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Munkaszervezés és irányítás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Egészség- és munkavédelmi jogszabályok, kötelezettségek és
szabályzatok a munkafolyamatra vonatkozóan
 Az elektromos berendezésekkel vagy szerszámokkal való
biztonságos munkavégzés alapelvei
 Vészhelyzeti eljárások és jelentések balesetek, elsősegélynyújtás és
tűzesetek esetére
 Azon helyzetek, amikor egyéni védőeszközök (EVE) használatára van
szükség
 Szerszámok, gépek és berendezések használata, ápolása,
karbantartása és biztonsága.
 Anyagok ápolása és biztonsága a tárolás során
 A munkaterület tiszta és rendezett állapotban tartásának jelentősége
 Hogyan
csökkenthetik
a
munkavégzési
gyakorlatok
a
hulladékmennyiséget és a gyártási folyamat költségeinek
kezelését/kontrollját
 A „zöld” anyagok használatára és az újrahasznosításra vonatkozó
fenntarthatósági intézkedések
 A főbb asztalosmunkákhoz általánosan szükséges időtartam
 A munka harmóniában történő elvégzésének alapelvei és
intézkedései
 A tervezés, pontosság, ellenőrzés és a részletekre való odafigyelés
fontossága minden munkavégzési gyakorlat során
 Az egyén szerepe a sikeres üzlet fenntartásában
 A folyamatos szakmai fejlődés önmenedzselésének értéke
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az egészség- és munkavédelmi szabványok, szabályok és
szabályzatok betartása
 Biztonságos munkakörnyezet fenntartása
 Megfelelő egyéni védőeszközök, például munkavédelmi lábbeli, fülés szemvédő, és porvédelem azonosítása és használata
 Minden kézi és gépi szerszám és berendezés biztonságos
kiválasztása, használata, tisztítása, karbantartása és tárolása
 Minden anyag biztonságos kiválasztása, használata és tárolása
 A munkaterület megtervezése a lehető legnagyobb hatékonyság és
rendszeres rendrakási és takarítási fegyelem fenntartása érdekében
 Pontos mérések és a hulladéktermelés kerülése
 Hatékony munkavégzés, az előrehaladás és eredmény rendszeres
ellenőrzése a pénzügyi kötbérek elkerülése érdekében
 A saját munka szigorú értékelése
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Kommunikációs és interperszonális készségek
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az ügyfél bizalmának elnyerése és fenntartása, valamint ennek
fontossága
 Nonverbális kommunikáció
 A tárgyalási eljárás
 Az építészek és kapcsolódó szakmák szerepkörei és követelményei,
és a leghatékonyabb kommunikációs módszerek
 A hatékony munkakapcsolatok kiépítésének és fenntartásának értéke a
kollégákkal és vezetőkkel
 A félreértések és ellentmondó igények ügyes megoldásának
fontossága
 Az előrehaladás jelentésének módszerei
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az ügyfél bizalmának elnyerése, a követelmények értelmezése, és
elvárások pozitív kezelése
 Az ügyfél kívánságainak megjelenítése és átalakítása, tanácsadás és
ajánlások/opciók
a
tervre
és
költségvetésre
vonatkozó
követelményeinek teljesítésével/továbbfejlesztésével
 A döntéshozatal pozitív támogatása és vezetése asszertív módon
 Kapcsolattartás a beszállítókkal az árak letárgyalására és a
megrendelések elküldésére
 Költség- és időbecslések készítése az ügyfelek számára
 Az építészek és kapcsolódó szakmák bevonása az ügyféligények
támogatásába
 Az építészek és kapcsolódó szakmák változó szükségleteinek
felismerése, tiszteletben tartása és alkalmazkodás azokhoz
 A kommunikáció beépítése és megkönnyítése, pozitív munkavégzés
csapatban, pl. épület építési munkaterületén
 Világosan kommunikál a kollégákkal, ahol tervrajzokra, a
dokumentumok változtatására és munkavégzési megszorításokra van
szükség
 Az utasítások követése, a határidők betartása, az előrehaladás
jelentése megfelelő formátumban
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Problémamegoldás, innováció és kreativitás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Általános problémák, amelyek előfordulhatnak a munkafolyamat során
 A problémamegoldás diagnosztika-alapú megközelítése
 A helyreállítási projektek kihívásai
 Az iparág trendjei és fejlesztései
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A munka rendszeres pontossági/szabványossági ellenőrzése a későbbi
fázisban felmerülő problémák csökkentésére
 A problémák gyors felismerése és megértése, és saját hatáskörben
alkalmazott folyamat a megoldásukra
 A helytelen információk azonosítása a problémák megelőzése
érdekében
 Kreatív megoldások kidolgozása a kihívásokra a helyreállítási projektek
során
 Felismeri a lehetőséget, amikor ötletekkel járulhat hozzá a termék
fejlesztéséhez és az ügyfélelégedettség általános növeléséhez
 Az iparági változások naprakész ismerete
 Készség új módszerek kipróbálására és a változások alkalmazására
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Rajzok készítése a munkavégzéshez
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A munkadarab-tervrajzok által tartalmazandó információk
 A betartandó ISO szabványok
 Geometria és trigonometria
 A pontos munkadarab-rajzok jelentősége a pontos asztalosmunka
alapjaként
 A munkadarab-rajzok ellenőrzésének fontossága hiányzó információk
vagy hibák tekintetében, és a helyesbítő tevékenységek proaktív
elvégzése
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A késztermék helyének ellenőrzése és környezeti feltételek
 A padlószint/falak típusának és szintjének ellenőrzése
 Azon terület pontos mérése, és a méretek/forma feljegyzése, ahová a
termék kerülni fog
 Vonalak készítése az alábbiak szerint: egyenes, éles, pontos,
egyértelműen
a
metszéspontokban
találkozó,
egyenletes
vastagságban és megfelelő súllyal
 Különböző vonaltípusok készítése, az alábbiakkal: objektum, friss,
rejtett és törésvonal
 Pontos és megfelelően arányos illesztési részletek készítése
 Annak biztosítása, hogy minden mérés megfelel a kiírásnak
 A rajzi hibák vagy pontosítást igénylő tételek azonosítása
 Az építéshez szükséges anyagmennyiségek meghatározása és
ellenőrzése
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Az anyagok előkészítése
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Különböző anyagtípusok és gyártási feldolgozásuk, az alábbiakkal:
keményfa (szilfa, bükk, kőris, tölgy, mahagóni, juhar), puhafa (luc,
vörösfenyő, douglas fenyő) és fa alapú gyártott táblák (forgácslemez,
tömb és rétegelt lemez, furnérlemez) és egyéb panelek a hőmegtartás
és a zajcsökkentés érdekében
 A gerendák,fa alapú gyártott táblák és anyagok jellemzői, beleértve az
alábbiakat: tartósság, súly, megmunkálhatóság, kompatibilitás más
anyagokkal, tartósítószerek alkalmazhatósága és felületek
 A fában talált hibák típusai és okai
 Környezettudatosság és a környezetbarát anyagok használatának
jelentősége
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az anyagok alapos vizsgálata beszerzéskor az esetleges hibák
azonosítására az alábbiak szerint: csomók, hasadások, törések,
dudorok, meghajlás, rothadás, korhadás, foltok, fanedv csatornák,
rovarfertőzés, keményedés
 Az anyagok fűrészelése és a száradási idő kivárása
 Kiegészítő anyagok kiválasztása, megrendelése és megvásárlása, pl.
„ajtóanyag”, üveg, műanyag és ragasztók
 A megfelelő megmunkálási módszerek biztonságos használata
 A „derékszögek” és vastagságok biztosítása
 „Felületi jelölések” használata a kijelölési eljárás során
 Gépek használata a végleges kialakításhoz, és rögzítés ragasztóval, ha
szükséges
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Belső és külső illesztések
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Különböző típusú illesztések, az alábbiakkal: csapkötés, fecskefarok,
kekszlemez, rálapolás és idegencsapos toldás
 A szoros illesztő kötések szükségessége a megfelelő ragasztási felület
kialakításához
 A kötések nem túl szoros illesztésének fontossága, ami túl nagy
erőfeszítést igényelne az összeállításkor
 A megfelelő kötések és arányok fontossága
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A csaplyukak pontos elkészítése kézileg és különböző szerszámokkal
 pl. felsőmaró
 Párhuzamos, gyalu- vagy vésőnyomoktól mentes csaplyukak készítése
 Csaplyukak és befogások készítése a rajzokon szereplő megfelelő
méretben
 Csapok készítése kézileg és géppel, például hagyományos
csapfűrésszel, japán fűrésszel, szalagfűrésszel, kézi felsőmaróval,
körfűrésszel
 Párhuzamos, hullámosságtól mentes csapok készítése
 Jól
illeszkedő
csapkötések
készítése,
amelyek
könnyen
„összenyomhatóak”
 A kötés belső geometriájának ellenőrzése a tervrajz szerint, az
alábbiakkal: a csap hossza és a csaplyuk mélysége
 Szoros illesztőkötések készítése hézagok nélkül
 Párhuzamos és tiszta kötések készítése
 Kötések készítése a rajzokon szereplő megfelelő méretben
 A felületek, élek és vállak derékszögeinek és egyenességének
biztosítása a tervrajzoknak megfelelően
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Összeszerelés
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A tökéletesen illeszkedő kötések szükségessége a csatlakozás
elkészítéséhez
 Különböző ragasztótípusok és rendeltetésük
 Egyes fatípusok reakciója a ragasztóra és negatív hatások
 A felhasznált fémek jellemzői, pl. csavarok
 A hibák költségvonzatai
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Próbaösszeszerelés végzése a hézagmentes illeszkedés és a
tervrajznak való megfelelőség ellenőrzésére
 A szükséges helyesbítő tevékenységek elvégzése
 Belső csiszolás, a ragasztó kiválasztása és előkészítése
 Az élek előkészítése az élvédők felrakására, pl. fa, műanyag; a
ragasztó egyenletes felhordása, az élvédők felrakása úgy, hogy ne
„csavarodjon” meg és „derékszögű” legyen
 Kitöltőanyag használata, ha szükséges/megfelelő, teljes és jól
kivitelezett kötésekkel
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Mérések
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Asztalosmunkák
alkotóelemeinek
elkészítése
a
megfelelő
specifikációk szerint
 A tervrajzok értelmezésének módja a projekt méréseinek
ellenőrzésére
 A megfelelő mérőeszközök használata
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Asztalosmunkák készítése a megfelelő mérések szerint mérőszalaggal,
tagos mérőrúddal, és más mérőeszközökkel
 Az átlók ellenőrzése
 Annak ellenőrzése, hogy minden alkotóelem megfelelő hosszúságú és
formájú-e a tervrajzoknak megfelelően
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Utómunkák
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Kéziszerszámok használata az asztalos projektek utómunkáiban
 Csiszolópapírok típusai fára és lakkra
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A termék befejezése a tervrajzi specifikációk szerint
 Az ügyfél/szakma által igényelt minőségi szabvány meghatározása a
további eljárásokhoz, pl. színezés, festés, lakkozás/polírozás vagy
olajozás
 Sima felület, ívek, szegélyek és élek készítése gépi és kézi
csiszolással
 A síkbeliség és ellenőrzése és az él beállítása a csiszolás során
 A felület minőségének ellenőrzése, pl. ragasztómentes, hibáktól és
forgácsoktól mentes
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Beépítés
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Különböző rögzítési technikák
 A ragasztók fajtái és előkészítésük
 Kondenzáció és megelőző tevékenységek
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Minden alkotóelem minőségének és teljességének ellenőrzése
 A szállítás tervezése és ütemezése, annak ellenőrzése, hogy
minden szerszám és gép jó üzemállapotban van-e, és rendelkezésre
áll-e a helyszínen
 A beépítés helyének ellenőrzése, pl. vízcsövek, vezetékek,
egyeztetés
vízvezetékszerelőkkel
és
villanyszerelőkkel/más
szakmákkal tanácsokért és támogatásért
 Annak ellenőrzése az ügyféllel, hogy szükségesek-e változtatások
az elhelyezésben/rögzítésben, és az opciók megvitatása
 A beépítési terület szükség szerinti védelme, pl. padló fedése
 Ügyel arra, hogy ne károsítsa a padlót vagy falfelületet/annak
tartalmát
 Az
ügyfél
igényeinek
felmérése
a
munkavégzés
megszakításának/megzavarásának elkerülésére lehetőség szerint,
pl. beton fúrása
 A helyszín/munkaterületek biztonságának fenntartása
 A beépítés bemutatása az ügyfél és a kapcsolódó szakmák
igényeinek és elvárásainak teljesítésére
Összesen
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