráknál csoportbontás szükséges.
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Mérés, ellenőrzés tananyagegység

6.3.

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Mérés, ellenőrzés
A Gépi forgácsoló mester legyen képes a különböző
mérési, ellenőrzési eljárások elvégzésére, az
alkalmazott eszközök szakszerű kezelésére. A nagy
bonyolultságú alkatrészek mérési dokumentációját
értelmezze, amennyiben szükséges a gyártási
folyamatot módosítsa. Biztosítsa a
visszakövethetőséget és a megismételhetőséget.

A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Meghatározza,
kiválasztja a gyártáshoz
szükséges
mérőeszközöket, azokkal
gyártásközi, illetve
gyártást követő mérést
hajt végre, mérési
jegyzőkönyvet készít.

Ismeri az alkatrész
geometriai
jellemzőinek
meghatározásához
szükséges
mérőeszközöket, azok
szakszerű használatát,
valamint a
jegyzőkönyvek formai
és tartalmi
követelményeit.

Törekszik a precíz
munkavégzésre, és
erre munkatársait is
kapacitálja.

A méretellenőrzést,
valamint
dokumentálását
önállóan végzi.

A minőségbiztosítási
rendszer szabályait
alkalmazza és
munkatársaival
betartatja.

Ismeri a minőségi
munkavégzés
szempontjából fontos
szabályokat.

Tudatos és
minőségorientált
munkát végez.

Önállóan dönt a
minőségbiztosítási
feltételek
megfelelőségéről.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Minőségbiztosítás

A tematikai egység tartalmi
elemei

Mérés feltételei, szakszerűsége.
Összetett méret, alak és helyzettűrés
mérése, ellenőrzése.
A mért értékek alapján, a
felhasználhatóság
figyelembevételével a minősítés

9

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

2

3

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Alkatrészek mérése,
ellenőrzése.

Mérési dokumentáció

elkészítése.
ISO2786 alkalmazása.
Mérési jegyzőkönyv készítése.
Formai szabályok, tartalmai
megfelelőség.
3D mérőgép által mért értékek
elemzése.

2

3

Minta jegyzőkönyv
készítése.
Mérési jegyzőkönyv
kiértékelése.
Az elkészült alkatrész
minősítése.

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

Mérési jegyzőkönyv készítése, hiánytalan kitöltése,
alkatrész méreteinek és működőképességének
minősítése.

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

-

Mérőgépek gépkönyve.
Frischherz-Dax-Gundelfinger-Haffner-Itschner-Kotsc
36001/T Fémtechnológiai táblázatok
Fenyvessy Tibor Fuchs Rudolf-Gürtler M. CsabánéPlósz Antal: Műszaki táblázatok, TCS Media Kft. 2015
Normen-Auszug 2018
Gépi forgácsoló mesterképzés jegyzet

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység
megnevezése
Gyártástervezés

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató
Gépészmérnök BSc
(Gépgyártástechnológia szakirány)
Műszaki tanár BSc
(Gépgyártástechnológia szakirány)

Gyártáselőkészítés,
Alkatrész gyártás

Gépészmérnök BSc
(Gépgyártástechnológia szakirány)
Műszaki tanár BSc
(Gépgyártástechnológia szakirány)

Mérés, ellenőrzés

Gépészmérnök BSc
(Gépgyártástechnológia szakirány)
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Gépészmérnök BSc
(Gépgyártástechnológia
szakirány)
Műszaki tanár BSc
(Gépgyártástechnológia
szakirány)
Műszaki szakoktató BSc
(gépész szakirány)
Gépészmérnök BSc
(Gépgyártástechnológia
szakirány)
Műszaki tanár BSc
(Gépgyártástechnológia
szakirány)
Műszaki szakoktató BSc
(gépész szakirány)
Gépészmérnök BSc
(Gépgyártástechnológia

Műszaki tanár BSc
(Gépgyártástechnológia szakirány)

szakirány)
Műszaki tanár BSc
(Gépgyártástechnológia
szakirány)
Műszaki szakoktató BSc
(gépész szakirány)

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
A mesterképzés helyszínei: A szakmai elmélet oktatását és a szakmai gyakorlati
képzést a képzőintézménynek kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása
szükséges:
- gyakorlati képzőhely
- szaktanterem
- számítógépes tanterem CAD/CAM szoftverrel felszerelt számítógépekkel
- tanműhely
- mérőszoba
8.2. Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a Gépi forgácsoló mesterképesítés képzési és
kimeneti követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
8.3. Egyéb feltételek: 8.1.

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

10. Egyéb feltételek, információk
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