MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ
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 33 525 01 0000 00 00 Motor- és kerékpárszerelő 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. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Motor- és kerékpárszerelő

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:

7431

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

33 525 01 0010 33 01
Kerékpárszerelő

2
35 %
65 %

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

van
1 év
nem szervezhető
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Hozzárendelt FEOR szám:

Azonosítószám:
Megnevezés:
7431

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

33 525 01 0010 33 02
Motorkerékpár-szerelő

2
50 %
50 %

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

van
1 év
nem szervezhető
-

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:
–
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
üzemlátogatás
számítógépterem
szaktanterem
tanműhely
műszaki rajz szaktanterem
számítógépes szaktanterem
kisüzemi termelőhely

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:

nappali iskolai rendszerű oktatás esetén a 10. évfolyam
elvégzése; vagy a 8. évfolyam elvégzése azok
esetében, akik a 16. életévük betöltéséig voltak
tankötelesek; vagy a közoktatási törvény 27. § (8)
bekezdésében előírt egy- vagy kétéves felzárkóztató
oktatás elvégzése; esti, levelező iskolai rendszerű
oktatás esetén a 8. évfolyam elvégzése
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
5.

Az elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7431

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Gépjármű- és motorszerelő, -javító

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket
Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít
Kapcsolatot tart az ügyféllel
Járművet javít
A munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Szakmai tudását karbantartja és fejleszti
Segítséget ad a speciális vevői kívánságok teljesítéséhez
Kerékpárt javít
Motorkerékpárt javít
Elvégzi a jármű időszakos szervizelését, felülvizsgálatát
Műszaki vizsgára felkészíti a járművet
Állapotfelmérést végez
Környezetvédelmi felülvizsgálatot végez
Magas szintű járműdiagnosztikát végez
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azonosító száma
52 525 01 1000 00 00
51 525 01 1000 00 00
31 525 04 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Autóelektronikai műszerész
Autószerelő
Targonca- és munkagépszerelő

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.

Az elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0619-06 Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Azonosítja a gépjárművet rendszám, alvázszám, motorszám alapján
Megméri a kipufogógáz emissziós értékeit
Gyújtásellenőrzést végez
Minősíti a mért értékeket (megfelelt, nem felelt meg)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Gáztörvények
C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai
B Méréstechnikai alapok
C Kémiai összetétel (gázok, folyadékok) mérése, mérőátalakítók
C Gyújtórendszerek
C Indítóberendezések
B Hatósági vizsgálatok
B Járműazonosítók
B Műszaki adatbázisok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Jármű márkajelzések értelmezése
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0673-06 Közúti járműszerelő közös feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit. Alkalmazza a szükséges és
előírásszerű védőeszközöket, védőfelszereléseket
A munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza
A hulladékokat, környezetre káros anyagokat (pl.: fagyálló folyadék, fáradt olaj,
akkumulátor, fékbetét) szakszerűen kezeli, illetve tárolja
Mérési eredményeket dokumentál számítógéppel
Számítógépes diagnosztikához hardver és szoftver eszközöket használ
Műszaki rajzokat készít, használ
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Szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről, villamos berendezésekről
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze
Dokumentációval szerelési feladatokra készül elő
Elvi működési rajzok alapján vázlatrajzokat készít
Javítások végeztével dokumentálja az elvégzett munkát, regisztrálja a felhasznált
anyagokat (pl. alkatrész, segédanyag)
Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít
Előírásszerűen vezeti a szervizkönyvet
Felméri az elvégzendő munkát
Tájékozódik, információt szerez a panaszról, a rendellenességről
Megtekinti, átveszi a járművet vagy részegységeit
Kipróbálja az eszközt, pontosítja az ügyfél által elmondottakat
Ajánlatot ad a javítás költségeiről és a várható javítási időszükségletről
Ellenőrzi az elvégzett munkát (pl. próbaút, működési próba)
Tevékenyen részt vesz a tűz- és robbanásveszély megelőzésében
Kitölti a munka-megrendelési nyomtatványokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Számítógépes diagnosztika
B Műszaki adatbázisok
B Vizsgálati eredmények speciális dokumentálása
B Hulladék szakszerű kezelése, tárolása
B Gépelemek rajza
B Szerelési rajz
B Elektromos kapcsolási rajz
B Hidraulikus kapcsolási rajz
B Szabadkézi vázlat
B Pneumatikus kapcsolási rajz
B Szakkifejezések
B Munkavégzés személyi feltételei
B Munkavégzés tárgyi feltételei
A Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
A Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
B Munkáltatók kötelezettségei
B Munkavállalók kötelezettségei és jogai
B Elsősegély, munkahelyi balesetek bejelentése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Villamos képi ábrázolás olvasása, értelmezése
3
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Áramút-rajz olvasása, értelmezése
5
A gépjárműben alkalmazott jelképek értelmezése
5
Közlekedési jelképek értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
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2
2
3
3
3
4
3
4
4
4
4
5

ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Számítógépes diagnosztikai rendszerek kezelése
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése
Szakmai műszaki rajz készítése
Szakmai vázlatrajz olvasása, értelmezése
Szakmai vázlatrajz készítése
Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Elektromos kapcsolási rajz készítése
Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0674-06 Gépjármű karbantartás I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a folyadékszintet, pótolja a hiányzó folyadékot
Felkészíti téli használatra a gépjárművet (pl. fagyálló-mérés, akkumulátor-ellenőrzés,
téli ablakmosó feltöltése, téli gumik felszerelése)
Esztétikai állapotfelmérést végez a jármű burkoló idomain
Meghatározza az időszakos szerviz munkafeladatait a gépjármű adatbázisa alapján
Beállítja a szerviz-intervallumjelzőt
Diagnosztikai vizsgálatokat végez a jármű korának, állapotának figyelembevételével
Ellenőrzi a kipufogó-berendezés állapotát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Elektromechanikus műszerek használata
C Digitális műszerek használata
C Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése
C Oszcilloszkóp alkalmazása
B Gépjármű szerkezettani alapfogalmak, kocsitest és szerelvényei
Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák (pl. kipufogó-gáz, fényvetők stb.
B
vizsgálata)
B Hatósági vizsgálatok
B Műszaki adatbázisok
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Gépjárművek szerkezeti egységei, működésük
Belsőégésű motorok működése
Elektromos motorok, berendezések működése
Gázüzemű motorok működése
Működési zavarok
Hibafeltárás műszeres vizsgálattal
Méretek ellenőrzése
Elektromos paraméterek mérése
Hidraulikus paraméterek mérése
Pneumatikus paraméterek mérése
Mérőműszerek működése, használata
Mérőeszközök használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0867-06 Motor-, és kerékpárszerelő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beárazza az elvégzett munkát
Külön kezeli, értékeli a garanciális beavatkozásokat
Az elvégzendő munkákat egyezteti az ügyféllel
Átadja a javított, elkészített új eszközt, tanácsot ad az eszköz használatához,
karbantartásához
Pontosítja az elvégzendő munkát
Szükség esetén a megfelelő diagnosztikai eljárásokkal pontosítja a jármű hibáit
Pontosítja a munkalapot. Szükség esetén egyeztet a megrendelővel
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat,
leírásokat, útmutatókat
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
Raktárból anyaglap (vagy ennek megfelelő adminisztráció) segítségével kivételezi a
javításhoz, összeállításhoz szükséges anyagokat
Figyelemmel kíséri a szakirodalmat
Figyelemmelkíséri a változásokat (pl. új járműtípusok illetve, részegységek, új javítási
technológiák és anyagok stb.)
A típus-specifikus változásokat követi
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Figyelemmelkíséri a szakmai és gazdasági előírások változásait, azokat munkája során
alkalmazza
Szakmai felkészítő és továbbképző tanfolyamon vesz részt
Ellenőrzi a fékrendszert, a futóművet
Ellenőrzi a hajtásláncot (primer hajtás, tengelykapcsoló, nyomatékváltó, szekunder
hajtás)
Üzem közben ellenőrzi a berendezések működését
A vázat műszeres diagnosztikai eljárással vizsgálja, a mért paramétereket
összehasonlítja a gyári adatokkal, szemrevételezi a felületet, feltárja az előző rejtett
sérüléseket, repedésvizsgálatot végez
Vizsgálja a teherviselő szerkezeti elemek állapotát
Megvizsgálja a felületvédelmet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Járművek felszereltsége
B Szerelvényekkel szembeni követelmények
B Felhasználói kategóriák
B Szerkezeti összetevők
B Üzembe helyezés
B Megelőző karbantartás
B Állapotfelmérés
B Diagnosztikai mérések
B Hibafelismerés
B Hibajavítás
B Ellenőrzés
B Belső diagnosztikai eszközök
B Külső diagnosztikai eszközök
B Érzékelésen alapuló diagnosztika
C Fizikai alapok
C Kémiai alapok
B Szerkezeti anyagok
C Segédanyagok
B Felhasználási területek
B Mechanikai, kémiai tulajdonságok
B Hőre keményedő anyagok
B Hőre lágyuló anyagok
B Oldószerek
B Festékek
B Ragasztók
B Kenőanyagok
B Üzemanyagok
C Matematikai alapok
B Mechanikai alapok
B Dokumentáció, rajzkezelés
B Gépelemek
B Oldható kötések
B Nem oldható kötések
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D
D
C
B
D
D
B
C
B
B
B

Forgácsoló alakítás
Forgácsmentes alakítás
Hőkezelés
Szerelés, illesztés
Forrasztás
Hegesztés
Festés, felületkezelés
Ragasztás
Kémiai veszélyforrások
Fizikai veszélyforrások
Elektromos veszélyforrások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Készletkezelő, egyéb nyilvántartó célprogramok
4
Diagnosztikai szoftverek
5
Tervező szoftver
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
1
Idegen nyelvű szakmai dokumentáció értelmezése, megértése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák készítése
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5
Szerelő kéziszerszámok (klf. kulcsok, csavarhúzók, fogók stb.) használata
Egyéb kéziszerszámok (kalapács, pontozó, jelölő, vágóeszközök, gumiszerelők stb.)
3
használata
Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb.)
5
használata
Egyéb elektromos működtetésű kézieszközök (forrasztópáka, ragasztó pisztoly, stb.)
3
használata
Egyéb segédenergiával működtetett eszközök (sűrített levegős eszközök 3
csavarbehajtók, festőpisztolyok, tisztító eszközök) használata
Rögzített, kézi és gépi meghajtású eszközök (asztali fúrógép, köszörűk, satuk, golyós4
karos prések stb.) használata
Rögzített gépi meghajtású gépek (eszterga, maró, köszörű, sajtológépek stb.)
1
használata
3
Mérőberendezések használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
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Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0868-06 Kerékpárszerelő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A vevő, megrendelő alkatához beállítja a járművet
A jármű összeállításához, kiválasztásához javaslatot ad és egyeztet a megrendelővel
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a fékrendszert
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a futóművet
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a hajtásláncot, az erőátviteli berendezéseket
A vázon, villán, teherviselő elemeken szemrevételezi a felületet, rejtett sérüléssel
feltárását végzi el, ellenőrzi annak mechanikai állapotát, szükség szerint javítja, cseréli
az elemeket
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a kormányszerkezetet
Üzem közben ellenőrzi a berendezések működését
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a (jellemzően elektromos) gépi segédhajtás elemeit
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a világítási, fényvisszaverő szerelvényeket
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a jármű egyéb szerelvényeit
Ellenőrzi a járművet a közúti forgalomban történő részt vétel szempontjából, szükség
esetén a járművet alkalmassá teszi a közúti forgalomban történő részt vételre.
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a teremedző kerékpár speciális elemeit (fékező-,
szabályozó berendezés)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Járművek felszereltsége
B Szerelvényekkel szembeni követelmények
B Felhasználói kategóriák
B Szerkezeti összetevők
B Üzembe helyezés
B Megelőző karbantartás
B Állapotfelmérés
B Hibafelismerés
B Hibajavítás
B Ellenőrzés
B Külső diagnosztikai eszközök
C Fizikai alapok
C Kémiai alapok
B Szerkezeti anyagok
C Segédanyagok
B Felhasználási területek
B Mechanikai, kémiai tulajdonságok
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B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Hőre keményedő anyagok
Hőre lágyuló anyagok
Felhasználási területek
Oldó- és tisztítószerek
Festékek
Ragasztók
Kenőanyagok
Matematikai alapok
Mechanikai alapok
Dokumentáció, rajzkezelés, ismeret
Gépelemek
Oldható kötések
Nem oldható kötések
Szerelés, illesztés
Festés, felületkezelés
Ragasztás
Kémiai veszélyforrások
Fizikai veszélyforrások
Elektromos veszélyforrások
Lánc- és szíjhajtás
Fogaskerék-hajtás
Vázak
Sebességváltók
Fékberendezés
Futómű
Egyéb szerelvények
Fényforrások
Biztonsági, vezérlő és kényelmi elektronika

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép használat
2
Műszaki rajz feldolgozó, készítő program (CAD)
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
1
Idegen nyelvű szakmai dokumentáció értelmezése, megértése
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5
Szerelő kéziszerszámok (klf. kulcsok, csavarhúzók, fogók stb.) használata
Egyéb kéziszerszámok (kalapács, pontozó, jelölő, vágóeszközök, gumiszerelők stb.)
3
használata
Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb. eszközök)
5
használta
Egyéb elektromos működtetésű kézieszközök (forrasztópáka, ragasztó pisztoly stb.)
3
használata
Egyéb segédenergiával működtetett eszközök (sűrített levegős eszközök 3
csavarbehajtók, festőpisztolyok, tisztító eszközök) használata
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4
3

Rögzített, kézi és gépi meghajtású eszközök (asztali fúrógép, köszörűk, satuk, golyóskaros prések stb.) használata
Mérőberendezések használata

Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Döntésképesség
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Kapcsolatteremtő képesség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, feltárás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0869-06 Motorkerékpár-szerelő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megjavítja a motort (pl. diagnosztizálja és adott esetben beállítja a gyújtást,
tüzelőanyag-ellátó rendszert. Ellenőrzi a motor és a kiegészítő berendezések
mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket stb.)
Megjavítja az erőátviteli berendezéseket (Ellenőrzi az erőátviteli berendezések
mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket. Az
elektronikusan irányított rendszereknél rendszertesztet végez stb.)
Megjavítja a futóművet és a kormányberendezést (Ellenőrzi a futómű és a
kormányberendezés mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az
alkatrészeket. Mérések alapján ellenőrzi, beállítja a futóművet, stb.)
Megjavítja a fékberendezéseket (Ellenőrzi a fékrendszer mechanikai, hidraulikai
állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket. Szükség szerint
fékpadon, műszeresen ellenőrzi és értékeli a javítást.)
Megjavítja a vázszerkezetet (ellenőrzi a vázszerkezet mechanikai állapotát, értékeli,
javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket stb.)
Megjavítja a jármű elektromos rendszerét (ellenőrzi az elektromos rendszer állapotát akkumulátort, töltést, indító-berendezést, világító és jelzőberendezéseket, kényelmi
berendezéseket -, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket stb.
Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a gépjármű részegységeit
Elvégzi a szükséges cseréket (folyadékok, szűrők, gyertyák)
Elvégzi a szükséges javításokat (pl. futómű hangolása, csavarok meghúzása)
Elvégzi a szükséges beállításokat (pl. szelephézag, gyújtás, tüzelőanyag-ellátás)
Ellenőrzi az elektromos rendszer állapotát - akkumulátort, töltést, indító-berendezést,
világító és jelzőberendezéseket, kényelmi berendezéseket -, értékeli, javítja, beállítja,
vagy kicseréli az alkatrészeket
13

Műszeresen diagnosztizálja a járművet (pl. motorirányító rendszer, elektronikus
nyomatékváltó és fékrendszer szabályzó, elektronikus kormánylengés-csillapító,
indításgátló)
Teljes körűen diagnosztizálja a jármű állapotát, elkészíti a hibalistát a diagnosztika
alapján
A hibalista alapján megjavítja a járművet
Ellenőrzi a javítás eredményességét
Vizsgára bocsátja a járművet
Felméri a motor mechanikai állapotát (sűrítési végnyomás- és veszteség-mérést végez,
tömítettséget vizsgál)
Elvégzi a műszeres beállításokat a mérések alapján (pl. szívócső-diagnosztika,
motorvezérlő elektronika programozása)
Feltárja a futómű esetleges hibáit, ellenőrzi a jármű egyenesfutását, egynyomon
haladását
Fékmérést végez, értékeli a mérés eredményét
Vázszerkezet állapotát ellenőrzi
Ellenőrzi a fejidom rögzítését, az átlátszó idomrészek állapotát
Vizsgálja az üléseket, kapaszkodókat
Ellenőrzi a passzív biztonsági elemeket (műszeres vizsgálat)
Ellenőrzi jármű támaszokat, bukócsöveket, csomagtároló dobozokat és azok
rögzítését
Ellenőrzi a speciális felépítményeket (pl. oldalkocsi, utánfutó)
Minősíti a gépjármű műszaki állapotát, javaslatot tesz az elvégzendő munkákra
Ellenőrzi a kipufogórendszer tömítettségét
Nyilvántartásban rögzíti a gépjármű és a mérési eredmények adatait
Jelentést küld a közlekedési felügyeletnek
Kiadja a hatósági jelzéseket (környezetvédelmi igazolólap, plakett)
Járműdiagnosztika területén alkalmazza mikroprocesszoros, illetve mikrovezérlős
ismereteit
Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat,
blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramútrajzot stb.)
Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor illetve
javítását követően azok élesztéséről gondoskodik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Lánc-, szíjhajtás
B Fogaskerék-hajtás
B Vázak
B Tengelykapcsolók
B Sebességváltók
B Fékberendezés
B Futómű
B Belső égésű motor
B Belső égésű motor kiegészítő berendezései
B Elektromos motor, generátor
B Elemek, akkumulátorok
C Mágnesség, indukció
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C
B
B
B
B
B
B

Elektrosztatika
Elektronika
Vezetékrendszerek
Fényforrások
Hagyományos gyújtás berendezései
Motorirányító rendszerek
Biztonsági és kényelmi elektronika

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Motormodellező szoftverek, internet használata
2
Műszaki rajz feldolgozó, készítő program (CAD)
3
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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
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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 33 525 01 0010 33 01 azonosító számú, Kerékpárszerelő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0673-06
Közúti járműszerelő közös feladatok I.
0867-06
Motor-, és kerékpárszerelő feladatai
0868-06
Kerékpárszerelő feladatai
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
A 33 525 01 0010 33 02 azonosító számú, Motorkerékpár-szerelő megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0619-06
Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai
0673-06
Közúti járműszerelő közös feladatok I.
0674-06
Gépjármű karbantartás I.
0867-06
Motor-, és kerékpárszerelő feladatai
0869-06
Motorkerékpár-szerelő feladatai
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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8. A képzés szerkezete
A 33 525 01 0010 33 01 azonosító számú, Kerékpárszerelő megnevezésű
elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

252/2.0/0867-06

252/2.0/0673-06

252/1.0/0673-06

2
3
4

252/1.0/0867-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

252/3.0/0673-06

15

252/3.0/0867-06

252/1.0/0868-06

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

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

252/3.0/0868-06

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
5
6
7

252/2.0/0868-06

252/4.0/0868-06

8

252/1.0/0886-06

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

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 33 525 01 0010 33 02 azonosító számú, Motorkerékpár-szerelő megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

252/1.0/0673-06

2
3
4
6
7
8
9

252/1.0/0869-06

252/2.0/0673-06

252/1.0/0867-06

5

252/1.0/0886-06

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

252/2.0/0867-06

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

26
27
28
29

252/2.0/0869-06

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

252/4.0/0869-06

252/3.0/0673-06

252/1.0/0619-06

252/1.0/0674-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

252/2.0/0619-06

252/3.0/0869-06
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252/3.0/0867-06

252/2.0/0674-06

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

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.

21

A 33 525 01 0010 33 01 azonosító számú, Kerékpárszerelő megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

1

252/1.0/0673-06

Munka- és baleset- és tűzvédelmi
és környezetvédelmi ismeretek

48

0

0

48

2

252/2.0/0673-06

Műszaki dokumentációs ismeretek

0

40

0

40

3

252/3.0/0673-06

16

0

40

56

4

252/1.0/0867-06

51

30

0

81

5
6

252/2.0/0867-06
252/3.0/0867-06

96
0

0
73

0
98

96
171

7

252/1.0/0868-06

216

0

0

216

8

252/2.0/0868-06

0

0

522

522

9

252/3.0/0868-06

0

0

192

192

10

252/4.0/0868-06

138

0

0

138

11

252/1.0/0886-06

60
625

80
223

0
852

140
1700

Munkafelvételi és ügyfélkezelési
ismeretek
A jármű mechanikája, szerkezete,
felépítése, fejlődése
Anyagok és technológia
A jármű javítása, karbantartása
A kerékpár szerkezeti elemei,
jellemzői I.
A kerékpár beállítása, javítása,
karbantartása I.
A kerékpár beállítása, javítása,
karbantartása II.
A kerékpár szerkezeti elemei,
jellemzői II.
Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:
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A 33 525 01 0010 33 02 azonosító számú, Motorkerékpár-szerelő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

12
13

252/1.0/0619-06
252/2.0/0619-06

Járműazonosítási ismeretek
Környezetvédelmi mérések
Munka- és baleset- és tűzvédelmi
és környezetvédelmi ismeretek

14

252/1.0/0673-06

15

252/2.0/0673-06

16

252/3.0/0673-06

17

252/1.0/0674-06

18

252/2.0/0674-06

19

252/1.0/0867-06

20
21

252/2.0/0867-06
252/3.0/0867-06

Munkafelvételi és ügyfélkezelési
ismeretek
Karbantartási műveletek
Ellenőrzési-, diagnosztikai- és
szerviz-műveletek
A jármű mechanikája, szerkezete,
felépítése, fejlődése
Anyag- és technológia
A jármű javítása, karbantartása
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252/1.0/0869-06

23
24
25
26

252/2.0/0869-06
252/3.0/0869-06
252/4.0/0869-06
252/1.0/0886-06

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

50
40

0
80

0
0

50
120

30

15

0

45

60

15

0

75

0

15

20

35

40

0

23

63

139

131

10

280

65

20

0

85

116
0

0
86

27
39

143
125

Motor- és erőátviteli berendezések

140

115

0

255

Járműszerelvények
Elektromos szerkezetek
Hatósági vizsgálatok
Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:

50
53
27
90
900

77
47
0
40
641

0
0
0
40
159

127
100
27
170
1700

Műszaki dokumentációs ismeretek

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.

Az elágazások 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:
0619-06 Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A rendelkezésre álló írásos vagy elektronikus adathordozóról vett információkkal
és a gépjármű vizsgálatával a gépjármű előírt adatainak azonosítása, az
eredmények dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A rendelkezésre bocsátott programmal az adott belső égésű motorral szerelt
gépjármű környezetvédelmi vizsgálatának elvégzése, a vizsgálat eredményének
dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A környezetvédelem fogalma és alkalmazása a
tevékenységben. Veszélyes anyagok kezelésére és
megsemmisítésére vonatkozó előírások ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc

gépjármű fenntartó
tárolására, valamint

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 40%
3. feladat 40%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0673-06 Közúti járműszerelő közös feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása
konkrét szituációkban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott használt alkatrész szabadkézi vagy műszaki rajzának elkészítése, annak
dokumentálása, műszaki és gazdasági ajánlat készítése ennek az alkatrésznek a
cseréjére
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Jármű munkafelvételévelkapcsolatos adminisztratív tevékenységek, hibafelmérés,
karbantartási javaslat, árajánlat készítés, munkafelvétel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 35%
3. feladat 35%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0674-06 Gépjármű karbantartás I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A rendelkezésre álló írásos vagy elektronikus adathordozóról vett információk és
a gépjármű adatai alapján az időszakos szerviz munkafeladatainak meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A rendelkezésre bocsátott célberendezések használatával a kijelölt részegység
(motor, kipufogó, fényvetők stb.) diagnosztikai vizsgálatának elvégzése, az
eredmények dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A rendelkezésre álló gépjárművön lévő gumik vizsgálata, minősítése, majd a
rendelkezésre álló írásos, vagy elektronikus adathordozóról az adott jármű
számára az ügyfél kívánságának megfelelően kerékabroncsé az ahhoz előírt
gumiabroncs választása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A gépjárműben alkalmazott folyadékok közül kiválasztva egyiknek előírás szerinti
minőségi vizsgálatának végzése, vagy akkumulátor állapotfelmérésének elvégzése
a rendelkezésére álló célműszerekkel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 35%
3. feladat 25%
4. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0867-06 Motor-, és kerékpárszerelő feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jármű hibáinak megállapítása, a javításhoz szükséges alkatrészek, anyagok,
eszközök meghatározása, munkalap kitöltése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A jármű általános ellenőrzése, működéspróbája (fékrendszer, futómű, hajtáslánc
stb.)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A jármű fejlődési irányai, legújabb konstrukciók és technológiák 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 50%
2. feladat 30%
3. feladat 20%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0868-06 Kerékpárszerelő feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vevőnek kerékpár összeállítására javaslattétel, a kerékpár típusai, használati
területek, a kerékpár részvétele a közúti forgalomban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kerékpár egységeinek javítása, beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 270 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 75%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0869-06 Motorkerékpár-szerelő feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A rendelkezésre bocsátott motorkerékpár részegységének állapotfelmérése,
javítása, beállítása (pl. forgattyús hajtómű, hengerfej, vezérlés)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Motorkerékpár karbantartása (folyadék, szűrő, gyertya stb.)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Motorkerékpár részegységének működéselmélete, szakmai számítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
7. 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%
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A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 525 01 0010 33 01 azonosító számú, Kerékpárszerelő megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
2. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 30
5. vizsgarész: 50
7. vizsgarész: 10
A 33 525 01 0010 33 02 azonosító számú, Motorkerékpár-szerelő megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 50
7. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az elágazásokhoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Motor- és
kerékpárszerelő szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 525 01 0010 33 01 azonosító számú, Kerékpárszerelő megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

252/1.0/0673-06

Munka- és balesetés tűzvédelmi és
környezetvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

252/1.1/0673-06

18

0

0

sza

252/1.2/0673-06

16

0

0

sza

252/1.3/0673-06

14

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

48

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.1/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, baleset- és tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit. Alkalmazza a szükséges és előírásszerű
védőeszközöket, védőfelszereléseket
Tevékenyen részt vesz a tűz- és robbanásveszély megelőzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elsősegély, munkahelyi balesetek bejelentése
A típus Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
A típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
B típus Munkavégzés személyi feltételei
B típus Munkavégzés tárgyi feltételei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
B típus Munkáltatók kötelezettségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások, eszközök (azok használata) és módszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.2/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladék szakszerű kezelése, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelemmel kapcsolatos alapismeretek (szennyező anyagok, hatásuk stb.)
Környezetvédelmi előírások (EU és hazai)

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.3/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékok, veszélyes anyagok tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A hulladékokat, környezetre káros anyagokat (pl.: fagyálló folyadék, fáradt olaj,
akkumulátor, fékbetét) szakszerűen kezeli, illetve tárolja
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladék szakszerű kezelése, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműben keletkező veszélyes anyagok, tulajdonságaik és fajtáik
A szakszerű tárolás és hulladékkezelés előírásai, módszerei
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

252/2.0/0673-06

Műszaki
dokumentációs
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

252/2.1/0673-06

0

22

0

sza

252/2.2/0673-06

0

18

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.1/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz készítés és olvasás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzokat készít, használ
Szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről, villamos berendezésekről
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
Elvi működési rajzok alapján vázlatrajzokat készít
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összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

40

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépelemek rajza
B típus Szerelési rajz
B típus Elektromos kapcsolási rajz
B típus Hidraulikus kapcsolási rajz
B típus Szabadkézi vázlat
B típus Pneumatikus kapcsolási rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai műszaki rajz készítése
4. szint Szakmai vázlatrajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai vázlatrajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki rajz szaktanterem
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szabadkézi vázlatkészítés
A műszaki ábrázolás szabványos elemei
Műszaki rajz készítése számítógépi eszközökkel
Rajzolvasás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.2/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentációk felhasználása és készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményeket dokumentál számítógéppel
Számítógépes diagnosztikához hardver és szoftver eszközöket használ
Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze
Dokumentációval szerelési feladatokra készül elő
Javítások végeztével dokumentálja az elvégzett munkát, regisztrálja a felhasznált
anyagokat (pl. alkatrész, segédanyag)
Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít
Előírásszerűen vezeti a szervizkönyvet
Kitölti a munka-megrendelési nyomtatványokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vizsgálati eredmények speciális dokumentálása
B típus Műszaki adatbázisok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Villamos képi ábrázolás olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Áramút-rajz olvasása, értelmezése
5. szint Közlekedési jelképek értelmezése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépes szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járművekkel kapcsolatos műszaki dokumentációk fajtái és elemei
Számítógépi dokumentációs szoftverek használata
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

252/3.0/0673-06

Munkafelvételi és
ügyfélkezelési
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza

252/3.1/0673-06
252/3.2/0673-06
252/3.3/0673-06
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0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.1/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkafelvételi ismeretek (hibabehatárolás, felhasznált anyagok, munkaidő stb.)
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes diagnosztikához hardver és szoftver eszközöket használ
Felméri az elvégzendő munkát
Tájékozódik, információt szerez a panaszról, a rendellenességről
Megtekinti, átveszi a járművet vagy részegységeit
Kipróbálja az eszközt, pontosítja az ügyfél által elmondottakat
Ellenőrzi az elvégzett munkát (pl. próbaút, működési próba)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítógépes diagnosztika
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Számítógépes diagnosztikai rendszerek kezelése
5. szint A gépjárműben alkalmazott jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműnek és főegységeinek meghibásodásai és a hibák ismérvei
Munkafelvételi eljárások, módszerek
Normaidők meghatározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.2/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Árajánlat készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlatot ad a javítás költségeiről és a várható javítási időszükségletről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
34

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépes szaktanterem
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árajánlat felépítése, elemei
Elkészítése számítógéppel
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.3/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyfélkommunikációs ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kipróbálja az eszközt, pontosítja az ügyfél által elmondottakat
Ajánlatot ad a javítás költségeiről és a várható javítási időszükségletről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakkifejezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikációs alapismeretek
A hatékony ügyfélkommunikáció alpelemei
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

252/1.0/0867-06

sza
A jármű
sza
mechanikája,
szerkezete, felépítése, sza
fejlődése
sza

azonosítója

252/1.1/0867-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.1/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A jármű felépítése, változatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a változásokat (pl. új járműtípusok illetve, részegységek, új javítási
technológiák és anyagok stb.)
A típus-specifikus változásokat követi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek felszereltsége
B típus Felhasználói kategóriák
B típus Szerkezeti összetevők
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jármű szerkezeti felépítése, elemei, ezek feladatai, főbb változatai, járműkategóriák

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.2/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A jármű mechanikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A típus-specifikus változásokat követi
Figyelemmel kíséri a szakirodalmat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapok
C típus Matematikai alapok
B típus Mechanikai alapok
B típus Dokumentáció, rajzkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jármű mechanikai elemeinek működése, elvi alapok, kivitelek, szerkezeti változatok

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.3/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A jármű fejlődése
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a szakirodalmat
Figyelemmel kíséri a változásokat (pl. új járműtípusok illetve, részegységek, új javítási
technológiák és anyagok stb.)
A típus-specifikus változásokat követi
Szakmai felkészítő és továbbképző tanfolyamon vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felhasználói kategóriák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Idegen nyelvű szakmai dokumentáció értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jármű története, fejlődése, összefüggések a környezet, alkalmazások, igények között

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.4/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A járműre vonatkozó előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a szakmai és gazdasági előírások változásait, azokat munkája során
alkalmazza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járművel szemben támasztott törvényi követelések, elsősorban annak felszereltségével,
használatával, forgalomban való részvételével kapcsolatban
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

252/2.0/0867-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.1/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat, leírásokat,
útmutatókat
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapok
C típus Kémiai alapok
B típus Szerkezeti anyagok
B típus Felhasználási területek
B típus Mechanikai, kémiai tulajdonságok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
39

3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Mérőberendezések használata
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazott fémes anyagok tulajdonságai, jellemzői, felhasználása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.2/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Műanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat, leírásokat,
útmutatókat
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapok
C típus Kémiai alapok
B típus Felhasználási területek
B típus Mechanikai, kémiai tulajdonságok
B típus Hőre keményedő anyagok
B típus Hőre lágyuló anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Mérőberendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazott műanyagok tulajdonságai, jellemzői, felhasználása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.3/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyianyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapok
C típus Kémiai alapok
B típus Oldószerek
B típus Festékek
B típus Ragasztók
B típus Kenőanyagok
C típus Segédanyagok
B típus Üzemanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Mérőberendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazott műanyagok tulajdonságai, jellemzői, felhasználása, veszélyforrások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.4/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgácsmentes technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat, leírásokat,
útmutatókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapok
B típus Felhasználási területek
D típus Forgácsmentes alakítás
C típus Hőkezelés
D típus Forrasztás
D típus Hegesztés
B típus Fizikai veszélyforrások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mérőberendezések használata
3. szint Egyéb elektromos működtetésű kézieszközök (forrasztópáka, ragasztó pisztoly, stb.)
használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szakrajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmában alkalmazott forgácsmentes technológiák: hegesztés, forrasztás, sajtolás,
öntés, darabolás, hőkezelés stb. és ezek alkalmazási területeinek ismerete
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.5/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgácsoló technológiák
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat, leírásokat,
útmutatókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapok
B típus Felhasználási területek
D típus Forgácsoló alakítás
B típus Fizikai veszélyforrások
B típus Elektromos veszélyforrások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mérőberendezések használata
5. szint Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb.) használata
4. szint Rögzített, kézi és gépi meghajtású eszközök (asztali fúrógép, köszörűk, satuk, golyóskaros prések stb.) használata
1. szint Rögzített gépi meghajtású gépek (eszterga, maró, köszörű, sajtológépek stb.) használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szakrajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmában alkalmazott forgácsoló technológiák: esztergálás, marás, fúrás, csiszolás,
köszörülés stb. és ezek alkalmazási területeinek ismerete
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.6/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat, leírásokat,
útmutatókat
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Festés, felületkezelés
B típus Kémiai veszélyforrások
B típus Fizikai veszélyforrások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Egyéb segédenergiával működtetett eszközök (sűrített levegős eszközök - csavarbehajtók,
festőpisztolyok, tisztító eszközök) használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmában alkalmazott felületkezelési technológiák: festés, galvanizálás, pasziválás stb.
és ezek alkalmazási területeinek ismerete
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.7/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Szereléstechnológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat, leírásokat,
útmutatókat
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépelemek
B típus Oldható kötések
B típus Nem oldható kötések
C típus Ragasztás
B típus Szerelés, illesztés
B típus Elektromos veszélyforrások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mérőberendezések használata
5. szint Szerelő kéziszerszámok (klf. kulcsok, csavarhúzók, fogók stb.) használata
3. szint Egyéb kéziszerszámok (kalapács, pontozó, jelölő, vágóeszközök, gumiszerelők stb.)
használata
5. szint Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb.) használata
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4. szint Rögzített, kézi és gépi meghajtású eszközök (asztali fúrógép, köszörűk, satuk, golyóskaros prések stb.) használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szakrajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmában alkalmazott szerelési technológiák: oldható és nemoldható kötések, illesztés
kenés, általános szerelés stb. és ezek alkalmazási területeinek ismerete
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

252/3.0/0867-06

A jármű javítása,
karbantartása

azonosítója

sza
sza
sza
sza

252/3.1/0867-06
252/3.2/0867-06
252/3.3/0867-06
252/3.4/0867-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.1/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka felvétele
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az elvégzendő munkákat egyezteti az ügyféllel
Pontosítja az elvégzendő munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Megelőző karbantartás
B típus Állapotfelmérés
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0
0
0
0

28
0
0
45

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
53
171
45
0

B típus Hibafelismerés
B típus Diagnosztikai mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Diagnosztikai szoftverek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A megrendelővel, vevővel tartott kapcsolat során a munka meghatározása, az eszköz
átvétele, feladat első meghatározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.2/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pontosítja az elvégzendő munkát
Szükség esetén a megfelelő diagnosztikai eljárásokkal pontosítja a jármű hibáit
Pontosítja a munkalapot. Szükség esetén egyeztet a megrendelővel
Ellenőrzi a fékrendszert, a futóművet
Ellenőrzi a hajtásláncot (primer hajtás, tengelykapcsoló, nyomatékváltó, szekunder hajtás)
A vázat műszeres diagnosztikai eljárással vizsgálja, a mért paramétereket összehasonlítja a
gyári adatokkal, szemrevételezi a felületet, feltárja az előző rejtett sérüléseket,
repedésvizsgálatot végez
Vizsgálja a teherviselő szerkezeti elemek állapotát
Megvizsgálja a felületvédelmet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Megelőző karbantartás
B típus Hibafelismerés
B típus Érzékelésen alapuló diagnosztika
B típus Diagnosztikai mérések
B típus Belső diagnosztikai eszközök
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B típus Külső diagnosztikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
53 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A javítási, karbantartási, építési feladat pontosítása, állapotfelmérés, részletek
meghatározása, szükség szerinti egyeztetése a megrendelővel
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.3/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészület a javításhoz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat, leírásokat,
útmutatókat
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
Raktárból anyaglap (vagy ennek megfelelő adminisztráció) segítségével kivételezi a
javításhoz, összeállításhoz szükséges anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerkezeti anyagok
B típus Felhasználási területek
B típus Oldószerek
B típus Festékek
B típus Kenőanyagok
B típus Hibajavítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Készletkezelő, egyéb nyilvántartó célprogramok
5. szint Tervező szoftver
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
45 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A javítási, karbantartási munka előkészítése, az ehhez szükséges eszközök, anyagok
előkészítése, kivételezése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.4/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka befejezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzem közben ellenőrzi a berendezések működését
Beárazza az elvégzett munkát
Külön kezeli, értékeli a garanciális beavatkozásokat
Átadja a javított, elkészített új eszközt, tanácsot ad az eszköz használatához,
karbantartásához
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzembe helyezés
B típus Ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
45 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elkészült munka ellenőrzése, adminisztráció elvégzése,a munka megrendelő részére
történő átadása
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

252/1.0/0868-06

A kerékpár
szerkezeti elemei,
jellemzői I.

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

252/1.1/0868-06
252/1.2/0868-06
252/1.3/0868-06
252/1.4/0868-06
252/1.5/0868-06

24
44
52
52
44

0
0
0
0
0

0
0
0 216
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
A tananyagelem megnevezése:

252/1.1/0868-06
A kerékpár és használója

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vevő, megrendelő alkatához beállítja a járművet
A jármű összeállításához, kiválasztásához javaslatot ad és egyeztet a megrendelővel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek felszereltsége
B típus Felhasználói kategóriák
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
B típus Szerkezeti összetevők
B típus Felhasználási területek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár használati igényének, típusának összhangja
A kerékpár méretei és a használó alkatának kapcsolata, e közötti összefüggések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.2/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kerékpár fékberendezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a fékrendszert
Üzem közben ellenőrzi a berendezések működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hibafelismerés
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
C típus Fizikai alapok
B típus Mechanikai alapok
B típus Dokumentáció, rajzkezelés, ismeret
B típus Fékberendezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár fékberendezései, ezek változatai, működési elve, hatásossága, felépítése,
gyakorlati tulajdonságai
Az egyes kivitelek összehasonlítása, alkalmazási területei, anyagai
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.3/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kerékpár futóműve
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a futóművet
Üzem közben ellenőrzi a berendezések működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hibafelismerés
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
C típus Fizikai alapok
B típus Mechanikai alapok
B típus Dokumentáció, rajzkezelés, ismeret
B típus Futómű
C típus Matematikai alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár futóműve, kerékagy, küllőzet, kerékpánt, gumiköpeny, tömlő, ezek változatai,
tulajdonságai
Küllőzés, kerékfűzési módok, speciális (küllő nélküli) kerekek, tömlő nélküli gumiköpeny,
kerékrögzítési módok, biztonsági követelmények
Rugózási elemek, első teleszkópok, rugóstagok, felfüggesztések
Változatok (acél, elasztomer, levegő stb. rugóelem, csillapítás), működési elvek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.4/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kerékpár hajtáslánca
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a hajtásláncot, az erőátviteli berendezéseket
Üzem közben ellenőrzi a berendezések működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hibafelismerés
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
C típus Fizikai alapok
B típus Mechanikai alapok
B típus Dokumentáció, rajzkezelés, ismeret
B típus Lánc- és szíjhajtás
B típus Fogaskerék-hajtás
B típus Sebességváltók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajtáslánc elemei (pedál, hajtómű, lánc vagy egyéb erőátvitel, lánckerekek,
sebességváltó szerkezetek, változatok, tulajdonságok, felépítések)
Sebességváltó szerkezetek (láncváltó, agyváltó, eztek működtetése, vezérlése, változatai)
A sebességváltás célja, irányzatok (városi, terep, országúti használat)
Áttétel számítás
Speciális hajtások (fogasszíj, kardán stb.)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.5/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kerékpár teherviselő vázszerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vázon, villán, teherviselő elemeken szemrevételezi a felületet, rejtett sérüléssel feltárásá
végzi el, ellenőrzi annak mechanikai állapotát, szükség szerint javítja, cseréli az elemeket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hibafelismerés
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
C típus Fizikai alapok
B típus Dokumentáció, rajzkezelés, ismeret
B típus Vázak
C típus Kémiai alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat
2. szint Műszaki rajz feldolgozó, készítő program (CAD)
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár vázszerkezet, villa kivitele, anyagai, követelmények, meghibásodások,
ellenőrzési szempontok, biztonság
Javítási metódusok, felületkezelés, korrózió hatásai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

252/2.0/0868-06

A kerékpár
beállítása, javítása,
karbantartása I.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

252/2.1/0868-06
252/2.2/0868-06
252/2.3/0868-06
252/2.4/0868-06
252/2.5/0868-06
252/2.6/0868-06
252/2.7/0868-06
252/2.8/0868-06

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

74
96
80
60
522
56
60
54
42

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.1/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A futómű karbantartása, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a futóművet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Futómű
B típus Szerelés, illesztés
B típus Kenőanyagok
B típus Gépelemek
B típus Oldó- és tisztítószerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb. eszközök)
használta
3. szint Egyéb kéziszerszámok (kalapács, pontozó, jelölő, vágóeszközök, gumiszerelők stb.)
használata
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
74 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár futóművének javítása, karbantartása, az elhasználódott elemek cseréje, állapot
felismerése, értékelése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.2/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A hajtás elemeinek karbantartása, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a hajtásláncot, az erőátviteli berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lánc- és szíjhajtás
B típus Fogaskerék-hajtás
B típus Sebességváltók
B típus Kenőanyagok
B típus Gépelemek
B típus Oldó- és tisztítószerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb. eszközök)
használta
1. szint Idegen nyelvű szakmai dokumentáció értelmezése, megértése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
96 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár hajtási elemeinek javítása, karbantartása, az elhasználódott elemek cseréje,
állapot felismerése, értékelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.3/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A teherviselő elemek karbantartása, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vázon, villán, teherviselő elemeken szemrevételezi a felületet, rejtett sérüléssel feltárásá
végzi el, ellenőrzi annak mechanikai állapotát, szükség szerint javítja, cseréli az elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázak
B típus Szerkezeti anyagok
B típus Mechanikai, kémiai tulajdonságok
B típus Festékek
B típus Nem oldható kötések
B típus Festés, felületkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Egyéb kéziszerszámok (kalapács, pontozó, jelölő, vágóeszközök, gumiszerelők stb.)
használata
5. szint Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb. eszközök)
használta
3. szint Egyéb elektromos működtetésű kézieszközök (forrasztópáka, ragasztó pisztoly stb.)
használata
3. szint Egyéb segédenergiával működtetett eszközök (sűrített levegős eszközök - csavarbehajtók,
festőpisztolyok, tisztító eszközök) használata
4. szint Rögzített, kézi és gépi meghajtású eszközök (asztali fúrógép, köszörűk, satuk, golyóskaros prések stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás
Képzési idő:
80 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár teherviselő elemeinek javítása, karbantartása, az elhasználódott elemek
cseréje, állapot felismerése, értékelése
A megfelelő javítási technológia kiválasztása a váz- villa anyagának, a meghibásodásnak
megfelelően
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.4/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kormányszerkezet karbantartása, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a kormányszerkezetet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Futómű
B típus Szerelés, illesztés
B típus Kenőanyagok
B típus Gépelemek
B típus Oldó- és tisztítószerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb. eszközök)
használta
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár egyéb szerelvényeinek javítása, karbantartása, az elhasználódott elemek
cseréje, állapot felismerése, értékelése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.5/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kerékpár egyéb szerelvényeinek karbantartása, javítása
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a jármű egyéb szerelvényeit
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a világítási, fényvisszaverő szerelvényeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyéb szerelvények
B típus Fényforrások
B típus Szerelés, illesztés
C típus Segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb. eszközök)
használta
3. szint Egyéb elektromos működtetésű kézieszközök (forrasztópáka, ragasztó pisztoly stb.)
használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár egyéb szerelvényeinek javítása, karbantartása, az elhasználódott elemek
cseréje, állapot felismerése, értékelése
A világítási berendezés vizsgálata, hibaelemzés
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.6/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépi segédhajtás karbantartása, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a (jellemzően elektromos) gépi segédhajtás elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztonsági, vezérlő és kényelmi elektronika
B típus Lánc- és szíjhajtás
B típus Fogaskerék-hajtás
B típus Szerelés, illesztés
B típus Külső diagnosztikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb. eszközök)
használta
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1. szint Idegen nyelvű szakmai dokumentáció értelmezése, megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Üzemlátogatás
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár gépi hajtásának javítása, karbantartása, az elhasználódott elemek cseréje,
állapot felismerése, értékelése
A rendelkezésre álló leírás, szervizkönyv alapján azon javítási terület meghatározása, mely
a szakmán belül elvégezhető
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.7/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A teremedző kerékpár karbantartása, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a teremedző kerékpár speciális elemeit (fékező-, szabályozó
berendezés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lánc- és szíjhajtás
B típus Fogaskerék-hajtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb. eszközök)
használta
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A teremedző szerkezet speciális, csak itt előforduló elemeinek javítása, karbantartása, az
elhasználódott elemek cseréje, állapot felismerése, értékelése
A teremedző szerkezet azon részeinek kezelése, melyek a kerékpár normál (vagy ott
megismert) elemeivel megegyeznek az ott alkalmazottak szerint kezelendők
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.8/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kerékpár forgalombiztonsági ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a járművet a közúti forgalomban történő részt vétel szempontjából, szükség
esetén a járművet alkalmassá teszi a közúti forgalomban történő részt vételre.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek felszereltsége
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
B típus Üzembe helyezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár közúti forgalomban történő részvételének feltételei, ezek gyakorlati
alkalmazása adott jármű esetében
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

252/3.0/0868-06

A kerékpár
beállítása, javítása,
karbantartása II.

azonosítója

sza
sza
sza
sza

252/3.1/0868-06
252/3.2/0868-06
252/3.3/0868-06
252/3.4/0868-06

0
0
0
0

0
0
0
0

48
24
192
96
24

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.1/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kerékpár használóhoz illesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vevő, megrendelő alkatához beállítja a járművet
A jármű összeállításához, kiválasztásához javaslatot ad és egyeztet a megrendelővel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek felszereltsége
B típus Felhasználói kategóriák
B típus Üzembe helyezés
B típus Megelőző karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Szerelő kéziszerszámok (klf. kulcsok, csavarhúzók, fogók stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Kapcsolatteremtő képesség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adott felhasználó igényeinek megfelelő kerékpár típusának, méretének kiválasztása,
beállítása a felhasználó alkatának megfelelően
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.2/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kerékpár karbantartása, javítása (általános)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzem közben ellenőrzi a berendezések működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
B típus Állapotfelmérés
B típus Hibafelismerés
B típus Hibajavítás
B típus Ellenőrzés
B típus Kémiai veszélyforrások
B típus Fizikai veszélyforrások
B típus Elektromos veszélyforrások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mérőberendezések használata
5. szint Szerelő kéziszerszámok (klf. kulcsok, csavarhúzók, fogók stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, feltárás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár javításának általános követelményei, hibafelismerés, hibajavítás, karbantartási
szempontok, az ellenőrzés fontossága
A javítás, karbantartás utáni menetpróba, általános átvizsgálás
A biztonságos munkavégzés feltételei
A tananyagelem lényegében része az egyes szerelvényekre vonatkozó konkrét
tananyagelemeknek, a szempontok ott is figyelembe veendők
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.3/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A fékberendezés karbantartása, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a fékrendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fékberendezés
B típus Szerelés, illesztés
B típus Kenőanyagok
B típus Gépelemek
B típus Oldható kötések
B típus Oldó- és tisztítószerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb. eszközök)
használta
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
96 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár fékberendezésének javítása, karbantartása, az elhasználódott elemek cseréje,
állapot felismerése, értékelése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.4/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kerék gumizásának karbantartása, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a futóművet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Futómű
B típus Szerelés, illesztés
B típus Oldó- és tisztítószerek
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B típus Ragasztók
C típus Ragasztás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Egyéb kéziszerszámok (kalapács, pontozó, jelölő, vágóeszközök, gumiszerelők stb.)
használata
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár futóművének javítása, karbantartása, az elhasználódott elemek cseréje, állapot
felismerése, értékelése
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

252/4.0/0868-06

A kerékpár
szerkezeti elemei,
jellemzői II.

azonosítója

szk
szk
szk
szk

252/4.1/0868-06
252/4.2/0868-06
252/4.3/0868-06
252/4.4/0868-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/4.1/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kerékpár kormányszerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a kormányszerkezetet
Üzem közben ellenőrzi a berendezések működését
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0
0
138
0
0

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hibafelismerés
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
C típus Fizikai alapok
B típus Mechanikai alapok
B típus Dokumentáció, rajzkezelés, ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár irányítása, stabilitása, első kerékfelfüggesztés jellegzetességei,
kormányfejkészlet típusai, jellemzői
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/4.2/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kerékpár egyéb szerelvényei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a jármű egyéb szerelvényeit
Üzem közben ellenőrzi a berendezések működését
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a világítási, fényvisszaverő szerelvényeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hibafelismerés
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
C típus Fizikai alapok
B típus Mechanikai alapok
B típus Dokumentáció, rajzkezelés, ismeret
B típus Fényforrások
B típus Hőre keményedő anyagok
B típus Hőre lágyuló anyagok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerékpár kiegészítő szerelvényei (világítás, fényvisszaverők, védelmi elemek: lánc-,
sárvédő, kényelmi kiegészítők stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/4.3/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
A kerékpár gépi segédhajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a (jellemzően elektromos) gépi segédhajtás elemeit
Üzem közben ellenőrzi a berendezések működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hibafelismerés
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
C típus Fizikai alapok
B típus Mechanikai alapok
B típus Dokumentáció, rajzkezelés, ismeret
B típus Biztonsági, vezérlő és kényelmi elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jellemzően elektromos kiegészítő gépi segédhajtással szerelt kerékpárok, típusai (kisegítő
vagy önálló hajtás), kivitelek, vezérlésük
Kiegészítőként, utólagos felszerelési lehetőséggel bíró belső égésű motoros vagy
elektromos hajtások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/4.4/0868-06
A tananyagelem megnevezése:
Teremedző kerékpár
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a teremedző kerékpár speciális elemeit (fékező-, szabályozó
berendezés)
Üzem közben ellenőrzi a berendezések működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hibafelismerés
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
C típus Fizikai alapok
B típus Mechanikai alapok
B típus Dokumentáció, rajzkezelés, ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Teremedző szerkezetek, változatai, speciális tulajdonságok (energiaelnyelőfékszerelvények, szabályozásuk, használatuk)
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

252/1.0/0886-06

Általános
vállalkozási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

252/1.1/0886-06
252/1.2/0886-06
252/1.3/0886-06
252/1.4/0886-06
252/1.5/0886-06

60
0
0
0
0

0
15
15
25
25

0
0
0 140
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.1/0886-06
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%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
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:
252/1.2/0886-06
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
Számítógépterem
Képzési idő:
15 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:
252/1.3/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
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
Számítógépterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes 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:
252/1.4/0886-06
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:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás, elektronikus
számlakibocsátás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackövetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
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:
Számítógépterem
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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A 33 525 01 0010 33 02 azonosító számú, Motorkerékpár-szerelő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

252/1.0/0619-06

Járműazonosítási
ismeretek

azonosítója

szk
szk

252/1.1/0619-06
252/1.2/0619-06

30
20

0
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.1/0619-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Azonosítja a gépjárművet rendszám, alvázszám, motorszám alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járműazonosítók
B típus Műszaki adatbázisok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jármű márkajelzések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműazonosító jellemzők fajtái, felépítése, információtartalma Egyezményes és
gyárrtóspecifikus információk
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.2/0619-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműazonosító jellemzők elhelyezkedése a járművön
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Azonosítja a gépjárművet rendszám, alvázszám, motorszám alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járműazonosítók
B típus Műszaki adatbázisok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jármű márkajelzések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműazonosító információk elhelyezkedése a járművön, járműazonosítási
alapismeretek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.1/0619-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok emissziótechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megméri a kipufogógáz emissziós értékeit
Minősíti a mért értékeket (megfelelt, nem felelt meg)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gáztörvények
C típus Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai
B típus Méréstechnikai alapok
C típus Kémiai összetétel (gázok, folyadékok) mérése, mérőátalakítók
B típus Hatósági vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A belső égésű motorok égésfolyamata, károsanyagok képződése és kibocsátási
törvényszerűségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.2/0619-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorüzemi paraméterek (fordulatszám, előgyújtás stb.) mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyújtásellenőrzést végez
Minősíti a mért értékeket (megfelelt, nem felelt meg)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyújtórendszerek
C típus Indítóberendezések
B típus Méréstechnikai alapok
B típus Hatósági vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fordulatszám, előgyújtás mérése, a mért értékek minőséítése értékelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.3/0619-06
A tananyagelem megnevezése:
Otto-motorok gázelemzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megméri a kipufogógáz emissziós értékeit
Minősíti a mért értékeket (megfelelt, nem felelt meg)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnikai alapok
C típus Kémiai összetétel (gázok, folyadékok) mérése, mérőátalakítók
B típus Hatósági vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázelemző műszerek felépítése és működési elve
Méréstechnikai alapelvek és mérési technológiák
Hatósági és diagnosztikai célú vizsgálatok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.4/0619-06
A tananyagelem megnevezése:
Dízelmotorok füstölésmérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megméri a kipufogógáz emissziós értékeit
Minősíti a mért értékeket (megfelelt, nem felelt meg)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnikai alapok
C típus Kémiai összetétel (gázok, folyadékok) mérése, mérőátalakítók
B típus Hatósági vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Füstölésmérő műszerek felépítése és működési elve
Méréstechnikai alapelvek és mérési technológiák
Hatósági és diagnosztikai célú vizsgálatok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.5/0619-06
A tananyagelem megnevezése:
Fedélzeti diagnosztika (OBD, EOBD)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minősíti a mért értékeket (megfelelt, nem felelt meg)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hatósági vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az OBD-vel, EOBD-vel kapcsolatos alapfogalmak, definíciók
A fedélzeti diagnosztika alapjai
Rendszerteszterek működése és használata
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.1/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, baleset- és tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit. Alkalmazza a szükséges és
előírásszerű védőeszközöket, védőfelszereléseket
Tevékenyen részt vesz a tűz- és robbanásveszély megelőzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elsősegély, munkahelyi balesetek bejelentése
A típus Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
A típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
B típus Munkavégzés személyi feltételei
B típus Munkavégzés tárgyi feltételei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
B típus Munkáltatók kötelezettségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások, eszközök (azok használata) és módszerek

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.2/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladék szakszerű kezelése, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelemmel kapcsolatos alapismeretek (szennyező anyagok, hatásuk stb.)
Környezetvédelmi előírások (EU és hazai)

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.3/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékok, veszélyes anyagok tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A hulladékokat, környezetre káros anyagokat (pl.: fagyálló folyadék, fáradt olaj,
akkumulátor, fékbetét) szakszerűen kezeli, illetve tárolja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladék szakszerű kezelése, tárolása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműben keletkező veszélyes anyagok, tulajdonságaik és fajtáik
A szakszerű tárolás és hulladékkezelés előírásai, módszerei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

252/2.1/0673-06

A tananyagelem megnevezése:

Műszaki rajz készítés és olvasás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzokat készít, használ
Szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről, villamos berendezésekről
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
Elvi működési rajzok alapján vázlatrajzokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépelemek rajza
B típus Szerelési rajz
B típus Elektromos kapcsolási rajz
B típus Hidraulikus kapcsolási rajz
B típus Szabadkézi vázlat
B típus Pneumatikus kapcsolási rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai műszaki rajz készítése
4. szint Szakmai vázlatrajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai vázlatrajz készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki rajz szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szabadkézi vázlatkészítés
A műszaki ábrázolás szabványos elemei
Műszaki rajz készítése számítógépi eszközökkel
Rajzolvasás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
A tananyagelem megnevezése:

252/2.2/0673-06

Dokumentációk felhasználása és készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési eredményeket dokumentál számítógéppel
Számítógépes diagnosztikához hardver és szoftver eszközöket használ
Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze
Dokumentációval szerelési feladatokra készül elő
Javítások végeztével dokumentálja az elvégzett munkát, regisztrálja a felhasznált
anyagokat (pl. alkatrész, segédanyag)
Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít
Előírásszerűen vezeti a szervizkönyvet
Kitölti a munka-megrendelési nyomtatványokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vizsgálati eredmények speciális dokumentálása
B típus Műszaki adatbázisok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Villamos képi ábrázolás olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Áramút-rajz olvasása, értelmezése
5. szint Közlekedési jelképek értelmezése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépes szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

82

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járművekkel kapcsolatos műszaki dokumentációk fajtái és elemei
Számítógépi dokumentációs szoftverek használata
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.1/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkafelvételi ismeretek (hibabehatárolás, felhasznált anyagok, munkaidő, stb.)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes diagnosztikához hardver és szoftver eszközöket használ
Felméri az elvégzendő munkát
Tájékozódik, információt szerez a panaszról, a rendellenességről
Megtekinti, átveszi a járművet vagy részegységeit
Kipróbálja az eszközt, pontosítja az ügyfél által elmondottakat
Ellenőrzi az elvégzett munkát (pl. próbaút, működési próba)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítógépes diagnosztika
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Számítógépes diagnosztikai rendszerek kezelése
5. szint A gépjárműben alkalmazott jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

84

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműnek és főegységeinek meghibásodásai és a hibák ismérvei
Munkafelvételi eljárások, módszerek
Normaidők meghatározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.2/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Árajánlat készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlatot ad a javítás költségeiről és a várható javítási időszükségletről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elektromos kapcsolási rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépes szaktanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árajánlat felépítése, elemei
Elkészítése számítógéppel
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.3/0673-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyfélkommunikációs iemeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kipróbálja az eszközt, pontosítja az ügyfél által elmondottakat
Ajánlatot ad a javítás költségeiről és a várható javítási időszükségletről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakkifejezések
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikációs alapismeretek
A hatékony ügyfélkommunikáció alpelemei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.1/0674-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjárművekben alkalmazott, folyadékok, olajok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a folyadékszintet, pótolja a hiányzó folyadékot
Felkészíti téli használatra a gépjárművet (pl. fagyálló-mérés, akkumulátor-ellenőrzés,
téli ablakmosó feltöltése, téli gumik felszerelése)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépjármű szerkezettani alapfogalmak, kocsitest és szerelvényei
B típus Belsőégésű motorok működése
B típus Gázüzemű motorok működése
B típus Gépjárművek szerkezeti egységei, működésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kenőolajok tulajdonságai, szabványosításuk és jelölésrendszerük Hűtő-, fék- és
hidarulika-folyadékok tulajdonságai és alkalmazásuk feltételei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.2/0674-06
A tananyagelem megnevezése:
Feltöltési mennyiségek ellenőrzése, folyadékok összetételének diagnosztikai
ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a folyadékszintet, pótolja a hiányzó folyadékot
Felkészíti téli használatra a gépjárművet (pl. fagyálló-mérés, akkumulátor-ellenőrzés,
téli ablakmosó feltöltése, téli gumik felszerelése)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérőműszerek működése, használata
B típus Mérőeszközök használata
B típus Műszaki adatbázisok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Feltöltési mennyiségek ellenőrzése hagyományos (nívópálca) és elektronikus
(szenzoros) úton
A folyadékok összetételének és állapotának ellenőrzése diagnosztikai módszerekkel
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.3/0674-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű esztétikai állapot felmérése, festékréteg-vastagság mérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Esztétikai állapotfelmérést végez a jármű burkoló idomain
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hatósági vizsgálatok
B típus Mérőműszerek működése, használata
B típus Mérőeszközök használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
13 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépjárműfényezési alapismeretek: anyagok, rétegek, technológiák
Rétegvastagságmérés
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.1/0674-06
A tananyagelem megnevezése:
Időszakos szerviz-műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az időszakos szerviz munkafeladatait a gépjármű adatbázisa alapján
Beállítja a szerviz-intervallumjelzőt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Működési zavarok
B típus Hibafeltárás műszeres vizsgálattal
B típus Méretek ellenőrzése
B típus Elektromos paraméterek mérése
B típus Hidraulikus paraméterek mérése
B típus Pneumatikus paraméterek mérése
B típus Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák (pl. kipufogó-gáz, fényvetők stb.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járművek garanciális és garanciális időn túli szerviz-műveletei
A műveletekkel összefüggő adminisztrációs teendők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.2/0674-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemrevételezéses vizsgálati műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a kipufogó-berendezés állapotát
Ellenőrzi a folyadékszintet, pótolja a hiányzó folyadékot
Esztétikai állapotfelmérést végez a jármű burkoló idomain
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépjárművek szerkezeti egységei, működésük
B típus Működési zavarok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerkezeti elemek állapotának és működőképességének szemrevételezéses vizsgálatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.3/0674-06
A tananyagelem megnevezése:
Diagnosztikai vizsgálatok elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Diagnosztikai vizsgálatokat végez a jármű korának, állapotának figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektromechanikus műszerek használata
C típus Digitális műszerek használata
C típus Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése
C típus Oszcilloszkóp alkalmazása
B típus Elektromos motorok, berendezések működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
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5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
94 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműdiagnosztikai vizsgálatok csoportosítása
Mérőműszerek és vizsgálópadok, mérési technológia és kiértékelés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.4/0674-06
A tananyagelem megnevezése:
Diagnosztikai vizsgálatok gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Diagnosztikai vizsgálatokat végez a jármű korának, állapotának figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektromechanikus műszerek használata
C típus Digitális műszerek használata
C típus Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése
C típus Oszcilloszkóp alkalmazása
B típus Elektromos motorok, berendezések működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
131 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.1/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A jármű felépítése, változatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a változásokat (pl. új járműtípusok illetve, részegységek, új javítási
technológiák és anyagok stb.)
A típus-specifikus változásokat követi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járművek felszereltsége
B típus Felhasználói kategóriák
B típus Szerkezeti összetevők
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jármű szerkezeti felépítése, elemei, ezek feladatai, főbb változatai, járműkategóriák
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.2/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A jármű mechanikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A típus-specifikus változásokat követi
Figyelemmel kíséri a szakirodalmat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapok
C típus Matematikai alapok
B típus Mechanikai alapok
B típus Dokumentáció, rajzkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jármű mechanikai elemeinek működése, elvi alapok, kivitelek, szerkezeti változatok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.3/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A jármű fejlődése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a szakirodalmat
Figyelemmel kíséri a változásokat (pl. új járműtípusok illetve, részegységek, új javítási
technológiák és anyagok stb.)
A típus-specifikus változásokat követi
Szakmai felkészítő és továbbképző tanfolyamon vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felhasználói kategóriák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Idegen nyelvű szakmai dokumentáció értelmezése, megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jármű története, fejlődése, összefüggések a környezet, alkalmazások, igények között

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.4/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A járműre vonatkozó előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a szakmai és gazdasági előírások változásait, azokat munkája során
alkalmazza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelvényekkel szembeni követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járművel szemben támasztott törvényi követelések, elsősorban annak
felszereltségével, használatával, forgalomban való részvételével kapcsolatban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.1/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat,
leírásokat, útmutatókat
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapok
C típus Kémiai alapok
B típus Szerkezeti anyagok
B típus Felhasználási területek
B típus Mechanikai, kémiai tulajdonságok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Mérőberendezések használata
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
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Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazott fémes anyagok tulajdonságai, jellemzői, felhasználása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.2/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Műanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat,
leírásokat, útmutatókat
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapok
C típus Kémiai alapok
B típus Felhasználási területek
B típus Mechanikai, kémiai tulajdonságok
B típus Hőre keményedő anyagok
B típus Hőre lágyuló anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Mérőberendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazott műanyagok tulajdonságai, jellemzői, felhasználása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.3/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyianyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapok
C típus Kémiai alapok
B típus Oldószerek
B típus Festékek
B típus Ragasztók
B típus Kenőanyagok
C típus Segédanyagok
B típus Üzemanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Mérőberendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazott műanyagok tulajdonságai, jellemzői, felhasználása, veszélyforrások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.4/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgácsmentes technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat,
leírásokat, útmutatókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapok
B típus Felhasználási területek
D típus Forgácsmentes alakítás
C típus Hőkezelés
D típus Forrasztás
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D típus Hegesztés
B típus Fizikai veszélyforrások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mérőberendezések használata
3. szint Egyéb elektromos működtetésű kézieszközök (forrasztópáka, ragasztó pisztoly, stb.)
használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szakrajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
19 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmában alkalmazott forgácsmentes technológiák: hegesztés, forrasztás, sajtolás,
öntés, darabolás, hőkezelés stb. és ezek alkalmazási területeinek ismerete
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.5/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgácsoló technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat,
leírásokat, útmutatókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapok
B típus Felhasználási területek
D típus Forgácsoló alakítás
B típus Fizikai veszélyforrások
B típus Elektromos veszélyforrások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mérőberendezések használata
5. szint Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb.) használata
4. szint Rögzített, kézi és gépi meghajtású eszközök (asztali fúrógép, köszörűk, satuk, golyóskaros prések stb.) használata
1. szint Rögzített gépi meghajtású gépek (eszterga, maró, köszörű, sajtológépek stb.)
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
-
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szakrajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmában alkalmazott forgácsoló technológiák: esztergálás, marás, fúrás, csiszolás,
köszörülés stb. és ezek alkalmazási területeinek ismerete
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.6/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat,
leírásokat, útmutatókat
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Festés, felületkezelés
B típus Kémiai veszélyforrások
B típus Fizikai veszélyforrások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Egyéb segédenergiával működtetett eszközök (sűrített levegős eszközök csavarbehajtók, festőpisztolyok, tisztító eszközök) használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 55%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
19 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmában alkalmazott felületkezelési technológiák: festés, galvanizálás, pasziválás
stb. és ezek alkalmazási területeinek ismerete
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.7/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Szereléstechnológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat,
leírásokat, útmutatókat
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépelemek
B típus Oldható kötések
B típus Nem oldható kötések
C típus Ragasztás
B típus Szerelés, illesztés
B típus Elektromos veszélyforrások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mérőberendezések használata
5. szint Szerelő kéziszerszámok (klf. kulcsok, csavarhúzók, fogók stb.) használata
3. szint Egyéb kéziszerszámok (kalapács, pontozó, jelölő, vágóeszközök, gumiszerelők stb.)
használata
5. szint Elektromos működtetésű kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, csiszoló stb.) használata
4. szint Rögzített, kézi és gépi meghajtású eszközök (asztali fúrógép, köszörűk, satuk, golyóskaros prések stb.) használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szakrajz értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
27 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmában alkalmazott szerelési technológiák: oldható és nemoldható kötések,
illesztés, kenés, általános szerelés stb. és ezek alkalmazási területeinek ismerete
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.1/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka felvétele
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az elvégzendő munkákat egyezteti az ügyféllel
Pontosítja az elvégzendő munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Megelőző karbantartás
B típus Állapotfelmérés
B típus Hibafelismerés
B típus Diagnosztikai mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Diagnosztikai szoftverek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A megrendelővel, vevővel tartott kapcsolat során a munka meghatározása, az eszköz
átvétele, feladat első meghatározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.2/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pontosítja az elvégzendő munkát
Szükség esetén a megfelelő diagnosztikai eljárásokkal pontosítja a jármű hibáit
Pontosítja a munkalapot. Szükség esetén egyeztet a megrendelővel
Ellenőrzi a fékrendszert, a futóművet
Ellenőrzi a hajtásláncot (primer hajtás, tengelykapcsoló, nyomatékváltó, szekunder
A vázat műszeres diagnosztikai eljárással vizsgálja, a mért paramétereket
összehasonlítja a gyári adatokkal, szemrevételezi a felületet, feltárja az előző rejtett
sérüléseket, repedésvizsgálatot végez
Vizsgálja a teherviselő szerkezeti elemek állapotát
Megvizsgálja a felületvédelmet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Megelőző karbantartás
B típus Hibafelismerés
B típus Érzékelésen alapuló diagnosztika
B típus Diagnosztikai mérések
B típus Belső diagnosztikai eszközök
B típus Külső diagnosztikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
86 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A javítási, karbantartási, építési feladat pontosítása, állapotfelmérés, részletek
meghatározása, szükség szerinti egyeztetése a megrendelővel
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.3/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészület a javításhoz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat,
leírásokat, útmutatókat
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket,
segédanyagokat
Raktárból anyaglap (vagy ennek megfelelő adminisztráció) segítségével kivételezi a
javításhoz, összeállításhoz szükséges anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerkezeti anyagok
B típus Felhasználási területek
B típus Oldószerek
B típus Festékek
B típus Kenőanyagok
B típus Hibajavítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Készletkezelő, egyéb nyilvántartó célprogramok
5. szint Tervező szoftver
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A javítási, karbantartási munka előkészítése, az ehhez szükséges eszközök, anyagok
előkészítése, kivételezése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.4/0867-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka befejezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzem közben ellenőrzi a berendezések működését
Beárazza az elvégzett munkát
Külön kezeli, értékeli a garanciális beavatkozásokat
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Átadja a javított, elkészített új eszközt, tanácsot ad az eszköz használatához,
karbantartásához
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzembe helyezés
B típus Ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elkészült munka ellenőrzése, adminisztráció elvégzése,a munka megrendelő részére
történő átadása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.1/0869-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megjavítja a motort (pl. diagnosztizálja és adott esetben beállítja a gyújtást,
tüzelőanyag-ellátó rendszert. Ellenőrzi a motor és a kiegészítő berendezések
mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket stb.)
Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a gépjármű részegységeit
Elvégzi a szükséges cseréket (folyadékok, szűrők, gyertyák)
Elvégzi a szükséges beállításokat (pl. szelephézag, gyújtás, tüzelőanyag-ellátás)
Teljes körűen diagnosztizálja a jármű állapotát, elkészíti a hibalistát a diagnosztika
Felméri a motor mechanikai állapotát (sűrítési végnyomás- és veszteség-mérést végez,
tömítettséget vizsgál)
Elvégzi a műszeres beállításokat a mérések alapján (pl. szívócső-diagnosztika,
motorvezérlő elektronika programozása)
Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat,
blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramútrajzot stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belső égésű motor
B típus Belső égésű motor kiegészítő berendezései
B típus Hagyományos gyújtás berendezései
B típus Motorirányító rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Műszaki rajz feldolgozó, készítő program (CAD)
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Motormodellező szoftverek, internet használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
100 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megjavítja a motort (pl.: diagnosztizálja és adott esetben beállítja a gyújtást,
tüzelőanyaganyagellátó rendszert)
Ellenőrzi a motor és a kiegészítő berendezések mechanikai állapotát, értékeli, javítja,
beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket stb.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.2/0869-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megjavítja a motort (pl. diagnosztizálja és adott esetben beállítja a gyújtást,
tüzelőanyag-ellátó rendszert. Ellenőrzi a motor és a kiegészítő berendezések
mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket stb.)
Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a gépjármű részegységeit
Elvégzi a szükséges cseréket (folyadékok, szűrők, gyertyák)
Elvégzi a szükséges beállításokat (pl. szelephézag, gyújtás, tüzelőanyag-ellátás)
Teljes körűen diagnosztizálja a jármű állapotát, elkészíti a hibalistát a diagnosztika
Felméri a motor mechanikai állapotát (sűrítési végnyomás- és veszteség-mérést végez,
tömítettséget vizsgál)
Elvégzi a műszeres beállításokat a mérések alapján (pl. szívócső-diagnosztika,
motorvezérlő elektronika programozása)
Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat,
blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramútrajzot stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belső égésű motor
B típus Belső égésű motor kiegészítő berendezései
B típus Hagyományos gyújtás berendezései
B típus Motorirányító rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Műszaki rajz feldolgozó, készítő program (CAD)
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Motormodellező szoftverek, internet használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
75 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megjavítja az erőátviteli berendezéseket (ellenőrzi az erőátviteli berendezések
mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket, az
elektronikusan irányított rendszereknél rendszertesztet végez stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.3/0869-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőátviteli berendezések elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megjavítja az erőátviteli berendezéseket (Ellenőrzi az erőátviteli berendezések
mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket. Az
elektronikusan irányított rendszereknél rendszertesztet végez stb.)
Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a gépjármű részegységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lánc-, szíjhajtás
B típus Fogaskerék-hajtás
B típus Tengelykapcsolók
B típus Sebességváltók
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megjavítja a futóművet és a kormányberendezést (ellenőrzi a futómű és a
kormányberendezés mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az
alkatrészeket, mérések alapján ellenőrzi, beállítja a futóművet stb.)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.4/0869-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőátviteli berendezések gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megjavítja az erőátviteli berendezéseket (Ellenőrzi az erőátviteli berendezések
mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket. Az
elektronikusan irányított rendszereknél rendszertesztet végez stb.)
Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a gépjármű részegységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lánc-, szíjhajtás
B típus Fogaskerék-hajtás
B típus Tengelykapcsolók
B típus Sebességváltók
B típus Elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megjavítja a fékberendezéseket (ellenőrzi a fékrendszer mechanikai, hidraulikai
állapotát, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket, szükség szerint
fékpadon, műszeresen ellenőrzi és értékeli a javítást)
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.1/0869-06
A tananyagelem megnevezése:
Futóművek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megjavítja a futóművet és a kormányberendezést (Ellenőrzi a futómű és a
kormányberendezés mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az
alkatrészeket. Mérések alapján ellenőrzi, beállítja a futóművet, stb.)
Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a gépjármű részegységeit
Elvégzi a szükséges javításokat (pl. futómű hangolása, csavarok meghúzása)
Feltárja a futómű esetleges hibáit, ellenőrzi a jármű egyenesfutását, egynyomon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázak
B típus Futómű
B típus Motorirányító rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megjavítja a vázszerkezetet (ellenőrzi a vázszerkezet mechanikai állapotát, értékeli,
javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket stb.)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.2/0869-06
A tananyagelem megnevezése:
Futóművek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megjavítja a futóművet és a kormányberendezést (Ellenőrzi a futómű és a
kormányberendezés mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az
alkatrészeket. Mérések alapján ellenőrzi, beállítja a futóművet, stb.)
Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a gépjármű részegységeit
Elvégzi a szükséges javításokat (pl. futómű hangolása, csavarok meghúzása)
Feltárja a futómű esetleges hibáit, ellenőrzi a jármű egyenesfutását, egynyomon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázak
B típus Futómű
B típus Motorirányító rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megjavítja a jármű elektromos rendszerét (ellenőrzi az elektromos rendszer állapotát akkumulátort, töltést, indítóberendezést, világító és jelzőberendezéseket, kényelmi
berendezéseket -, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket stb.)
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.3/0869-06
A tananyagelem megnevezése:
Fékberendezések elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megjavítja a fékberendezéseket (Ellenőrzi a fékrendszer mechanikai, hidraulikai
állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket. Szükség szerint
fékpadon, műszeresen ellenőrzi és értékeli a javítást.)
Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a gépjármű részegységeit
Fékmérést végez, értékeli a mérés eredményét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázak
B típus Fékberendezés
B típus Futómű
B típus Biztonsági és kényelmi elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fékezés elmélete, fékrendszerek, fékszerkezetek működése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.4/0869-06
A tananyagelem megnevezése:
Fékberendezések gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megjavítja a fékberendezéseket (Ellenőrzi a fékrendszer mechanikai, hidraulikai
állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket. Szükség szerint
fékpadon, műszeresen ellenőrzi és értékeli a javítást.)
Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a gépjármű részegységeit
Fékmérést végez, értékeli a mérés eredményét
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázak
B típus Fékberendezés
B típus Futómű
B típus Biztonsági és kényelmi elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fékberendezés javítása, cseréje
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/2.5/0869-06
A tananyagelem megnevezése:
Vázak, segédszerkezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megjavítja a vázszerkezetet (ellenőrzi a vázszerkezet mechanikai állapotát, értékeli,
javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket stb.)
Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a gépjármű részegységeit
Vázszerkezet állapotát ellenőrzi
Ellenőrzi a fejidom rögzítését, az átlátszó idomrészek állapotát
Vizsgálja az üléseket, kapaszkodókat
Ellenőrzi jármű támaszokat, bukócsöveket, csomagtároló dobozokat és azok rögzítését
Ellenőrzi a passzív biztonsági elemeket (műszeres vizsgálat)
Ellenőrzi a speciális felépítményeket (pl. oldalkocsi, utánfutó)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázak
B típus Futómű
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vázszerkezet állapotának ellenőrzése, javítása
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.1/0869-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműelektromosság elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megjavítja a jármű elektromos rendszerét (ellenőrzi az elektromos rendszer állapotát akkumulátort, töltést, indító-berendezést, világító és jelzőberendezéseket, kényelmi
berendezéseket -, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket stb.)
Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a gépjármű részegységeit
Ellenőrzi az elektromos rendszer állapotát - akkumulátort, töltést, indító-berendezést,
világító és jelzőberendezéseket, kényelmi berendezéseket -, értékeli, javítja, beállítja,
vagy kicseréli az alkatrészeket
Műszeresen diagnosztizálja a járművet (pl. motorirányító rendszer, elektronikus
nyomatékváltó és fékrendszer szabályzó, elektronikus kormánylengés-csillapító,
indításgátló)
Teljes körűen diagnosztizálja a jármű állapotát, elkészíti a hibalistát a diagnosztika
Járműdiagnosztika területén alkalmazza mikroprocesszoros, illetve mikrovezérlős
Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor illetve
javítását követően azok élesztéséről gondoskodik
Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat,
blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramútrajzot stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektromos motor, generátor
B típus Elemek, akkumulátorok
C típus Mágnesség, indukció
C típus Elektrosztatika
B típus Elektronika
B típus Vezetékrendszerek
B típus Fényforrások
B típus Biztonsági és kényelmi elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
53 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járműelektromosságtan, diagnosztika
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/3.2/0869-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműelektromosság gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megjavítja a jármű elektromos rendszerét (ellenőrzi az elektromos rendszer állapotát akkumulátort, töltést, indító-berendezést, világító és jelzőberendezéseket, kényelmi
berendezéseket -, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket stb.)
Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a gépjármű részegységeit
Ellenőrzi az elektromos rendszer állapotát - akkumulátort, töltést, indító-berendezést,
világító és jelzőberendezéseket, kényelmi berendezéseket -, értékeli, javítja, beállítja,
vagy kicseréli az alkatrészeket
Műszeresen diagnosztizálja a járművet (pl. motorirányító rendszer, elektronikus
nyomatékváltó és fékrendszer szabályzó, elektronikus kormánylengés-csillapító,
indításgátló)
Teljes körűen diagnosztizálja a jármű állapotát, elkészíti a hibalistát a diagnosztika
Járműdiagnosztika területén alkalmazza mikroprocesszoros, illetve mikrovezérlős
Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor illetve
javítását követően azok élesztéséről gondoskodik
Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat,
blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramútrajzot stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektromos motor, generátor
B típus Elemek, akkumulátorok
C típus Mágnesség, indukció
C típus Elektrosztatika
B típus Elektronika
B típus Vezetékrendszerek
B típus Fényforrások
B típus Biztonsági és kényelmi elektronika
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
47 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járműelektromosságtan, diagnosztika alkalmazása a gyakorlatban
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/4.1/0869-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági vizsgálatok végzése, hibajavítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A hibalista alapján megjavítja a járművet
Ellenőrzi a javítás eredményességét
Vizsgára bocsátja a járművet
Minősíti a gépjármű műszaki állapotát, javaslatot tesz az elvégzendő munkákra
Ellenőrzi a kipufogórendszer tömítettségét
Nyilvántartásban rögzíti a gépjármű és a mérési eredmények adatait
Jelentést küld a közlekedési felügyeletnek
Kiadja a hatósági jelzéseket (környezetvédelmi igazolólap, plakett)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előírt hatósági vizsgálatok elvégzése

118

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

25. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

27

252/1.0/0886-06

Általános
vállalkozási
feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

252/1.1/0886-06
252/1.2/0886-06
252/1.3/0886-06
252/1.4/0886-06
252/1.5/0886-06

72
0
18
0
0

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

26. TANANYAGEGYSÉG

0 0
20 0
0 0 170
0 40
20 0
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.1/0886-06
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:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozás indítása működtetése: szükséges alapvető jogszabályok ismerete,
kapcsolattartás állami szervekkel (pl. APEH, TB stb.) adatszolgáltatási kötelezettségek
(pl. KSH stb.)
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.2/0886-06
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
Számítógépterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tevékenységhez kapcsolódó árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj,
garanciális feltételek, vállalási határidő stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.3/0886-06
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:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
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Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Csoportos vagy páros helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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:
252/1.4/0886-06
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
Képzési idő:
40 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás,
elektronikus számlakibocsátás
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
252/1.5/0886-06
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:
Számítógépterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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