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Engedélyszám: (E-000294/2014/A003) 

Gépi Forgácsoló 

 A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, 

tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek 

alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott 

műszaki rajz, műhelyrajz alapján. 
 

Képzés időtartama: Intenzitástól függően 11-12 hónap 

 

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség:  

• nyolcadik évfolyam elvégzésről tanúsított alapfokú iskolai végzettség  

• egészségügyi alkalmasság /orvosi igazolás/  

vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 25/2014. (VIII. 26.) NGM 

rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló rendelet 3. számú 

mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
 

A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be  

• Forgácsoló  

• Esztergályos  

• Fúrós  

• Marós  

• NC, CNC gépkezelő  

• Szikraforgácsoló 

A képzés moduljai / tantárgyai 
azonosító 

száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem 

gyakorlati, szóbeli 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati 

10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések gyakorlati 

10174-12 Esztergályos feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

10176-12 Marós feladatok  gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

10175-12 Köszörűs feladatok  gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 

Elméleti képzés: Igazodva a Megrendelő igényeihez, munkarendjéhez intézményünkkel kötött 

szerződés alapján, a szakmai és vizsgakövetelmények betartásával. 



Gyakorlati képzés: Igazodva a Megrendelő igényeihez, munkarendjéhez intézményünkkel 

kötött szerződés alapján, a szakmai és vizsgakövetelmények betartásával. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei  

• eredményes modulzáró vizsgák 

A tandíj tartalmazza a tankönyvek, jegyzetek árát is! 

 

Részletfizetés lehetséges! Bankszámla: 11733072-20024437-00000000 

 

Térítésmentes képzési szolgáltatásaink: 

• előzetes tudásszint felmérés,  

• képzési szükségletek felmérése 

 

Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: 

• személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolat 
• TAJ kártya fénymásolat 

• iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány másolata 

• I. fokú orvosi alkalmassági vélemény 

 

Beiratkozás: 

- Személyesen: Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és 

Kollégium 

5630, Békés, Hőzső u. 39. 

- Online jelentkezés: www.gfe-technikum.hu weboldalon 

 

Bővebb felvilágosítás: 

Medve Krisztina 

Felnőttképzési szakmai vezető 

Mobil: 06 20 321 9015 

Tel: 06 66 411-577/14-es mellék 

E-mail: felnottkepzes@gfe-technikum.hu 

 

  

Cím:  

Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium  

5630, Békés, Hőzső u. 39. 
 

(A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett képzések esetében 

a képzési programok a központi ügyfélszolgálaton tekinthetők meg) 
 


