
FAIPARI TECHNIKUS 

Fa- és bútoripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A faipari technikus bútorok, ajtók, ablakok, fűrészipari 

termékek, laplemezipari, továbbá különleges faipari termékek tervezésében, előállításában vesz részt. Kisvállalkozóként, a megrendelői igényeknek megfelelően bútort, 

ajtót, ablakot, stb. tervez, készít és épít be. Nagyvállalati munkakörben gyártmánytervezési, gyártáselőkészítési,-szervezési, -technológiai, termelésirányítási és 

minőségellenőrzési feladatokat lát el. Használja, illetve kezeli a legmodernebb digitális eszközöket és rendszereket. 

 

Kompetenciaelvárás: 

Kreativitás, digitális kompetencia, térlátás, precizitás, problémamegoldó képesség, szervező készség, határozottság, önállóság, megbízhatóság, felelősségvállalás, 

együttműködés. 

 

A szakképzettséggel rendelkező: 

o a megrendelés helyszínén felméri a bútoripari, épület-asztalosipari munkát; 

o szakmai tanácsot ad a megrendelőnek a termék anyagára, méretére, formájára, kivitelére vonatkozóan; 

o számítógépes tervezőprogram használatával termékrajzot, látványtervet, árkalkulációt készít; 

o a termék gyártásához számítógépen műszaki dokumentációt készít; 

o meghatározza a termékkészítéshez szükséges alap-és segédanyagokat, gondoskodik az eszközök, gépek, szerszámok berendezések szakszerű 

kiválasztásáról; 

o programot ír az alkatrészek CNC gépen történő készítésére; 

o önállóan tervezi, szervezi és irányítja a vállalkozás termékgyártását; 

o külső helyszínen a faipari termékek helyszíni beszerelését szervezi, ellenőrzi; 

o munkája során minőségellenőrzési feladatokat lát el, betartja, és az irányítása alatt lévő dolgozókkal betartatja a munka-, tűz és környezetvédelmi 

előírásokat, szabályokat; 

o fa- és faalapú termékek, fűrész- és lemezipari termékek, faház elemek, és egyéb faipari termékek gyártásában közreműködik; 

o a bútoripari, épület-asztalosipari és egyéb faipari termékeket önállóan is képes elkészíteni és prezentációval illusztrálni az érdeklődő ügyfélnek. 

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret természetes anyagokkal dolgozni, számítógépes tervezőprogram használatával termékrajzot, 

látványtervet, gyártási dokumentációt készíteni. Szeret szervezni, irányítani, érdekli a design, kreatív és műszaki érzékkel rendelkezik. 

Kiváló szaktudására alapozva vezetheti saját jól jövedelmező vállalkozását, de dolgozhat akár egy okosüzemben is. A szakma magasabb 

szintjének elsajátítását szakirányú felsőoktatási intézményben végezheti. 

  



MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS 

Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

 

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki 

feladatokat lát el. Munkafolyamatok összehangolását, szervezését végzi. Képes az irányítása alá tartozó szakemberek vezetésére. Az építőanyag-gyártás 

technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológia folyamatát és készletét ellenőrzi. 

 

Kompetenciaelvárás: 

Önállóság, térlátás, jó kommunikációs készség, precizitás, szervezési és irányítási készség, csapatmunka. 

 

A szakképzettséggel rendelkező: 

o értelmezi és alkalmazza a kivitelezéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat; 

o szakmai tudásával támogatja a kivitelezés teljes folyamatát, a minőség és a hatékonyság növelése érdekében; 

o biztosítja a műszaki leírásnak, a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelést, valamint az anyagokra és a munka minőségére előírt 

szabványok betartását; 

o a kivitelezés során előkészíti a kivitelezés folyamatait, megszervezi és biztosítja a munkavégzéshez szükséges erőforrásokat; 

o kiviteli és organizációs terveket egyeztet, részt vesz a kivitelezési munkák folyamatainak összehangolásában, szervezésében, lebonyolításában, 

irányításában és ellenőrzésében; 

o a terveket digitális formában is kezeli, valamint mérnöki utasításoknak megfelelően elvégzi a tervek mérethelyes megszerkesztését és megrajzolását; 

o a tervekhez kapcsolódóan számításokat és költségvetést készít; 

o kivitelezés során folyamatosan egyeztet a tervezővel, vállalkozókkal, alvállalkozókkal, hatóságokkal; 

o technikai segítséget nyújt épületek és egyéb építmények építésével, illetve vizsgálati jelentések elkészítésével kapcsolatban; 

o felméri az elvégzett munkákat, teljesítést igazol, megszervezi az átadás-átvételi eljárást.. 

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki át szeretné élni az alkotás örömét. Aki összetett, változatos munkára vágyik, jellemző rá az elméleti és 

a gyakorlati felkészültség. Igényli a folyamatos fejlődést, kiváló szervező, megbízható, precíz, műszaki látásmóddal rendelkezik, van 

kézügyessége és kombinációs készsége.  

Ezzel a végzettséggel pályakezdőként operatív irányító mellett művezetőként, majd több éves gyakorlati tapasztalat után építésvezető 

pozícióban van lehetőség maradandót alkotni. A végzettség birtokában egy magasépítő technikus számos munkakörben elhelyezkedhet: a 

kivitelezés, a tervezés, az építésigazgatás, az építőanyag-forgalmazás, az építőanyag-gyártás és az anyagvizsgálat területén egyaránt. 

Munkája érdekes, változatos, a hagyományos és a legmodernebb építőipari ismereteket és gondolkodást, valamint kreatív 

problémamegoldó képességet igényel. 



 

Ez a szakma kiváló választás mindazon lányok és fiúk számára is, akik biztos szakmai és általános műveltségi alapok mellett technikus 

képesítés és érettségi vizsga birtokában közvetlenül a munkaerőpiacon szeretnének megjelenni, de azok számára is, akik műszaki felsőfokú 

tanulmányokra készülnek. 
 

  



ÁCS 

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az ács a legrégibb építőipari szakmák egyike, amelyet a hagyományos technikák mellett 

a gépesítés, az előregyártás és a digitalizáció jellemez. Az ács építi a tetőt, bont és felújít, valamint állványzatokat épít és zsaluzatokat szerel. 

Kompetenciaelvárás: 

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka. 

A szakképzettséggel rendelkező: 

o ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez; 

o értelmezi a műszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti alapfogalmakat; 

o biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket; 

o előkészíti a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit; 

o összeállítja, elhelyezi a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit, megtámasztását; 

o faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít, beépít; 

o működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket; 

o együttműködik az építőipari szakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a magasság, szereti a mozgalmasságot, szeret alkotni, építeni és fával dolgozni. 

  



ASZTALOS 

Fa- és bútoripar 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet a hagyományos kézműves munka mellett 

a gépi technológia és a digitalizáció jellemez. Az asztalos különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, ajtók, ablakok és belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését, 

javítását és felújítását végzi. Az asztalos az a szakember, aki munkája révén a családok számára igazi otthont, a közösségek számára pedig harmóniát teremt a 

munkahelyeken. 

Kompetenciaelvárás: 

Kreativitás, önállóság, precizitás, igényesség, megbízhatóság, problémamegoldó képesség, felelősségvállalás, fegyelmezettség, rugalmasság. 

 

A szakképzettséggel rendelkező: 

o helyszíni felmérést végez, ellenőrzi a munkavégzés feltételeit; 

o értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és használja a szakmai alapfogalmakat; 

o biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket; 

o faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, kézi-és gépi technológiával; 

o különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő- és fekvőbútorok, szekrények, kiegészítő bútorok) készít, összeszerel, beszerel, felújít; 

o ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat gyárt, beépít, javít; 

o a termékek gyártása során használt anyagokat kiválasztja, beszerzését elvégzi és előkészíti; 

o működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket; 

o gyártási dokumentáció alapján a termékekhez a tömör- és lapalkatrészek megmunkálását elvégzi; 

o bútoripari és épületasztalosipari szerkezetek helyszíni szerelését elvégzi; 

o munkája során korszerű, és egyre inkább a számítógép által vezérelt CNC gépeket alkalmaz; 

o együttműködik a faipari- és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel. 

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret alkotni, a fával és faalapú lap termékekkel dolgozni, érdekli a design, kreatív és szereti a 

változatos tevékenységeket. Dolgozhat alkalmazottként vagy a komplex szaktudására alapozva vezetheti saját jól jövedelmező 

vállalkozását. 

  



BURKOLÓ 

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, valamint 

a beltéri fal és padlófelületek melegburkolatát készíti el, javítja és bontja. Az épület díszítő, valamint homlokzat-, lábazatburkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és 

bontja, burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont. 

Kompetenciaelvárás: 

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, precizitás, csapatmunka. 

A szakképzettséggel rendelkező: 

o ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez; 

o értelmezi a műszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti alapfogalmakat; 

o biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket; 

o előkészíti a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit; 

o összeállítja, elhelyezi a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit, megtámasztását; 

o faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít, beépít; 

o működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket; 

o együttműködik az építőipari szakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret kreatívan, szépet alkotni és hosszú távon megbecsült munkát szeretne változatos 

munkakörnyezetben. 

  



FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ 

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése, 

megóvása a környezet hatásaival szemben. 

A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése, előkészítése. Tevékenységét a kézi és gépi 

festési technológiák alkalmazásával önállóan, a munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások szerint végzi. 

Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az építőipari technológiai folyamatokban. 

Kompetenciaelvárás: 

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka. 

A szakképzettséggel rendelkező: 

o festi a falfelületet, tapétáz; 

o fal-, fa-, fémfelületet mázol; 

o különböző díszítőmunkákat készít; 

o felújítási munkákat végez kül- és beltérben egyaránt. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív gondolkodású, jó a kézügyessége és szeret változatos munkakörnyezetben dolgozni. 

  



KÁRPITOS 

Fa- és bútoripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kárpitos szakmát többségében kézimunka, kisebb mértékben gépesítés, 

digitalizáció jellemzi. A kárpitos szövettel, bőrrel látványossá, különféle tartó szereléssel, rugózattal, párnázó anyagokkal kényelmessé teszi a bútorokat, belső tereket, 

járműveket. 

Kompetenciaelvárás: 

Kreativitás, precizitás, kézügyesség, igényesség, szépérzék, térlátás, önállóság, problémamegoldó képesség, felelősségvállalás, csapatmunka. 

 

A szakképzettséggel rendelkező: 

o a megrendelés helyszínén felméri a kárpitozási munkát; 

o a termék típusának, jellegének megfelelően hagyományos, vagy modern kárpitozási technológiát választ; 

o a gyártási dokumentáció, a bútor- és kárpitosipari szakrajz alapján a szakmai szempontok figyelembevételével alap- és segédanyagot választ; 

o a kárpitozási műveletnek megfelelően többnyire kézi szerszámokkal, kézi kisgépekkel, kisebb mértékben gépekkel dolgozik; 

o az ergonómiai követelményeknek megfelelő méret és formai kialakításra ügyelve elkészíti a bútorok,- ajtók- járművek és belső terek, szerkezetek 

kárpitozási munkáit, javítását, felújítását. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret alkotni, kedveli a változatos alapanyagokat, a kézműves munkát, akit érdekel a design és a 

precizitást igénylő változatos tevékenység. Dolgozhat alkalmazottként vagy a széleskörű szaktudására alapozva vezetheti saját jól 

jövedelmező vállalkozását. 

  



KŐMŰVES 

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kőműves hozza létre az épületek alapjait, legfőbb szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, 

lépcsőket épít, valamint elvégzi a külső és belső vakolást. Keze nyomán lesz a tervből valóságos szerkezet. Ezt követően előkészíti az épület befejezéséhez szükséges 

egyéb építőipari burkolási, szerelési, asztalos és festési munkálatokat. 

Kompetenciaelvárás: 

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka. Hajlam az új innovatív technológiák megismerésére és elsajátítására. 

A szakképzettséggel rendelkező: 

o magabiztosan értelmezi a műszaki terveket; 

o a kivitelezés során szükséges eszközöket készség szinten képes működtetni; 

o az alkalmazott anyagok jellemzőit és a hozzájuk tartozó technológiai utasításokat ismeri és betartja; 

o a kivitelezés során a kőműves brigád többi tagjával együtt dolgozik, ugyanakkor képes az önálló munkavégzésre is. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki vágyat érez arra, hogy maradandót alkosson, és ezért akár hajlandó fáradságos munkát végezni. 

Ajánljuk azoknak a fiataloknak, akik ezzel a munkával stabil megélhetést szeretnének biztosítani maguknak. Az építőipar és a kőműves 

szakma versenyképes lehetőség, hiszen építkezők és építkezések mindig is voltak és lesznek, kőművesekre mindig szükség lesz. 

 


