
FAIPARI TECHNOLÓGIÁK VERSENYSZÁM 
 

1. A szakma, versenyszám magyar és angol neve, rövid leírása. 

Faipari technológiák/ Woodcraft technology versenyszám, amely tartalmazza a 

következő szakmákat: Bútorasztalos/Cabinet Making, Épületasztalos/Joinery, 

Faipari gépkezelő/Wood Machining. A versenyen 3 fős csapatok mérik össze 

tudásukat. 
 

A bútorasztalos versenyzők feladata egy fiókos, keretbetétes ajtóval ellátott kisszekrény 

elkészítése. A termékhez szükséges tömörfa és furnérozott alkatrészek kialakítása, a 

korpusz, a fiók és az ajtó összeépítése különböző szerkezeti kötésekkel. A versenyzők 

munkája magában foglalja a kézi és a gépi technológiák alkalmazását, valamint a 

hagyományos és a modern technológiák használatát. 
 

Az épületasztalos versenyzők egyik feladata egy 1:1-es műhelyrajz elkészítése, azt 

követően pedig egy ablak vagy ajtó szerkezeti kialakítása és összeépítése. A versenyzők 

munkája magában foglalja a kézi és a gépi technológiák alkalmazását. A szerkezetek 

kialakítása és összeépítése során a különböző szerkezeti kötéseket alkalmazza, mint 

például az ollós csapozások, sarokkötések, fészkes és átmenő vésett csapozások, 

lapolások, idegencsapos kötések, fecskefarkú fogazások. 
 

A faipari gépkezelő versenyzők első feladata, hogy előkészítik az alapanyagot a 

bútorasztalos és az épületasztalos versenyzők részére, különböző faipari gépeken történő 

megmunkálással. Másrészt egy CNC felsőmarógépen programírással egybekötött 

megmunkálást végeznek. A versenyfeladat összeépítésében pedig segítik a bútorasztalos 

és az épületasztalos versenyzők munkáját. 

2. Követelmények, elvárások: 

A felkészülésre bekerülő versenyzők az országot képviselik egy szakmai világversenyen. 

Ennek megfelelően elvárás a versenyzőktől, hogy teljes erőbedobással és intenzitással 

készüljenek. A felkészítés hossza 10 - 11 hónap, ez áll kiadott feladatok elkészítéséből, 

több napos intenzív gyakorlati felkészülésekből, mentális felkészülésből, és nagyon sok 

gyakorlásból.  

Idegen nyelvismeret nem követelmény, de előnyt jelent. 

A faipari gépkezelő szakmában a CNC programozási ismeret nem követelmény, de a 

versenyzőknek ezt a felkészülés során el kell sajátítani. 

3. További információ: 

www.skillshungary és a www.tanmuhely.hdidakt.hu 

honlapokon, valamint 

Kopasz Anikó tel. 0630/3744-500  Babanecz Csaba  tel. 06-30-290-2390 

Jelentkezni a versenyre a nv.skillshungary.hu és a nemzetivalogato.skillshungary.hu 

címeken található elektronikus jelentkezési lap és mellékleteinek kitöltésével lehet. 

A jelentkezések elbírálását követően minden jelentkezőt e-mailban értesítünk a válogató 

versenyek helyéről, idejéről. 
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