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Szakképesítés megnevezése: Faipari technikus 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 543 01 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök 

3114 
 Fa- és könnyűipari 

technikus 

Fa- és bútoripari technikus 

Fafeldolgozó technikus 

Bútoripari technikus 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A faipari technikus ismeri a biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó általános- és a faipari ágazatra vonatkozó 

előírásokat, szabályokat, és azok összefüggéseit. Képes a biztonságos munkavégzéshez szükséges előírások 

megértésére, és a gyakorlatban való felhasználására. Döntési helyzetekben figyelembe veszi a biztonságos 

munkavégzésre vonatkozó előírásokat, szabályokat, és azok összefüggéseit. Felelősséget vállal a munkavégzéshez 

szükséges előírások, szabályok betartásáért, és a rábízott munkaterületen dolgozóknál annak betartatásáért. 

 

Ismeri a rönktéri, fűrészüzemi, készárutéri technológiai feladatokat. Meghatározza a szárítás és gőzölés 

technológiai előírásait. A faipari termékek gyártásához szükséges alap-és segédanyagokat, tulajdonságaik, 

felhasználási területük alapján kiválasztja és a technológiai folyamatba illeszti. Alternatív megoldásokat keres az 

optimális gyártásra.  

A korpuszbútorok, tároló bútorok, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok, kiegészítő bútorok, irodai bútorok, hajlított 

bútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését, a bútoripari szerelési folyamat feladatait, illetve a kárpitos 

bútorok alapvető gyártási feladatait elvégzi. Minőségellenőrzést végez és felelősséget vállal a termék minőségéért. 

 

Ismeri a műszaki dokumentáció tartalmát, az egyes részeinek összefüggését, a gyártási feltételekkel való 

kapcsolatát. A gépek, eszközök, technológiai eljárások közül kiválasztja, és a technológiai folyamatba illeszti az 

adott bútoripari termék gyártásához legoptimálisabban használható gépeket, eszközöket, technológiai eljárásokat. 

Nyitott az új technológia megoldások keresésére és alkalmazására. A gyártási folyamatok tervezését önállóan vagy 

mérnöki irányítással végzi, felelősséget vállal tevékenységéért, annak gyakorlatban történő megvalósításáért. A 

termelésszervezésnél megfelelő irányítási és szervező készségét alkalmazza. 

 

Számítástechnikai eszközöket és célszoftvereket használ. Ismeri a faipari CNC-gépek felépítését, működteti és 

felügyeli a CNC gépeket. 

Az épületasztalos-ipari termékek, ajtók, ablakok, beépített bútorok, lépcsők, korlátok és egyéb épületasztalos-ipari 

termékek gyártási folyamatát tervezi és szervezi. Árnyékolástechnikai termékek, padlók, parketták gyártását 

szervezi. Külső szerelési folyamatokat szervez, ellenőriz, minőségellenőrzést végez. 

 

Alapszinten ismeri a bútoripari idegen nyelvi szakkifejezéseket. Új idegen nyelvi szakkifejezéseket önállóan 

szerez meg, munka tevékenységébe hasznosítja. Igényli a bútoripari szakkifejezések gyarapítását, a folyamatos 

önképzés útján megszerzett idegen nyelvi szókincset munkája során alkalmazza. Felelősséget vállal az idegen 

nyelvi szakkifejezések szakszerű használatáért.  

Ismeri a vállalkozások létrehozásának és működtetésének rendjét, azok egymásra épülését. Képes a vállalkozások 

létrehozásának és működtetésével kapcsolatos új információk önálló megszerzésére, feldolgozására és 

használatára. Döntési helyzetekben figyelembe veszi a vállalkozások működésének alapvető szabályait, jogi 

következményeit. Felelősséget vállal a saját tevékenységéért, és a rábízott munkaterületen dolgozó csoport 

munkájáért. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- betartani a munkavédelmi előírásokat 

- gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani 

- rönktéri technológiai feladatokat végezni 

- fűrészüzemi technológiai feladatokat végezni 

- készárutéri technológiai feladatokat végezni 

- korpuszbútorok, tároló bútorok gyártás tervezését, szervezését végezni 

- asztalok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni 

- ülőbútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni 

- fekvőbútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni 
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- bútoripari szerelési folyamat feladatait végezni 

- ajtók gyártási folyamatát tervezni, szervezni 

- ablakok gyártási folyamatát tervezni, szervezni 

- külső szerelési folyamatot szervezni, ellenőrizni 

 

Az érettségivel megszerezhető végzettségek 

 

Szakképesítés megnevezése: Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező 

 

A szakképesítés azonosító száma: 52 543 01 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:  

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör 

3114 Fa- és könnyűipari technikus Bútoripari technikus 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása 

A bútoripari gyártás-előkészítő, szervező ismeri a biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó általános- és a faipari 

ágazatra vonatkozó előírásokat, szabályokat, és azok összefüggéseit. Képes a biztonságos munkavégzéshez 

szükséges előírások megértésére, és a gyakorlatban való felhasználására. Döntési helyzetekben figyelembe veszi 

a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat, szabályokat, és azok összefüggéseit. Felelősséget vállal a 

munkavégzéshez szükséges előírások, szabályok betartásáért, és a rábízott munkaterületen dolgozóknál annak 

betartatásáért.  

A bútoripari termékek gyártásához szükséges alap-és segédanyagokat, tulajdonságaik, felhasználási területük 

alapján kiválasztja. A korpuszbútorok, tároló bútorok, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok gyártáshoz választott 

alap- és segédanyagokat a technológiai folyamatba illeszti. Alternatív megoldásokat keres az optimális gyártásra. 

Felelősséget vállal a termék minőségért. 

A bútoripari gyártás-előkészítő, szervező rendelkezik a bútoripari termékek műszaki dokumentáció készítéshez 

szükséges gyártás- előkészítési-, szervezési ismeretekkel. Ismeri a korpuszbútorok, tároló bútorok, asztalok, 

ülőbútorok, fekvőbútorok gyártástechnológiáját. Ismeri a műszaki dokumentáció tartalmát, az egyes részeinek 

összefüggését, a gyártási feltételekkel való kapcsolatát. A gépek, eszközök, technológiai eljárások közül 

kiválasztja, és a technológiai folyamatba illeszti az adott bútoripari termék gyártásához legoptimálisabban 

használható gépeket, eszközöket, technológiai eljárásokat. Nyitott az új technológia megoldások keresésére és 

alkalmazására. Felelősséget vállal a gyártás-előkészítői tevékenységéért, annak gyakorlatban történő 

megvalósításáért. Gyártásszervezői tevékenységében a problémák megoldásában önállóan jár el, a rábízott 

munkaterületen dolgozó csoport munkáját irányítja. 

A bútoripari gyártás-előkészítő, szervező felhasználói szinten ismeri a bútoripari célszoftverek gyártás-előkészítést 

támogató alkalmazásait. Képes a bútoripari célszoftverek segítségével, az egyszerű korpuszbútorok, tároló 

bútorok, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok műszaki rajzát elkészíteni, látvány tervet-, műszaki dokumentációt 

készíteni, anyag rendelést kiírni, szabásjegyzéket-, művelettervet készíteni, a technológiai utasítást tervezni, és 

árkalkulációt készíteni.  Döntési helyzetekben figyelembe veszi az optimális tervezés, a hatékony termelés 

lehetőségeit, és azok összefüggéseit. Elkötelezett a gyártás-előkészítő, szervező tevékenységében a minőségi 

munkavégzés iránt. Felelősséget vállal a gyártás- előkészítő-szervező tevékenységéért, a munkavégzéshez 

szükséges előírások, szabályok betartásáért, és a rábízott munkaterületen dolgozóknál annak betartatásáért.  

Ismeri a faipari CNC-gépek felépítését, működését, annak beállítását az adott bútoripari alkatrész elkészítéséhez. 

Felismeri a CNC-gépek beállításánál megjelenő problémahelyzeteket, adekvát megoldási javaslatokat fogalmaz 

meg. Igényli a folyamatos önképzést, munkájában alkalmazza a legújabb megoldásokat, módszereket. Elkötelezett 

a minőségi munkavégzés iránt. Tevékenységét, és a rábízott munkaterületen dolgozó csoport munkáját 

rendszeresen ellenőrzi. 

Alapszinten ismeri a bútoripari idegen nyelvi szakkifejezéseket. Új idegen nyelvi szakkifejezéseket önállóan 

szerez meg, munka tevékenységébe hasznosítja. Igényli a bútoripari szakkifejezések gyarapítását, a folyamatos 

önképzés útján megszerzett idegen nyelvi szókincset munkája során alkalmazza. Felelősséget vállal az idegen 

nyelvi szakkifejezések szakszerű használatáért.  

Ismeri a vállalkozások létrehozásának és működtetésének rendjét, azok egymásra épülését. Képes a vállalkozások 

létrehozásának és működtetésével kapcsolatos új információk önálló megszerzésére, feldolgozására és 

használatára. Döntési helyzetekben figyelembe veszi a vállalkozások működésének alapvető szabályait, jogi 

következményeit. Felelősséget vállal a saját tevékenységéért, és a rábízott munkaterületen dolgozó csoport 

munkájáért. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- betartani a munkavédelmi előírásokat 
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- gépeket, szerszámokat kiválasztani 

- faanyagot, lapterméket, bútoripari segédanyagot kiválasztani 

- korpuszbútorok, tároló bútorok gyártás- előkészítését, szervezését végezni 

- asztalok gyártás- előkészítését, szervezését végezni  

- ülőbútorok gyártás- előkészítését, szervezését végezni  

- fekvőbútorok gyártás- előkészítését, szervezését végezni 

- látványtervet készíteni 

- bútoripari gyártási folyamatot előkészíteni, szervezni 

- műszaki dokumentációt készíteni 

- számítástechnikai eszközöket, bútoripari célszoftvereket használni  

- faipari CNC-gépet működtetni 

 

Továbbá 

 

Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök 

8422 
Földmunkagép és hasonló könnyű- és 

nehézgép kezelője 
Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő 

8424 
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató 

gép kezelője 
Emelőgépkezelő (kivéve targonca) 

8321 Energetikai gép kezelője Energiaátalakító-berendezés kezelője 

8143 
Cement-, kő- és egyéb ásványianyag-

feldolgozó gép kezelője 
Építési anyagelőkészítő gép kezelője 

8422 
Földmunkagép és hasonló könnyű- és 

nehézgép kezelője 
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő 

8425 Targoncavezető Targoncavezető 

8422 
Földmunkagép és hasonló könnyű- és 

nehézgép kezelője 
Útépítő- és karbantartógép-kezelő 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- a rendelkezésére álló dokumentumokat (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek) áttekintésére; 

- a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani; 

- a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni; 

- üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban; 

- építő- és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni; 

- a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni; 

- az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a gépen elvégezni; 

- gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, 

felügyelni; 

- a géppel kapcsolatos adminisztrációt (pl. gépnapló vezetés) elvégezni; 

- alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. 

 


