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Salgótarjáni Szakképzési
Centrum
Borbély Lajos
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája,
Szakiskolája és
Kollégiuma

Jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség, vagy
iskolai előképzettség hiányában
A képzés időtartama: nappali tagozaton 3 év, esti
tagozaton 2év/3év
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
A szakképesítés típusa: szakképesítés
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Érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
3104 Salgótarján
Csokonai út 21-29.
Telefon: 06-32-887-600
Fax: 06-32-887-620
E-mail cím:
borbely@blszszk.hu

A szakképesítéssel rendelkező képes többek közt:
–
–
–
–
–

felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és
beltérben
anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és
helyszínen
vizsgálatok eredménye függvényében a
felületet előkezelni
felvonulni a munkaterületre a szükséges
gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
nem festendő felületeket megóvni

Jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai képzettség vagy
iskolai előképzettség hiányában
A képzés időtartama: nappali tagozaton 3 év, esti
tagozaton 2év/3év
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Az Asztalos szakképesítés munkaterületének rövid,
jellemző leírása:

Az Festő szakképesítés munkaterületének rövid,
jellemző leírása:
Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű
felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése,
festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat
felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a
kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával
önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi.
Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán
keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a
minőség és a munkabiztonság betartásában.

Asztalos
(OKJ 34 543 02)

Érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
3104 Salgótarján
Csokonai út 21-29.
Telefon: 06-32-887-600
Fax: 06-32-887-620
E-mail cím:
borbely@blszszk.hu

Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése,
szerelése, karbantartása, javítása és felújítása.
Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok,
nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését
végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához
szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a
gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk,
valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed.
A szakképesítéssel rendelkező képes többek közt:
-

betartani a munkavédelmi előírásokat
gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani
helyszíni felmérést végezni
faipari alapszerkezeteket készíteni
asztalosipari alapszerkezeteket szerelni
helyszíni szerelést végezni
korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyártani
asztalokat gyártani
ülőbútorokat készíteni
fekvőbútorokat készíteni
kiegészítő bútorokat gyártani

