
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Részszakképesítés megnevezése:    Asztalosipari szerelő   

OKJ azonosító szám:      21 543 01     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A020 

 

A képzés célja: A részszakképesítéssel betölthető legjellemzőbb munkaköröknek 

megfelelően felkészíteni a résztvevőket bútorok, nyílászárók, lépcsők, előszobafalak, 

falburkolatok, válaszfalak, térelválasztók, mennyezetek, álfödémek és egyéb bútor- és 

épületasztalos szerkezetek, nyílászáró szerkezetek, nyílászáró szerkezetek, tolóajtók, 

harmonika ajtók helyszíni szerelésére, javítására, beépítésére és cseréjére. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 Képes betartani a munkavédelmi előírásokat 

 Képes gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani 

 Képes faipari alapszerkezeteket készíteni 

 Képes szerelési dokumentációt értelmezni 

 Képes előszerelési műveleteket végezni 

 Képes asztalosipari alapszerkezeteket szerelni 

 Képes épületasztalos szerkezeteket szerelni, nyílászárókat beépíteni 

 Képes összeállítani a terméket a technológiai sorrend, illetve a szerelési utasítás 

szerint 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

11371-12 Biztonságos munkavégzés 6 8 14 írásbeli 

10224-12 Alapvető tömörfa 

megmunkálás 

30 72 102 
gyakorlati 

10225-12 Asztalosipari szerelés 36 88 124 gyakorlati 

Összesen: 72 168 240  

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: Befejezett iskolai végzettséget nem igényel  

 

Egészségügyi alkalmasság:   szükséges 

 

Megengedett hiányzás mértéke:  20 % 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap   8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 



 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli ) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Asztalosipari szerelési feladat 

A vizsgafeladat ismertetése: Alkatrészek összeállítása, asztalos szerkezet 

összeállítása, vasalatok, szerelvények felszerelése  

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi és technológiai ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 7. 

Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök 

mindegyikét tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc(ebből felkészülési idő 15 perc )  

 

 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 


