JÁRMŰFÉNYEZŐ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 31 525 02 1000 00 00 Járműfényező szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 525 02 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Járműfényező

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

7429
2
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhető
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Ha szervezhető, mikor:

-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, töbször módosított 1993. évi LXXVI. törvény
17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– szaktanterem
– tanterem
– járműfényező műhely
– üzemlátogatás járműfényező műhelybe
– számítógépes szaktanterem
– járműfényező tanműhely
– járműfényező szakműhely
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7429

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb fémmegmunkálók, -felületkezelők

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Gépjármű karosszériák teljes körű fényezését, javító fényezését, díszítő fényezését végzi
Gépjárművek, karosszériaelemek festési, fényezési műveleteit előkészíti (szerszámok, alapozó
anyagok, töltőanyagok, csiszolóanyagok, zsírtalanító anyagok)
Előkészíti a fém, fa és műanyag felületeket fényezésre (akadályozó elemek eltávolítása,
eltakarása, felülettisztítás, kittelés, kittcsiszolás, töltőalapozás, felületzsírtalanítás)
Technológiától függően festék és lakk előkészítést, színkeverést végez
Festés, fényezés, díszítő fényezés műveleteit végzi
Polírozási műveleteket végez
Munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő
tevékenységeket végez
E tevékenységek végzésére festési művelet előkészítése, munkadarabok előkészítése,
munkadarabok előkezelése, festékrétegek felhordása, festést követő utókezelés és karbantartás
munkafolyamatok keretében, járműfényező szakműhelyben kerül sor
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
33 521 04 0000 00 00
Korrózió elleni védőbevonat készítője
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6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Környezetvédelmi ismeretek
A Tűzvédelmi ismeretek
A Munkabiztonsági ismeretek
A Tűzoltó berendezések, eszközök
A Tűzkár bejelentése
A Elsősegélynyújtási ismeretek
C Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Információforrások kezelése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
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Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0596-06 Járműfényező feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Lemossa a járművet
Olaj, kátrány és egyéb szennyeződést, díszlécragasztót, fóliát eltávolít
Alváz- és üregvédelmet ellenőriz, vagy javít
Kőfelverődés elleni védelmet ellenőriz, vagy javít
Fényezett felületet políroz
Polírozás előtt műanyag felületeket maszkol
Polírozás után maszkot, pasztamaradványokat eltávolít
Átadás előtti tisztítást végez
Gépkocsit mozgat
Előkészíti, és üzembe helyezi a szükséges eszközöket, gépeket
Felületet tisztít (zsír- és pormentesítés)
Oxidmentesít (csiszol, vagy szemcseszór)
Csiszolt felületet zsírtalanít, szilikonmentesít
Kitakarást végez
Fényezendő felület anyaga és egyenetlensége függvényében javítási technológiát
választ
Fényezendő felületet csiszol
Eltávolítja a régi festékréteget
Rozsdát mechanikus úton eltávolít
A tiszta fémfelületekre alapozót hord fel
Műanyag felület esetén lúgos vízzel lemos, tisztaságot ellenőriz
Elvégzi a műanyag hőkezelését (temperálás)
Műanyag alapozást végez
Kittelő anyagot felhasználásra előkészít
Javított felületre kittet felhord
Üvegszál erősítésű poliészter kittet felhord
Kittelt felületet csiszol, egyenetlenséget, karcmentességet ellenőriz
Csiszolt felületet tisztít (zsírtalanítás, portalanítás)
A fémig csiszolt részekre korróziógátló alapozót hord fel
Simító kittelést végez
Kittelt felületet csiszol, majd tisztít (zsírtalanítás, portalanítás)
Szóró kittelés anyagát előkészíti
Szóró kittelést végez
Szórókittelt felületet csiszol, majd tisztít (zsírtalanítás, portalanítás)
Töltőalapozó anyagot előkészít
Töltőalapozást végez
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Melléfényezéshez felületet előkészít (tisztít, csiszol, mattít, fémre kopott felületet
szigetel)
Illesztéseket tömít
Kőfelverődés készítéséhez kiragaszt
Kőfelverődés anyagát felhordja
Beazonosítja a színt, meghatározza a színszámot
Receptúrát kiválaszt
Meghatározza a festés anyagigényét
Beállítja a festék paramétereit, kiméri a festék összetevőit
Felhasználandó anyagokat megszűr, színt kever
Mintalemezt fúj
Színt ellenőriz, ha kell korrigál
Felületet szilikonmentesít, tisztít
Fényezőkabint előkészít, kezel
Fényezőanyagot felhasználásra előkészít
Fém- és műanyag felületet fényezésre előkészít
Előkészített felületet színre fúj
Beállítja a szórópisztoly szórásképét
Szórónyomást állít
Színre fújt felületet lakkoz
Fényezett felületet szárít
Dekorációs fényezést készít
Eltávolítja a kitakarás maszkját
Kijavítja a fényezési hibákat
Egyneműsíti (velírozza) a csatlakozó elemeket
Kéziszerszámokat, csiszológépeket karbantart
Szórópisztolyt tisztít
Levegőhálózatot karbantart
Elszívó berendezést karbantart
Fényező kabint karbantart
Járművet ápol, festési, fényezési műveletet előkészít
Munkaterületet és eszközöket tisztán tart, karbantart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kémiai alapismeretek
B Fizikai alapismeretek
B Az anyagok felépítése, színe
B Keverék, elegy, vegyület fogalma
B Fény, színkép, színek fogalma
B Alapszínek, színárnyalatok, színdinamika fogalma
C Szervetlen vegyülettípusok
C Szerves vegyülettípusok
B Kémiai változások befolyásolása
B Hőtani alapismeretek
B Kötőanyagok oldásával kapcsolatos fogalmak
Tapaszok (kittek) típusai, tulajdonságai (szóró, olajos, cellulóznitrát, klórkaucsuk,
B
műgyanta alapú)
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C
C
B
C
B
B
B
D
B
B
C
B
C
B
C
C
B
D
D
E
B
B
B
D
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Színezőanyagok
Kötőanyagok
Oldószerek
Hozzátétanyagok
Zsírtalanító anyagok
Rozsdaátalakító anyagok
Csiszoló- és fényesítőanyagok
Fedőpaszták
Felületelőkészítéshez használt segédanyagok
Festékeltávolítók
Egyéb segédanyagok
Felhasználásra kész festékek, lakkok, zománcok
Különleges hatást keltő lakkok és zománcok
Pneumatikus nagynyomású festékszóró berendezés
Villamos működésű, nagynyomású festékszóró berendezés
Elektrohidraulikus festékszóró berendezés
Szóró-szárító kabin
Elektroforetikus festősor
Elektrosztatikus festőberendezés
Festőrobotok
Számítógépes színkeverő szoftver
Járműfényezéshez használt kisgépek (csiszoló, szóró, UV, hőlégfúvó)
Járműfényezés kéziszerszámai
Szerelés
Csiszolás
Porlasztás, szórás fogalma
Polírozás
Fényezés gépi, kézi berendezéseinek, és kisgépeinek karbantartása
Előkészítő felületkikészítési és fényezési technológiák
Tapaszolás (kittelés), töltő alapozás technológiája (folt, kés, ecset, szóró)
Kittcsiszolás technológiája
Műanyag és fafelületek előkészítésének technológiája
Színmeghatározás
Összetevők mennyiségi meghatározása kód alapján dokumentációból
Színadagolás sorrendje
Keverési technológia
Nagynyomású festékszórás technológiája
Elektrosztatikus festékszórás technológiája
Elektroforetikus festési eljárás technológiája
Túlhevített gőzzel történő festékszórás technológiája
Oldószergőzzel történő festékszórás technológiája
Kétalkotós festékek szórása technológiája
Kiegészítő és díszítő festés technológiája
Helyi javítások technológiája
Karbantartó javítás technológiája
Teljes bevonatrendszer felújításának technológiája
Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Szakmai szoftverüzemeltetés (kezelés)
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Szakkifejezések használata
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Munka-, környezet- és tűzvédelemmel kapcsolatos jelképek értelmezése
4
Veszélyes anyagok jelképeinek értelmezése
4
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
4
Pneumatikus, nagynyomású festékszóró berendezés használata
4
Villamos működésű nagynyomású festékszóró berendezés használata
3
Elektrohidraulikus festékszóró berendezés használata
4
Szóró-szárító kabin használata
1
Elektroforetikus festősor használata
2
Elektrosztatikus festőberendezés használata
5
Számítógépes színkeverő használata
5
Különféle működtetésű kézi csiszológépek használata
5
Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
4
Lakkcsiszoláshoz alkalmas kézi csiszológép használata
3
Hőlégfúvó használata
4
UV lámpa használata
5
Különféle kialakítású spatulák használata
5
Kézi csiszolóeszközök használata
3
Egyenes és profilos szélvonalzók használata
4
Különféle ecsetek (poroló stb.) használata
Személyes kompetenciák:
Látás (színlátás)
Tapintás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Megbízhatóság
Precizitás
Testi erő
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
9

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
C Számlázás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Információforrások kezelése
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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A 31 525 02 1000 00 00 azonosító számú, Járműfényező megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0110-06
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
0596-06
Járműfényező feladatai
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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8. A képzés szerkezete
A 31 525 02 1000 00 00 azonosító számú, Járműfényező megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
244/3.0/0596-06

244/2.0/0596-06

244/4.0/0596-06

244/1.0/0596-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9

244/1.0/0110-06

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

244/6.0/0596-06

24
25
26

244/5.0/0596-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

244/7.0/0596-06

244/1.0/0886-06

244/1.0/0110-06

5
6
7

244/8.0/0596-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 31 525 02 1000 00 00 azonosító számú, Járműfényező megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

244/1.0/0110-06

2

244/1.0/0596-06

3

244/2.0/0596-06

4

244/3.0/0596-06

5

244/4.0/0596-06

6

244/5.0/0596-06

7

244/6.0/0596-06

8

244/7.0/0596-06

9

244/8.0/0596-06

10

244/1.0/0886-06

megnevezése
Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Anyagok megismerése
Általános szakmai ismeretek
elsajátítása
Általános feladatok végzése
Felület-előkészítési technológiák
elsajátítása
Felület-előkészítési technológiák
alkalmazása
Fényezési technológiai ismeretek
elsajátítása
Fényezési technológiák
alkalmazása
Karbantartási, tisztítási
munkálatok
Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

107

0

148

255

151

0

0

151

105

0

0

105

0

0

57

57

80

0

0

80

0

0

242

242

165

0

0

165

0

0

316

316

0

0

74

74

107
715

60
60

88
925

255
1700

„A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi
program (tanterv) szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai
foglalkozást.”

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0596-06 Járműfényező feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A szakképesítés gyakorlásához szükséges jármű-előkészítési ismeretek, kémiai és
fizikai alapismeretek, anyagismeret, gépészeti ismeretek, színelméleti ismeretek,
szakrajzi ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok
elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A javítandó jármű (jármű elem) fényezésre történő előkészítése, ami tartalmazza
az alkalmazott technológiák során elvégzendő lépéseket (kittkeverések durva
előkészítés, finom előkészítés, töltőalapozás, zsírtalanítások, csiszolások,
portalanítások)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A javítandó jármű (jármű elem) fényezésének végrehajtása, a fényezéshez
szükséges színbeazonosítás, számítógépes festékkeverés, felületzsírtalanítás,
fedőfestés a technológiának megfelelő rétegszámban, valamint visszacsiszolás és
polírozás
15

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A járműfényezés előkészítő, felületkikészítési és fényezési technológiáinak
csoportosítása, az egyes technológiák bemutatása, a hozzájuk tartozó munka-, tűzés környezetvédelmi előírások ismertetése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
4. feladat 25%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 525 02 1000 00 00 azonosító számú, Járműfényező megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 70
3. vizsgarész: 15
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
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A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
4 szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 525 02 1000 00 00 azonosító számú, Járműfényező megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

244/1.0/0110-06

Általános gépészeti
szk
munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi
sza
feladatok

azonosítója

244/1.1/0110-06

0

0 148
255

244/1.2/0110-06

107

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0

0

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
148 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben
Tűzvédelmi előírások
Teendők tűz esetén
Tűzoltó berendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsősegélyt igénylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
C típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
19

2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
107 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztálybasorolás
Foglalkozásegészségügy
Természetvédelem
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma
A természetvédelmi jogszabályok
A védelem jelentősége
Nemzetközi szervezetek és egyezmények
Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek
A víz
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A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői
Az ivóvíz minősége
Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése
A vízszennyezés
A hőszennyezés
A közműolló
A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása
A vízminőség-védelem szabályozása
A levegő
A levegőszennyezés forrásai
Emisszió, transzmisszió, immisszió
Légszennyező gázok és hatásaik
Por és cseppfolyós szennyező anyagok
A légszennyezés csökkentésének módszerei
Technológiai lehetőségek
A leválasztó berendezések típusai
Az ólomszennyezés
A szmog és a városi levegő
Gazdasági és egészségügyi károk
A levegőtisztaság-védelem
A hulladékok
A települési és a termelési hulladék
A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás
Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok
Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái
Zaj és rezgés
A hang és a rezgés fogalma
A bel-skála
A zaj élettani hatásai
A zajszennyezés keletkezése
A környezeti rezgések keletkezése
A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása
Az ipari és a városi zajszennyezés
A védekezés lehetséges módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

244/1.0/0596-06

Anyagok
megismerése

azonosítója

sza
sza

244/1.1/0596-06
244/1.2/0596-06

101
50

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/1.1/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevonati anyagok és alkalmazásuk megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a festék paramétereit, kiméri a festék összetevőit
Felhasználandó anyagokat megszűr, színt kever
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai alapismeretek
B típus Keverék, elegy, vegyület fogalma
C típus Színezőanyagok
B típus Oldószerek
C típus Hozzátétanyagok
C típus Kötőanyagok
B típus Felhasználásra kész festékek, lakkok, zománcok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 10%
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0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
151
0

Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
101 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműfényezés végzéséhez szükséges fizikai és kémiai alapismeretek, a fényezés
bevonati anyagainak formái, felépítése
Színezőanyagok fajtái, tulajdonságai
A fényezéshez szükséges kötőanyagok és filmképző anyagok, alapozó, közbenső és
átvonó olajfestékek, lakkok, zománcok
Ezen anyagok alkalmazási feltételei, kötöttségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/1.2/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Segédanyagok és alkalmazásuk megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kittelő anyagot felhasználásra előkészít
Szóró kittelés anyagát előkészíti
Töltőalapozó anyagot előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Zsírtalanító anyagok
B típus Rozsdaátalakító anyagok
B típus Csiszoló- és fényesítőanyagok
B típus Felületelőkészítéshez használt segédanyagok
B típus Festékeltávolítók
C típus Egyéb segédanyagok
B típus Tapaszok (kittek) típusai, tulajdonságai (szóró, olajos, cellulóznitrát, klórkaucsuk,
műgyanta alapú)
D típus Fedőpaszták
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
23

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járművek fényezését megelőző munkák anyagai (előkészítő, előkezelő anyagok,
festékeltávolítók), a festékek konzisztenciáját befolyásoló anyagok (oldószerek, hígítók,
hozzátétanyagok)
Fa és műanyag felületek előkezelő anyagai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

244/2.0/0596-06

Általános szakmai
ismeretek
elsajátítása

azonosítója

sza
sza
sza
sza

244/2.1/0596-06
244/2.2/0596-06
244/2.3/0596-06
244/2.4/0596-06

8
48
16
33

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/2.1/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
A fényezés kézi szerszámainak megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kéziszerszámokat, csiszológépeket karbantart
Szórópisztolyt tisztít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járműfényezés kéziszerszámai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakkifejezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járműápolás kéziszerszámai
Járműfényezés előkészítésének kéziszerszámai (kézi csiszolószerszámok, poroló ecsetek,
különféle kialakítású spatulák stb.)
Járműfényezéshez használt kéziszerszámok
Kézi szerszámok kiválasztása, és használatuk módozatai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/2.2/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
A fényezés gépi szerszámainak, berendezéseinek megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Levegőhálózatot karbantart
Elszívó berendezést karbantart
Fényező kabint karbantart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus nagynyomású festékszóró berendezés
C típus Villamos működésű, nagynyomású festékszóró berendezés
C típus Elektrohidraulikus festékszóró berendezés
B típus Szóró-szárító kabin
D típus Elektroforetikus festősor
D típus Elektrosztatikus festőberendezés
E típus Festőrobotok
B típus Járműfényezéshez használt kisgépek (csiszoló, szóró, UV, hőlégfúvó)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Munka-, környezet- és tűzvédelemmel kapcsolatos jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
Üzemlátogatás járműfényező műhelybe 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Járműfényező műhely
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járművek ápolásának, fényezésre történő előkészítésének és fényezésének gépi
szerszámai, berendezései (mosóberendezések, csiszológépek, kitt- és festékszóró
berendezések,
szárító berendezések, polírozó gépek stb.)
Gépi szerszámok megválasztása és használatuk módjai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/2.3/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműápolási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lemossa a járművet
Átadás előtti tisztítást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai alapismeretek
B típus Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Veszélyes anyagok jelképeinek értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korróziós károk és azok megakadályozásának módjai
Szennyeződések (por, sár, bogár, kátrány, olaj stb.) eltávolításának módjai
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/2.4/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Festékfelviteli ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, és üzembe helyezi a szükséges eszközöket, gépeket
Fényezőkabint előkészít, kezel
Előkészített felületet színre fúj
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nagynyomású festékszórás technológiája
C típus Elektrosztatikus festékszórás technológiája
C típus Elektroforetikus festési eljárás technológiája
B típus Túlhevített gőzzel történő festékszórás technológiája
B típus Oldószergőzzel történő festékszórás technológiája
B típus Kétalkotós festékek szórása technológiája
B típus Kiegészítő és díszítő festés technológiája
B típus Teljes bevonatrendszer felújításának technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakkifejezések használata
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 5%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 5%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakmai számítások végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Üzemlátogatás járműfényező műhelybe
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Festékanyagok hígítási ismeretei, viszkozitás ismerete és ellenőrzési módja
A festékfelvitel általános szempontjai
Festékfelvitel ecsetelésse, festékfelvitel sűrített levegővel és levegő nélkül (AIRLESS
technológia)
Segédműveletek, filmképzés, száradási módok
Mesterséges szárítás
Elektrosztatikus festés és porbevonás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

244/3.0/0596-06

Általános feladatok
végzése

azonosítója

sza
sza
sza

244/3.1/0596-06
244/3.2/0596-06
244/3.3/0596-06

0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/3.1/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek tisztítása, ápolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Járművet ápol, festési, fényezési műveletet előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai alapismeretek
B típus Oldószerek
B típus Zsírtalanító anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Munka-, környezet- és tűzvédelemmel kapcsolatos jelképek értelmezése
4. szint Veszélyes anyagok jelképeinek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás (színlátás)
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 80%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi és gépi járműápolás (mosás, szárítás, vaxolás, fényezés) technológiájának elsajátítása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/3.2/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Karosszériaelemek szerelése, mozgatása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépkocsit mozgat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai alapismeretek
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járművek oldható kötéssel rögzített elemeinek (első és hátsó lökhárítók, sárvédők,
egyéb szerelhető tartozékok) szerelési műveletei, elemek festékszóró állványra történő
rögzítése, állványos mozgatás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/3.3/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Eszközök, berendezések kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, és üzembe helyezi a szükséges eszközöket, gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fényezés gépi, kézi berendezéseinek, és kisgépeinek karbantartása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Különféle működtetésű kézi csiszológépek használata
5. szint Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
5. szint Különféle kialakítású spatulák használata
5. szint Kézi csiszolóeszközök használata
4. szint Különféle ecsetek (poroló stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműfényezés során használt eszközök és berendezések (Csiszolóeszközök, kézi és
gépi festékszóró berendezések, szárítóberendezések stb.) balesetmentes kezelésének
elsajátítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

244/4.0/0596-06

Felület-előkészítési
technológiák
elsajátítása

azonosítója

sza
sza
sza
sza

244/4.1/0596-06
244/4.2/0596-06
244/4.3/0596-06
244/4.4/0596-06

22
25
25
8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/4.1/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjárművek vegyszeres tisztítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Olaj, kátrány és egyéb szennyeződést, díszlécragasztót, fóliát eltávolít
Felületet tisztít (zsír- és pormentesítés)
Műanyag felület esetén lúgos vízzel lemos, tisztaságot ellenőriz
Kittelt felületet csiszol, majd tisztít (zsírtalanítás, portalanítás)
Szórókittelt felületet csiszol, majd tisztít (zsírtalanítás, portalanítás)
Csiszolt felületet zsírtalanít, szilikonmentesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai alapismeretek
C típus Szervetlen vegyülettípusok
C típus Szerves vegyülettípusok
B típus Oldószerek
B típus Zsírtalanító anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Munka-, környezet- és tűzvédelemmel kapcsolatos jelképek értelmezése
4. szint Veszélyes anyagok jelképeinek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi és gépi magasnyomású mosóberendezés használatának technológiája
Vegyszerfelviteli eljárások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/4.2/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Csiszolási technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oxidmentesít (csiszol, vagy szemcseszór)
Fényezendő felületet csiszol
Kittelt felületet csiszol, egyenetlenséget, karcmentességet ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai alapismeretek
B típus Az anyagok felépítése, színe
B típus Csiszoló- és fényesítőanyagok
C típus Egyéb segédanyagok
B típus Csiszolás
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakkifejezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 5%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Üzemlátogatás járműfényező műhelybe
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Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felületek előkészítése megmunkálásra
Régi festékréteg eltávolításának technológiája
Kézi és gépi kittcsiszolási technológiák
Kézi és gépi lakkcsiszolási technológiák
Munka- és környezetvédelmi technológiák megismerése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/4.3/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Kittelési technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fényezendő felület anyaga és egyenetlensége függvényében javítási technológiát választ
Kittelő anyagot felhasználásra előkészít
Javított felületre kittet felhord
Üvegszál erősítésű poliészter kittet felhord
Simító kittelést végez
Szóró kittelést végez
Töltőalapozó anyagot előkészít
Töltőalapozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tapaszok (kittek) típusai, tulajdonságai (szóró, olajos, cellulóznitrát, klórkaucsuk,
műgyanta alapú)
B típus Tapaszolás (kittelés), töltő alapozás technológiája (folt, kés, ecset, szóró)
B típus Műanyag és fafelületek előkészítésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakkifejezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Információk önálló rendszerezése 5%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Üzemlátogatás járműfényező műhelybe
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kittelés előtti felületelőkészítés (oxidmentesítés, zsírtalanítás, felület átmeneti védelme)
Kittek előkészítése felhordásra
Kézzel (kézi szerszámokkal) történő kittfelhordás technológiája
Szórókittelés technológiája
Töltőalapozás technológiája
Munka- és környezetvédelmi előírások megismerése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/4.4/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Fedések, takarások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Polírozás előtt műanyag felületeket maszkol
Polírozás után maszkot, pasztamaradványokat eltávolít
Kőfelverődés készítéséhez kiragaszt
Eltávolítja a kitakarás maszkját
Kitakarást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai alapismeretek
C típus Egyéb segédanyagok
B típus Helyi javítások technológiája
B típus Karbantartó javítás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakkifejezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járművek fényezni nem kívánt elemeinek védelme a fényezés során keletkező
szennyeződésektől
Kitakarás elvégzésének munkafolyamata
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6. TANANYAGEGYSÉG

244/5.0/0596-06

Felület-előkészítési
technológiák
alkalmazása

azonosítója

sza
sza
sza
sza

244/5.1/0596-06
244/5.2/0596-06
244/5.3/0596-06
244/5.4/0596-06

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/5.1/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjárművek vegyszeres tisztításának végzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Olaj, kátrány és egyéb szennyeződést, díszlécragasztót, fóliát eltávolít
Felületet tisztít (zsír- és pormentesítés)
Csiszolt felületet zsírtalanít, szilikonmentesít
Műanyag felület esetén lúgos vízzel lemos, tisztaságot ellenőriz
Csiszolt felületet tisztít (zsírtalanítás, portalanítás)
Kittelt felületet csiszol, majd tisztít (zsírtalanítás, portalanítás)
Szórókittelt felületet csiszol, majd tisztít (zsírtalanítás, portalanítás)
Felületet szilikonmentesít, tisztít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai alapismeretek
C típus Szervetlen vegyülettípusok
C típus Szerves vegyülettípusok
B típus Oldószerek
B típus Zsírtalanító anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munka-, környezet- és tűzvédelemmel kapcsolatos jelképek értelmezése
5. szint Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás (színlátás)
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0 16
0 109
242
0 101
0 16

Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Oxidmentesítés acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel
Zsírtalanítás elvégzése acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel
Vegyszeres tisztításhoz használt gépi berendezések kezelése
Munka- és környezetvédelmi előírások alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/5.2/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Csiszolási technológiák végzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oxidmentesít (csiszol, vagy szemcseszór)
Fényezendő felületet csiszol
Rozsdát mechanikus úton eltávolít
Kittelt felületet csiszol, egyenetlenséget, karcmentességet ellenőriz
Kittelt felületet csiszol, majd tisztít (zsírtalanítás, portalanítás)
Szórókittelt felületet csiszol, majd tisztít (zsírtalanítás, portalanítás)
Eltávolítja a régi festékréteget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai alapismeretek
B típus Az anyagok felépítése, színe
B típus Csiszoló- és fényesítőanyagok
C típus Egyéb segédanyagok
B típus Csiszolás
B típus Kittcsiszolás technológiája
B típus Kötőanyagok oldásával kapcsolatos fogalmak
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Különféle működtetésű kézi csiszológépek használata
5. szint Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
4. szint Lakkcsiszoláshoz alkalmas kézi csiszológép használata
5. szint Kézi csiszolóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Egyéni szakmai munkavégzés irányítással 50%
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Műveletek gyakorlása 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
109 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csiszolási technológiák elsajátítása
Kézi és gépi csiszolások végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló karosszéria
elemeken
Munka- és környezetvédelmi előírások alkalmazása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/5.3/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Kittelési technológiák végzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kittelő anyagot felhasználásra előkészít
Javított felületre kittet felhord
A fémig csiszolt részekre korróziógátló alapozót hord fel
Simító kittelést végez
Szóró kittelés anyagát előkészíti
Szóró kittelést végez
Töltőalapozó anyagot előkészít
Töltőalapozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tapaszok (kittek) típusai, tulajdonságai (szóró, olajos, cellulóznitrát, klórkaucsuk,
műgyanta alapú)
B típus Tapaszolás (kittelés), töltő alapozás technológiája (folt, kés, ecset, szóró)
B típus Műanyag és fafelületek előkészítésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Különféle működtetésű kézi csiszológépek használata
5. szint Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
5. szint Különféle kialakítású spatulák használata
5. szint Kézi csiszolóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Egyéni szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
101 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kittelési technológiák elsajátítása
Kézi és gépi kittelések végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló karosszéria
elemeken
Munka- és környezetvédelmi előírások alkalmazása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/5.4/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Fedések, takarások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Polírozás előtt műanyag felületeket maszkol
Kitakarást végez
Kőfelverődés készítéséhez kiragaszt
Eltávolítja a kitakarás maszkját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai alapismeretek
C típus Egyéb segédanyagok
B típus Helyi javítások technológiája
B típus Karbantartó javítás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kitakarások és fedések végzése fényezési művelet előkészítése során
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7. TANANYAGEGYSÉG

244/6.0/0596-06

Fényezési
technológiai
ismeretek
elsajátítása

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

244/6.1/0596-06
244/6.2/0596-06
244/6.3/0596-06
244/6.4/0596-06
244/6.5/0596-06
244/6.6/0596-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/6.1/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Színdinamikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beazonosítja a színt, meghatározza a színszámot
Meghatározza a festés anyagigényét
Beállítja a festék paramétereit, kiméri a festék összetevőit
Színt ellenőriz, ha kell korrigál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fény, színkép, színek fogalma
B típus Alapszínek, színárnyalatok, színdinamika fogalma
B típus Színmeghatározás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 5%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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11
73
35
30
8
8

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
165
0
0
0

Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépes szaktanterem
Képzési idő:
11 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Színrendszer, fő és komplementer színek
Festékek alkotóelemei, összetétele
Különleges hatást keltő összetevők
Festékkeverési ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/6.2/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémfelületek fényezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eltávolítja a régi festékréteget
A tiszta fémfelületekre alapozót hord fel
A fémig csiszolt részekre korróziógátló alapozót hord fel
Mintalemezt fúj
Előkészített felületet színre fúj
Színre fújt felületet lakkoz
Fényezett felületet szárít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai változások befolyásolása
D típus Szerelés
B típus Porlasztás, szórás fogalma
B típus Előkészítő felületkikészítési és fényezési technológiák
B típus Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás
B típus Hőtani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakkifejezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
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Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Üzemlátogatás járműfényező műhelybe
Képzési idő:
73 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jármű fémfelületek fényezési technológiáinak megismerése
Előkészítő technológiák(felülettisztítás, csiszolás, átmeneti védelem, kittelés, kittcsiszolás,
töltőalapozás), festékszórási
eljárások (kézi, nagynyomású, elektrosztatikus, elektroforetikus stb.) technológiáinak
megismerése
Munka- és környezetvédelmi előírások megismerése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/6.3/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Műanyag felületek fényezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a műanyag hőkezelését (temperálás)
Műanyag alapozást végez
Fényezőanyagot felhasználásra előkészít
Fém- és műanyag felületet fényezésre előkészít
Előkészített felületet színre fúj
Szórónyomást állít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai változások befolyásolása
D típus Szerelés
B típus Porlasztás, szórás fogalma
B típus Előkészítő felületkikészítési és fényezési technológiák
B típus Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás
B típus Hőtani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakkifejezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
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Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Üzemlátogatás járműfényező műhelybe
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jármű műanyag felületek fényezési technológiáinak megismerése
Előkészítő technológiák (lúgos lemosás, hőkezelés, műanyag alapozás, kittelés,
kittcsiszolás,szórókittelés), festékszórási
eljárások (kézi, nagynyomású, elektrosztatikus, elektroforetikus stb.) technológiáinak
megismerése
Munka- és környezetvédelmi előírások megismerése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/6.4/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Dekorációs fényezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fém- és műanyag felületet fényezésre előkészít
Dekorációs fényezést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Különleges hatást keltő lakkok és zománcok
B típus Kémiai változások befolyásolása
D típus Szerelés
B típus Porlasztás, szórás fogalma
B típus Előkészítő felületkikészítési és fényezési technológiák
B típus Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás
B típus Hőtani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakkifejezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 5%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Üzemlátogatás járműfényező műhelybe
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különleges hatások elérésének módozatai
Ábrák, szövegek elhelyezésének módjai
Takarások fontossága
Preciziós festékfelviteli eljárások, lakkozás technológiájának megismerése
Munka- és környezetvédelmi előírások megismerése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/6.5/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Fényezett felületek polírozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fényezett felületet políroz
Egyneműsíti (velírozza) a csatlakozó elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csiszoló- és fényesítőanyagok
B típus Járműfényezés kéziszerszámai
B típus Polírozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Lakkcsiszoláshoz alkalmas kézi csiszológép használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 15%
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Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi és gépi polírozási technológiák, polírozó anyagok megismerése
Munka- és környezetvédelmi előírások megismerése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/6.6/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőfelverődés elleni és üregvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alváz- és üregvédelmet ellenőriz, vagy javít
Kőfelverődés elleni védelmet ellenőriz, vagy javít
Kőfelverődés anyagát felhordja
Illesztéseket tömít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai alapismeretek
B típus Fizikai alapismeretek
B típus Járműfényezés kéziszerszámai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
4. szint Különféle ecsetek (poroló stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kőfelverődés elleni és üregvédelmi technológiák megismerése, technológiák alkalmazása
során használt szerszámok, anyagok
Vonatkozó környezetvédelmi előírások megismerése

47

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

244/7.0/0596-06

Fényezési
technológiák
alkalmazása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

244/7.1/0596-06
244/7.2/0596-06
244/7.3/0596-06
244/7.4/0596-06
244/7.5/0596-06
244/7.6/0596-06

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/7.1/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Színazonosítás, színkeverés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beazonosítja a színt, meghatározza a színszámot
Receptúrát kiválaszt
Meghatározza a festés anyagigényét
Beállítja a festék paramétereit, kiméri a festék összetevőit
Felhasználandó anyagokat megszűr, színt kever
Mintalemezt fúj
Színt ellenőriz, ha kell korrigál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítógépes színkeverő szoftver
B típus Színmeghatározás
C típus Összetevők mennyiségi meghatározása kód alapján dokumentációból
B típus Színadagolás sorrendje
B típus Keverési technológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Szakmai szoftverüzemeltetés (kezelés)
5. szint Számítógépes színkeverő használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás (színlátás)
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0 11
0 109
0 67
316
0 40
0 73
0 16

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Számítógépes színkeverés 20%
Kézi színkeverés 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Színjelölések járműveken
A szín beazonosítás módszereinek megismerése
Kézi és gépi színkeverés technológiájának megismerése, alkalmazása
Környezetvédelem
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/7.2/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémfelületek fényezésének végzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Melléfényezéshez felületet előkészít (tisztít, csiszol, mattít, fémre kopott felületet szigetel)
Beállítja a szórópisztoly szórásképét
A tiszta fémfelületekre alapozót hord fel
A fémig csiszolt részekre korróziógátló alapozót hord fel
Mintalemezt fúj
Előkészített felületet színre fúj
Színre fújt felületet lakkoz
Fényezett felületet szárít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai változások befolyásolása
D típus Szerelés
B típus Porlasztás, szórás fogalma
B típus Előkészítő felületkikészítési és fényezési technológiák
B típus Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás
B típus Hőtani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Pneumatikus, nagynyomású festékszóró berendezés használata
4. szint Villamos működésű nagynyomású festékszóró berendezés használata
1. szint Elektroforetikus festősor használata
4. szint Szóró-szárító kabin használata
2. szint Elektrosztatikus festőberendezés használata
5. szint Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Szerszám- és anyagelőkészítés 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
109 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jármű fémfelületek fényezési technológiáinak begyakorlása
Előkészítő technológiák(felülettisztítás, csiszolás, átmeneti védelem, kittelés, kittcsiszolás,
töltőalapozás), festékszórási
eljárások (kézi, nagynyomású, elektrosztatikus, elektroforetikus stb.) technológiáinak
végzése
Munka- és környezetvédelem
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/7.3/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Műanyag felületek fényezésének végzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a szórópisztoly szórásképét
Elvégzi a műanyag hőkezelését (temperálás)
Műanyag alapozást végez
Fényezőanyagot felhasználásra előkészít
Fém- és műanyag felületet fényezésre előkészít
Előkészített felületet színre fúj
Szórónyomást állít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai változások befolyásolása
D típus Szerelés
B típus Porlasztás, szórás fogalma
B típus Előkészítő felületkikészítési és fényezési technológiák
B típus Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás
B típus Hőtani alapismeretek
B típus Hőtani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Pneumatikus, nagynyomású festékszóró berendezés használata
4. szint Villamos működésű nagynyomású festékszóró berendezés használata
3. szint Elektrohidraulikus festékszóró berendezés használata
4. szint Szóró-szárító kabin használata
3. szint Hőlégfúvó használata
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5. szint Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Szerszám- és anyagelőkészítés 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
67 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jármű műanyag felületek fényezési technológiáinak begyakorlása
Előkészítő technológiák(lúgos lemosás, hőkezelés, műanyag alapozás, kittelés,
kittcsiszolás,szórókittelés), festékszórási
eljárások (kézi, nagynyomású, elektrosztatikus, elektroforetikus stb.) technológiáinak
végzése
Munka- és környezetvédelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/7.4/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Dekorációs fényezés készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fém- és műanyag felületet fényezésre előkészít
Beállítja a szórópisztoly szórásképét
Dekorációs fényezést készít
Fényezőanyagot felhasználásra előkészít
Szórónyomást állít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Különleges hatást keltő lakkok és zománcok
B típus Kémiai változások befolyásolása
D típus Szerelés
B típus Porlasztás, szórás fogalma
B típus Előkészítő felületkikészítési és fényezési technológiák
B típus Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás
B típus Hőtani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Pneumatikus, nagynyomású festékszóró berendezés használata
4. szint Villamos működésű nagynyomású festékszóró berendezés használata
3. szint Egyenes és profilos szélvonalzók használata
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4. szint Szóró-szárító kabin használata
4. szint UV lámpa használata
5. szint Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Dekorációs minta sablonkészítés 30%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rétegek közötti takarások gondos elvégzése
Preciziós festékfelviteli eljárások, lakkozás technológiájának begyakorlása, végzése
Munka- és környezetvédelem
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/7.5/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Fényezett felületek hibáinak javítása, polírozásának végzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fényezett felületet políroz
Egyneműsíti (velírozza) a csatlakozó elemeket
Kijavítja a fényezési hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csiszoló- és fényesítőanyagok
B típus Járműfényezés kéziszerszámai
B típus Polírozás
B típus Helyi javítások technológiája
B típus Karbantartó javítás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Különféle működtetésű kézi csiszológépek használata
5. szint Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
4. szint Lakkcsiszoláshoz alkalmas kézi csiszológép használata
4. szint UV lámpa használata
5. szint Különféle kialakítású spatulák használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
73 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fényezési hibák javítási technológiájának begyakorlása, melléfényezések elvégzése,
összepolírozása
Munka- és környezetvédelem
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/7.6/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Üregvédelem, kőfelverődések elleni védelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alváz- és üregvédelmet ellenőriz, vagy javít
Kőfelverődés elleni védelmet ellenőriz, vagy javít
Kőfelverődés anyagát felhordja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai alapismeretek
B típus Fizikai alapismeretek
B típus Járműfényezés kéziszerszámai
B típus Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
4. szint Különféle ecsetek (poroló stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 75%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
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A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kőfelverődés elleni és üregvédelmi technológiák begyakorlása és alkalmazása, a
technológiák alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség szintű használata
Munka- és környezetvédelem
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9. TANANYAGEGYSÉG

244/8.0/0596-06

szk
Karbantartási,
szk
tisztítási munkálatok
szk

azonosítója

244/8.1/0596-06
244/8.2/0596-06
244/8.3/0596-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/8.1/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszámkarbantartások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kéziszerszámokat, csiszológépeket karbantart
Szórópisztolyt tisztít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai alapismeretek
B típus Fizikai alapismeretek
B típus Járműfényezés kéziszerszámai
B típus Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézi csiszolóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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0
0
0

0
0
0

16
33
25

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműfényezés kézi és gépi szerszámai karbantartási ismereteinek elsajátítása, a
karbantartások elvégzése
Karbantartások folyamán használt anyagok, azok biztonságtechnikájának megismerése
és alkalmazása Környezetvédelmi előírások megismerése és betartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/8.2/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek, berendezések karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Levegőhálózatot karbantart
Elszívó berendezést karbantart
Fényező kabint karbantart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai alapismeretek
B típus Fizikai alapismeretek
B típus Járműfényezéshez használt kisgépek (csiszoló, szóró, UV, hőlégfúvó)
B típus Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Munka-, környezet- és tűzvédelemmel kapcsolatos jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
33 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműfényezés gépi berendezései (fényezőkabin, elszívók, kompresszorok, szárítók stb.)
karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások elvégzése
Karbantartások folyamán használt anyagok, azok biztonságtechnikájának megismerése
Környezetvédelmi előírások megismerése és betartása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/8.3/0596-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahely karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaterületet és eszközöket tisztán tart, karbantart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kémiai alapismeretek
B típus Fizikai alapismeretek
B típus Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Munka-, környezet- és tűzvédelemmel kapcsolatos jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Járműfényező tanműhely
Járműfényező szakműhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fényezés munkaterületére vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírások
megismerése
Járműfényező műhely tisztántartásának elvégzése a munka- és környezetvédelmi előírások
betartása mellett
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

244/1.0/0886-06

Általános
vállalkozási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

244/1.1/0886-06
244/1.2/0886-06
244/1.3/0886-06
244/1.4/0886-06
244/1.5/0886-06

107
0
0
0
0

0
30
0
0
30

0
0
28 255
60
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/1.1/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D típus Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
107 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozás indítása működtetése: szükséges alapvető jogszabályok ismerete,
kapcsolattartás állami szervekkel (pl. APEH, TB stb.) adatszolgáltatási kötelezettségek
(pl. KSH stb.)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/1.2/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű árajánlat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tevékenységhez kapcsolódó árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj,
garanciális feltételek, vállalási határidő stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/1.3/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Csoportos vagy páros helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Saját tevékenység részletes ismerete, hirdetési formák, szakkiállításokon, szakvásárokon
való részvétel
Kapcsolattartás formái (írásban, szóban, egyéb kommunikációs csatornákon), alapvető
kommunikációs gyakorlatok
Reklamáció intézése a garanciális feltételek figyelembevételével
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/1.4/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Számlakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számlázás
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
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Képzési idő:
60 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás, elektronikus
számlakibocsátás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
244/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackövetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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