
ASZTALOS



A SZAKMA ALAPADATAI

 Ágazat megnevezése: Fa- és Bútoripar

 Szakma megnevezése: Asztalos

 Szakma azonosító száma: 4 0722 08 01

 Szakma szakmairánya: ---

 Szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4

 Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4

 Ágazati alapoktatás: Fa- és bútoripari ágazati alapoktatás



A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ 

BELÉPÉS FELTÉTELEI
 Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények

 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges  



A SZAKMA BEMUTATÁSA

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 Helyszíni felmérést végez, ellenőrzi a munkavégzés feltételeit.

 Értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát, biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket.

 Faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, kézi-és gépi technológiával.

 Különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő- és fekvő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok) készít,
összeszerel, beszerel, felújít.

 Ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat gyárt, beépít, javít.

 A termékek gyártása során használt anyagokat kiválasztja, beszerzését elvégzi és előkészíti.

 Működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket.

 Gyártási dokumentáció alapján a termékekhez a tömör- és lapalkatrészek megmunkálását elvégzi.

 Bútoripari és épület-asztalosipari szerkezetek helyszíni szerelését elvégzi.

 Munkája során korszerű, és egyre inkább a számítógép által vezérelt CNC gépeket alkalmaz.

 Együttműködik a faipari-, és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel.



Az Asztalos szakmát továbbiakban képekben-, 

a munkáink által mutatjuk be.  
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TOVÁBBI TERMÉKEINK
A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL
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VÉGÜL  A MŰHELY CSENDJE…



AZ ALÁBBI LINKEN A MŰHELYÜNKBEN KÉSZÜLT 

TERMÉKEKET TEKINTHETSZ MEG:

• https://www.facebook.com/228980157580396/videos/1048971058931450

https://www.facebook.com/228980157580396/videos/1048971058931450

