REPÜLŐGÉPMŰSZERÉSZ
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,
– az 52 525 02 1000 00 00 Repülőgépműszerész szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 525 02 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Repülőgépműszerész

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

7442
2
60 %
40 %
1

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
– tanműhely
– nagyüzemi 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.

2

4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7442

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Finommechanikai műszerész

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Érkezés után ellenőrzést végez
Indulás előtt ellenőrzést végez
Hibajavítást végez légijárművön lévő berendezésen, készüléken és kiszerelt (ún. Leválasztott)
berendezésen, készüléken
Elvégzi a felszállást biztosító munkákat
Tervezett feladatokat hajt végre
Repülőgép rendszereinek ellenőrzését, beállítását, javítását végzi
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
52 525 04 1000 00 00
Repülőgép-szerelő
52 841 03 0000 00 00
Repülőtéri földi kiszolgáló
6.

A képzés célja

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

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0620-06 Repülőgép-szerelő közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Külső elektromos hálózatot csatlakoztat
Érkezés után kapcsolatot teremt a pilótával
Érkezés után vizuálisan ellenőrzi a gép külső, és belső állapotát (sérülések, kopások,
folyások ellenőrzése)
Ellenőrzi az olajszinteket
Gépet átveszi a pilótától a gépkönyv alapján
Érkezés után végrehajtja az előírt teszteket (működéspróba, vészmentő berendezések
ellenőrzése)
Az észlelt, jelzett hibákat kijavítja
Eldönti, hogy a gép üzemképes-e
Üzemképtelenség esetén jelent a műszakvezetőnek
Üzemanyag feltöltést ellenőriz, dokumentál
Indulás előtt vizuálisan ellenőrzi a gép külső és belső állapotát
Indulás előtti teszteket végrehajt
Átadja a gépet a pilótának és dokumentálja
Ellenőrzi a nyílások zártságát
Indulás előtt kommunikációs kapcsolatot létesít a pilótával
Indítási eljárást végrehajt (gépkitolás, hajtóművek indításának ellenőrzése)
Dokumentálja az elvégzett munkát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Elektronelmélet, vezetés
C Egyenáram
C Váltóáram
B Elektronikus műszerrendszerek
B Számítógép felépítése
C Száloptikák
C Statika, szilárdságtan
B Kinetika
B Kötőelemek
C Rugók, lengéscsillapítók
C Vasötvözetek
B Nemvas ötvözetek
B Kompozit és nemfémes anyagok
B Korrózió
B Elektromos vezetékek, csatlakozók
A Foglalkoztatásbiztonság
A Műhelygyakorlat, szerszámok
C Hegesztés, forrasztás
B Repülőgépek kezelése, tárolása
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B
B
C
B
C
C
B
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C

Szétszerelési, összeszerelési eljárások
Karbantartási eljárások
Jogszabályi keretek
PART-66, PART-145, PART-147
Kereskedelmi légiszállítás, JAR-OPS
Légijármű-tanúsítás
EASA-követelmények
Repülőgépek aerodinamikája
Helikopterek aerodinamikája
Légcsavarok
Nagy sebességű repülés
Repülőgép-törzsek
Szárnyak, vezérsíkok, kormányfelületek
Forgószárny-kialakítás
Futóművek
Utas- és pilótakabin berendezések
Kormányszervek
Fedélzeti műszerek, műszerrendszerek és karbantartórendszerek
Dugattyús motor működése
Dugattyús motor szerkezete
Gázturbinás hajtóművek működése
Gázturbinás hajtóművek kijelző rendszerei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Angol nyelvű repülő-szakmai szöveg megértése, használata
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Rendszerrajzok jelképeinek értelmezése
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
3
Tájékozódás
4
Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
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Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0622-06 Repülőgép műszerrendszerének ellenőrzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Behatárolja a hibajavítás menetét a hibaanalizáló kézikönyv alapján
Pilótafülke és utaskabin berendezéseit ellenőrzi, tisztítja
Egyezteti a berendezések nyilvántartási számát
Kormányszervek működését ellenőrzi
Ellenőrzi az elektromos rendszert
Ellenőrzi a vészhelyzeti berendezéseket
Ellenőrzi a műszerrendszereket
Külső fények, és a világítás rendszerét ellenőrzi
Ellenőrzi a fedélzeti karbantartási rendszereket
Ellenőrzi a hajtóművek kijelző rendszereit
Dokumentálja az ellenőrzéseket, beállításokat, javításokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Ellenállás
B Teljesítmény, kapacitás
B Mágnesesség, indukció
B Egyenáramú motorok
B Transzformátorok
B Generátorok, motorok
B Félvezetők
B Tranzisztorok
B Integrált áramkörök
B Szervomechanizmusok
B Számrendszerek, adatkonverzió, logikai áramkörök
B Elektrosztatikusan érzékeny berendezések
B Elektronikus kijelzők
B Elektromágneses környezet
B Tipikus elektronikus/digitális rendszerek
B Elektronikus áramkörök
B Digitális áramkörök
B Fedélzeti műszerek és műszerrendszerek
B Rádió-navigációs rendszerek
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Kézírás
4
Angol nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Angol nyelvű fogalmazás írásban
3
Angol nyelvű kézírás
4
Angol nyelvű hallott szöveg megértése
4
Angol nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás angol nyelven
4
Angol nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5
Angol nyelvű repülő-műszaki nyelv használata
3
Folyamatábrák készítése
5
Rendszerrajzok értelmezése
5
Kéziszerszámok használata
5
Kézi ellenőrző-műszerek használata
Személyes kompetenciák:
Látás
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0626-06 Repülőgépműszerész feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Repülés előtt fellelt vagy halasztott hibákat kijavítja, dokumentálja
Ellenőrzi a berendezések kísérő dokumentumait
Ellenőrző berendezéseket használ
Szükség esetén csatlakozót cserél célszerszámmal
Megfelelő típusú vezetéket kikeres, azonosít katalógus alapján
Szükség esetén megfelelő csatlakozótüskét azonosít típusszám alapján
Fedélzeti computer alapján hibát azonosít
A hibaanalízis során megállapított berendezéscserét elvégzi
Végrehajtja a csere utáni ellenőrzéseket és teszteket
A területet levédi a javítási feladat végrehajtása után
Körbejárja a gépet, ellenőrzi az ajtók és nyílászárók zártságát
Csatlakoztatja a vontatóvillát, eltávolítja a féktuskókat
Végrehajtja a pushback-eljárást
Dokumentálja a fedélzeti naplóban az elvégzett munkákat
Service check-et végez
Rendszerpróbákat végez
Adatletöltést végez
Ellenőrzi a hatósági bizonyítványokat
Ellenőrzi a szoftver verziószámokat
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Ellenőrzi a vészmentő berendezések meglétét és üzemidejét
Üzemidős berendezéseket cserél speciális szerszámok alkalmazásával
Végrehajtja a gyártó által előírt módosításokat
Csereberendezéseket minősít
Hidraulika szivattyú belső szivárgást ellenőriz áramméréssel
A rádiós rendszereket célkészülékkel ellenőrzi
Antennakábel útvonalát határozza meg technológia alapján
Arinc (digitális adattovábbítás) ellenőrzését végzi arinc-teszterrel
Elektro-pneumatikus rendszert ellenőriz speciális célkészülékkel, működéspróbával
Kitölti a munkaösszesítőt
Dokumentálja a folyadékszinteket
Dokumentálja a leszállás utáni munkákat
Előírt munkák munkalapjain kijelöli a minőségellenőrzési szinteket
Ellenőrzi a munkalapok dokumentálását
Ellenőrzi az automatikus repülésvezérlés rendszerét
Ellenőrzi a kommunikációs és navigációs rendszert
Ellenőrzi a vezérlés rendszereit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Automatikus repülésvezérlés
A Kommunikáció
A Hírközlés
A Műszeres leszállítás
A GPS
A Radarok
A Elektromos energiaellátó rendszerek
C Vezérlés
B Műszerrendszerek
B Adatrögzítők
B Sárkányrendszerek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Elektromos rajz olvasása, értelmezése
3
Elektromos rajz készítése
5
Indító kocsik alkalmazása (elektromos, hidraulikus, pneumatikus)
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
A környezet tisztán tartása
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Az 52 525 02 1000 00 00 azonosító számú, Repülőgépműszerész megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0620-06
Repülőgép-szerelő közös feladatok
0622-06
Repülőgép műszerrendszerének ellenőrzése
0626-06
Repülőgépműszerész feladatai
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8. A képzés szerkezete
Az 52 525 02 1000 00 00 azonosító számú, Repülőgépműszerész megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

253/3.0/0622-06

253/3.0/0620-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

253/5.0/0620-06
253/1.0/0626-06

12

253/4.0/0620-06

253/2.0/0622-06

253/2.0/0620-06

253/1.0/0622-06

253/1.0/0620-06

1

253/4.0/0622-06

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

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

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
8
9
10
11

253/3.0/0626-06

12

253/2.0/0626-06

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

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 525 02 1000 00 00 azonosító számú, Repülőgépműszerész megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

253/1.0/0620-06

2
3

253/2.0/0620-06
253/3.0/0620-06

4

253/4.0/0620-06

5

253/5.0/0620-06

6

253/1.0/0622-06

7
8

253/2.0/0622-06
253/3.0/0622-06

9

253/4.0/0622-06

10
11
12

253/1.0/0626-06
253/2.0/0626-06
253/3.0/0626-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Villamos és elektronikai ismeretek
51
I.
Repülőgép karbantartás I.
32
Emberi tényező, jogi kérdések I.
16
Repülőgépek aerodinamikája,
92
szerkezete, rendszerei I.
Repülőgépek hajtóművei I.
40
Villamos és elektronikai ismeretek
176
II.
Repülőgép karbantartás III.
0
Adminisztrációs munkák II.
9
Villamos és elektronikai ismeretek
162
III.
Karbantartási gyakorlat I.
0
Avionikai rendszerek
578
Karbantartási gyakorlat II.
0
Mindösszesen óra: 1156

összes

0

0

51

136
0

0
0

168
16

0

0

92

0

0

40

0

0

176

204
0

0
0

204
9

0

0

162

54
0
286
680

0
0
0
0

54
578
286
1836

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

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0620-06 Repülőgép-szerelő közös feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Meghatározott feladatok elvégzése a forgalmi karbantartás területéről, az
elvégzett feladatok dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Meghatározott tesztkérdések és egy darab esszékérdés a karbantartási munkák
elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal összefüggésben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Meghatározott feladat ismertetése a forgalmi karbantartás területéről
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%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0622-06 Repülőgép műszerrendszerének ellenőrzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Meghatározott feladatok elvégzése a repülőgép műszerrendszerének ellenőrzési
területéről, az elvégzett feladatok dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Meghatározott tesztkérdések a repülőgép műszerrendszerének ellenőrzési munkái
elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal összefüggésben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
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3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0626-06 Repülőgépműszerész feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Meghatározott javítási feladatok elvégzése hibafelvételezés után a szükséges
dokumentációk felhasználásával, az elvégzett munkák dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Meghatározott tesztfeladatok és egy darab esszékérdés megoldása az elektromos
és avionix rendszerekre
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Meghatározott feladatok a repülőgépek rendszereinek működése témakörökből,
különös tekintettel az elektromos és avionix rendszerekre
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 525 02 1000 00 00 azonosító számú, Repülőgépműszerész megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 50
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez 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
Repülőgépműszerész szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 525 02 1000 00 00 azonosító számú, Repülőgépműszerész megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

253/1.0/0620-06

Villamos és
elektronikai
ismeretek I.

azonosítója

sza
sza
sza

253/1.1/0620-06
253/1.2/0620-06
253/1.3/0620-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/1.1/0620-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai alapok I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Külső elektromos hálózatot csatlakoztat
Az észlelt, jelzett hibákat kijavítja
Indulás előtti teszteket végrehajt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektronelmélet, vezetés
C típus Egyenáram
C típus Váltóáram
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem

15

24
11
16

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

51

Képzési idő:
10 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronelmélet, vezetés, egyenáram, ellenállás, teljesítmény, kapacitás, mágnesesség,
indukció fogalma; számítások
Egyenáramú motorok
Váltóáram, transzformátorok, generátorok, motorok; leírás, számítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/1.2/0620-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai alapok I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az észlelt, jelzett hibákat kijavítja
Indulás előtti teszteket végrehajt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektronikus műszerrendszerek
B típus Elektromos vezetékek, csatlakozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
11 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félvezetők, tranzisztorok, integrált áramkörök, szervómechanizmusok; leírás, jellemzők
Elektronikus műszerrendszerek; leírás, jellemzők
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/1.3/0620-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális technika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az észlelt, jelzett hibákat kijavítja
Indulás előtti teszteket végrehajt
B típus Elektronikus műszerrendszerek
B típus Számítógép felépítése
C típus Száloptikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
16

5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számrendszerek, adatkonverzió, logikai áramkörök
Számítógép felépítése
Száloptikák
Elektronikus kijelzők; működés, jellemzők
Elektromágneses környezet
Tipikus elektronikus/digitális rendszerek; feladat, jellemzők
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

253/2.0/0620-06

Repülőgép
karbantartás I.

azonosítója

sza
sza
sza

253/2.1/0620-06
253/2.2/0620-06
253/2.3/0620-06

16
16
0

0
0
136

0
0 168
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/2.1/0620-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanika, gépészeti ismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az észlelt, jelzett hibákat kijavítja
Érkezés után vizuálisan ellenőrzi a gép külső és belső állapotát (sérülések, kopások,
folyások ellenőrzése)
Indulás előtti teszteket végrehajt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Statika, szilárdságtan
B típus Kinetika
B típus Kötőelemek
C típus Rugók, lengéscsillapítók
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statika, szilárdságtan, kinetika, folyadékok mechanikája
Kötőelemek, rugók, lengéscsillapítók, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, csövek,
csőcsatlakozók; jellemzők, működés
Fékek, áttételek; jellemzők, működés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/2.2/0620-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyag- és alkatrészismeret I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az észlelt, jelzett hibákat kijavítja
Érkezés után vizuálisan ellenőrzi a gép külső és belső állapotát (sérülések, kopások,
folyások ellenőrzése)
Indulás előtti teszteket végrehajt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasötvözetek
B típus Nemvas ötvözetek
B típus Kompozit és nemfémes anyagok
B típus Korrózió
B típus Elektromos vezetékek, csatlakozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vas- és nemvas ötvözetek
Kompozit és nemfémes anyagok jellemzői Korrózió
Vezérlőkötelek, elektromos vezetékek, csatlakozók jellemzői
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/2.3/0620-06
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A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási gyakorlat I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érkezés után vizuálisan ellenőrzi a gép külső és belső állapotát (sérülések, kopások,
folyások ellenőrzése)
Érkezés után végrehajtja az előírt teszteket (működéspróba, vészmentő berendezések
ellenőrzése)
Üzemanyag feltöltést ellenőriz, dokumentál
Indulás előtti teszteket végrehajt
Indítási eljárást végrehajt (gépkitolás, hajtóművek indításának ellenőrzése)
Dokumentálja az elvégzett munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Foglalkoztatásbiztonság
A típus Műhelygyakorlat, szerszámok
B típus Elektromos vezetékek, csatlakozók
C típus Hegesztés, forrasztás
B típus Repülőgépek kezelése, tárolása
B típus Szétszerelési, összeszerelési eljárások
B típus Karbantartási eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamtábrák olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Rendszerrajzok jelképeinek értelmezése
5. szint Angol nyelvű repülő-szakmai szöveg megértése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
136 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Foglalkoztatás-biztonság
Műhelygyakorlat, szerszámismeret
Elektromos vezetékek, csatlakozók készítése
Szegecselés, lemezmunkák készítése
Csővezetékek, hajlékony tömlők; hajlítás, végesítés
Csapágyak, áttételek, kötelek ellenőrzése
Hegesztés, forrasztás gyakorlata
Repülőgépek kezelése, tárolása
Szét- és összeszerelési eljárások
Karbantartási eljárások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

253/3.0/0620-06

Emberi tényező, jogi
kérdések I.

azonosítója

sza
sza

253/3.1/0620-06
253/3.2/0620-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/3.1/0620-06
A tananyagelem megnevezése:
Emberi tényezők szerepe I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érkezés után kapcsolatot teremt a pilótával
Gépet átveszi a pilótától a gépkönyv alapján
Átadja a gépet a pilótának és dokumentálja
Eldönti, hogy a gép üzemképes-e
Üzemképtelenség esetén jelent a műszakvezetőnek
Indulás előtt kommunikációs kapcsolatot létesít a pilótával
Dokumentálja az elvégzett munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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8
8

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

16

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Emberi teljesítőképesség
Szociálpedagógia
Fizikai környezet szerepe
Kommunikáció
Emberi hibák, munkahelyi kockázatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/3.2/0620-06
A tananyagelem megnevezése:
Légiközlekedési jogszabályok I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érkezés után vizuálisan ellenőrzi a gép külső és belső állapotát (sérülések, kopások,
folyások ellenőrzése)
Gépet átveszi a pilótától a gépkönyv alapján
Átadja a gépet a pilótának és dokumentálja
Eldönti, hogy a gép üzemképes-e
Üzemképtelenség esetén jelent a műszakvezetőnek
Indulás előtt kommunikációs kapcsolatot létesít a pilótával
Dokumentálja az elvégzett munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogszabályi keretek
B típus PART-66, PART-145, PART-147
C típus Kereskedelmi légiszállítás, JAR-OPS
C típus Légijármű-tanúsítás
B típus EASA-követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jogszabályi keretek ICAO, EASA PART-66, PART-147, PART-145 Kereskedelmi
légiszállítás, JAR-OPS
Légijármű tanúsítás
EASA követelmények
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

253/4.0/0620-06

Repülőgépek
aerodinamikája,
szerkezete,
rendszerei I.

jellege

azonosítója

sza

253/4.1/0620-06

24

0

0

sza

253/4.2/0620-06

28

0

0

sza

253/4.3/0620-06

40

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/4.1/0620-06
A tananyagelem megnevezése:
Repüléselmélet I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az észlelt, jelzett hibákat kijavítja
Indulás előtt vizuálisan ellenőrzi a gép külső és belső állapotát
Ellenőrzi a nyílások zártságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülőgépek aerodinamikája
C típus Helikopterek aerodinamikája
C típus Légcsavarok
C típus Nagy sebességű repülés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Aerodinamikai alapok
Repülőgépek és helikopterek aerodinamikája
Légcsavarok
Nagy sebességű repülés jellemzői
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összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

92

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/4.2/0620-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgépek és helikopterek szerkezete I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az észlelt, jelzett hibákat kijavítja
Indulás előtt vizuálisan ellenőrzi a gép külső és belső állapotát
Ellenőrzi a nyílások zártságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülőgép-törzsek
C típus Szárnyak, vezérsíkok, kormányfelületek
C típus Forgószárny-kialakítás
B típus Futóművek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőgép-törzsek, -szárnyak, -vezérsíkok, -kormányszervek szerkezete, jellemzőik
Forgószárnyak kialakítása, szerkezete
Futóművek kialakítása, szerkezete
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/4.3/0620-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgépek sárkányrendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az észlelt, jelzett hibákat kijavítja
Indulás előtt vizuálisan ellenőrzi a gép külső és belső állapotát
Dokumentálja az elvégzett munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Utas- és pilótakabin berendezések
B típus Kormányszervek
B típus Fedélzeti műszerek, műszerrendszerek és karbantartórendszerek
24

Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulika-, pneumatikus-, tüzelőanyag-, légkondicionáló-, oxigén-rendszerek kialakítása,
jellemzői, berendezései
Avionikai-, energia-, fedélzeti karbantartó rendszerek kialakítása, jellemzői, berendezései
Utas- és pilótakabin berendezések
Vízrendszer
Jegesedésgátlás, tűzvédelem
Fények és világítás
Kormányszervek
Futóművek kialakítása, jellemzői
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

253/5.0/0620-06

Repülőgépek
hajtóművei I.

azonosítója

sza
sza

253/5.1/0620-06
253/5.2/0620-06

16
24

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/5.1/0620-06
A tananyagelem megnevezése:
Dugattyús motorok I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az olajszinteket
Az észlelt, jelzett hibákat kijavítja
Indítási eljárást végrehajt (gépkitolás, hajtóművek indításának ellenőrzése)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Dugattyús motor működése
C típus Dugattyús motor szerkezete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dugattyús motor működése, szerkezete
Porlasztók, befecskendezés, feltöltés
Indító- és gyújtási rendszerek
Dugattyús motorok beépítése, ellenőrzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/5.2/0620-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázturbinás hajtóművek I.
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gyakorlati
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elméletigényes
gyakorlati
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elméleti
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az olajszinteket
Az észlelt, jelzett hibákat kijavítja
Indítási eljárást végrehajt (gépkitolás, hajtóművek indításának ellenőrzése)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gázturbinás hajtóművek működése
C típus Gázturbinás hajtóművek kijelző rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajtóművek működése, teljesítménye Kompresszor, tüzelőtér, turbina, fúvócső
Hajtóművek tüzelőanyag-, levegő-, indítási és gyújtási rendszerei
Hajtóművek kijelző rendszerei
Hajtóművek beépítése, ellenőrzése, földi üzemeltetése
Turbólégcsavaros hajtóművek
Fedélzeti gázturbinák-APU
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

253/1.0/0622-06

Villamos és
elektronikai
ismeretek II.

jellege

azonosítója

sza

253/1.1/0622-06

96

0

0

sza

253/1.2/0622-06

80

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

176

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/1.1/0622-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai alapok II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ellenállás
B típus Teljesítmény, kapacitás
B típus Mágnesesség, indukció
B típus Egyenáramú motorok
B típus Transzformátorok
B típus Generátorok, motorok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Kézi ellenőrző-műszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronelmélet, -vezetés, egyenáram, ellenállás, teljesítmény, kapacitás, mágnesesség,
indukció fogalma; számítások
Egyenáramú motorok
Váltóáram, transzformátorok, generátorok, motorok; leírás, számítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/1.2/0622-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai alapok II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Félvezetők
B típus Tranzisztorok
B típus Integrált áramkörök
B típus Szervomechanizmusok
B típus Elektronikus áramkörök
B típus Digitális áramkörök
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Kézi ellenőrző-műszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félvezetők, tranzisztorok, integrált áramkörök, szervomechanizmusok; leírás, jellemzők
Elektronikus műszerrendszerek; leírás, jellemzők
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

253/2.0/0622-06

Repülőgép
karbantartás III.

azonosítója

sza

253/2.1/0622-06

0

204

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0 204

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/2.1/0622-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási gyakorlat III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kormányszervek működését ellenőrzi
Ellenőrzi az elektromos rendszert
Ellenőrzi a vészhelyzeti berendezéseket
Ellenőrzi a műszerrendszereket
Külső fények és a világítás rendszerét ellenőrzi
Ellenőrzi a fedélzeti karbantartási rendszereket
Ellenőrzi a hajtóművek kijelző rendszereit
Pilótafülke és utaskabin berendezéseit ellenőrzi, tisztítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Angol nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Angol nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Angol nyelvű kézírás
4. szint Angol nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Angol nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás angol nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
204 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektromos rendszer, vészhelyzeti berendezések, műszerrendszerek, fedélzeti karbantartási
rendszerek, hajtóműkijelző-rendszer ellenőrzése
30

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

253/3.0/0622-06

Adminisztrációs
munkák II.

azonosítója

sza

253/3.1/0622-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/3.1/0622-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálások II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja az ellenőrzéseket, beállításokat, javításokat
Egyezteti a berendezések nyilvántartási számát
Behatárolja a hibajavítás menetét a hibaanalizáló kézikönyv alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Angol nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5. szint Angol nyelvű repülő-műszaki nyelv használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ellenőrzések, beállítások, javítások dokumentálása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

253/4.0/0622-06

Villamos és
elektronikai
ismeretek III.

jellege

azonosítója

sza

253/4.1/0622-06

122

0

0

sza

253/4.2/0622-06

40

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/4.1/0622-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális technika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számrendszerek, adatkonverzió, logikai áramkörök
B típus Elektronikus kijelzők
B típus Elektromágneses környezet
B típus Tipikus elektronikus/digitális rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Kézi ellenőrző-műszerek használata
3. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Rendszerrajzok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
122 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számrendszerek, adatkonverzió, logikai áramkörök
Számítógép felépítése
Száloptikák
Elektronikus kijelzők; működés, jellemzők
Elektromágneses környezet
Tipikus elektronikus/digitális rendszerek; feladat, jellemzők
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összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

162

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/4.2/0622-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai alapok III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Félvezetők
B típus Tranzisztorok
B típus Integrált áramkörök
B típus Szervomechanizmusok
B típus Fedélzeti műszerek és műszerrendszerek
B típus Rádió-navigációs rendszerek
B típus Elektrosztatikusan érzékeny berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
5. szint Kézi ellenőrző-műszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félvezetők, tranzisztorok, integrált áramkörök, szervomechanizmusok; leírás, jellemzők
Elektronikus műszerrendszerek; leírás, jellemzők
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

253/1.0/0626-06

Karbantartási
gyakorlat I.

azonosítója

sza

253/1.1/0626-06

0

54

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/1.1/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendszerellenőrzés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádiós rendszereket célkészülékkel ellenőrzi
Arinc (digitális adattovábbítás) ellenőrzését végzi arinc-teszterrel
Elektro-pneumatikus rendszert ellenőriz speciális célkészülékkel, működéspróbával
Ellenőrzi az automatikus repülésvezérlés rendszerét
Ellenőrzi a kommunikációs és navigációs rendszert
Ellenőrzi a vezérlés rendszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Sárkányrendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
5. szint Indító kocsik alkalmazása (elektromos, hidraulikus, pneumatikus)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Avionikai rendszerek ellenőrzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

253/2.0/0626-06

Avionikai
rendszerek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

253/2.1/0626-06
253/2.2/0626-06
253/2.3/0626-06
253/2.4/0626-06
253/2.5/0626-06
253/2.6/0626-06
253/2.7/0626-06

80
160
80
48
130
48
32

0
0
0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/2.1/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Automatikus repülésvezérlés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Automatikus repülésvezérlés
A típus Műszeres leszállítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Automatikus repülésvezérlés alapelvei, parancsjelek, üzemmódok, csillapítás
Trimmvezérlés
Tolóerő-vezérlés
Leszállítás
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/2.2/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Hírközlés, navigáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Arinc (digitális adattovábbítás) ellenőrzését végzi arinc-teszterrel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kommunkáció
A típus Hírközlés
A típus GPS
A típus Radarok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
160 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rádióhullámok terjedésének alapelve, antennák, tápvonalak, vevő- és adókészülékek
Ultrarövid-hullámú és középhullámú hírközlés
Audiórendszer
Navigációs rendszerek
Radarok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/2.3/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elektromos energiaellátó rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Akkumulátorok, egyenáramú és váltóáramú rendszerek
Vészrendszer és áramfejlesztés
Feszültségszabályozás
Áramátalakítók, transzformátorok, egyenirányítók
Áramkörök védelme
Utastájékoztató rendszer
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/2.4/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezérlés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vezérlés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csűrők, magassági- és oldalkormány, áramlásrontó lapok
Trimmvezérlés
Felhajtóerőt növelő berendezések, szárnyféklapok
Hidraulikus és pneumatikus működtetés, műterhelés
Fly-By-Wire
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/2.5/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszerrendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
-
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszerrendszerek
B típus Adatrögzítők
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
130 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomásmérők, magasságmérők, varióméterek, sebességmérők
Hőmérsékletmérők és jelzők, tüzelőanyagmennyiség-jelzők
Műhorizontok, csúszásjelzők, iránypörgettyűk, GPWS, FDR, EFIS
Átesésjelző, állásszögjelző
Rezgésmérés és kijelzés
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/2.6/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Fedélzeti karbantartási rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fedélzeti computer alapján hibát azonosít
Adatletöltést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Központi karbantartási számítógép-rendszerek
Adat be- és letöltő rendszerek
Elektronikus könyvtár-rendszer
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/2.7/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajtóművek kijelző rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fedélzeti computer alapján hibát azonosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gáz hőmérséklet-, fordulatszám-, tolóerő-, nyomásmérés
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12. TANANYAGEGYSÉG

253/3.0/0626-06

Karbantartási
gyakorlat II.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

253/3.1/0626-06
253/3.2/0626-06
253/3.3/0626-06
253/3.4/0626-06
253/3.5/0626-06
253/3.6/0626-06

0
0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/3.1/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrző berendezéseket használ
Szükség esetén csatlakozót cserél célszerszámmal
Szükség esetén megfelelő csatlakozótüskét azonosít típusszám alapján
Végrehajtja a csere utáni ellenőrzéseket és teszteket
Rendszerpróbákat végez
Üzemidős berendezéseket cserél speciális szerszámok alkalmazásával
Végrehajtja a gyártó által előírt módosításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ellenőrzések végzése, ellenőrző eszközök használata
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/3.2/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Hibajavítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Repülés előtt fellelt vagy halasztott hibákat kijavítja, dokumentálja
Fedélzeti computer alapján hibát azonosít
A hibaanalízis során megállapított berendezéscserét elvégzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
96 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hibajavítás, berendezéscsere
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/3.3/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Körbejárja a gépet, ellenőrzi az ajtók és nyílászárók zártságát
Csatlakoztatja a vontatóvillát, eltávolítja a féktuskókat
Végrehajtja a pushback-eljárást
Service check-et végez
Adatletöltést végez
Ellenőrzi a vészmentő berendezések meglétét és üzemidejét
Hidraulika szivattyú belső szivárgást ellenőriz áramméréssel
Antennakábel útvonalát határozza meg technológia alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgalmi karbantartással összefüggő feladatok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/3.4/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Minősítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfelelő típusú vezetéket kikeres, azonosít katalógus alapján
A területet levédi a javítási feladat végrehajtása után
Csereberendezéseket minősít
Előírt munkák munkalapjain kijelöli a minőség-ellenőrzési szinteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészek, berendezések minősítése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/3.5/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás dokumentálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a berendezések kísérő dokumentumait
Dokumentálja a fedélzeti naplóban az elvégzett munkákat
Ellenőrzi a hatósági bizonyítványokat
Ellenőrzi a szoftver verziószámokat
Kitölti a munkaösszesítőt
Dokumentálja a folyadékszinteket
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Dokumentálja a leszállás utáni munkákat
Ellenőrzi a munkalapok dokumentálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dokumentálási feladatok a karbantartással összefüggésben
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
253/3.6/0626-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendszerellenőrzés II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádiós rendszereket célkészülékkel ellenőrzi
Arinc (digitális adattovábbítás) ellenőrzését végzi arinc-teszterrel
Elektro-pneumatikus rendszert ellenőriz speciális célkészülékkel, működéspróbával
Ellenőrzi az automatikus repülésvezérlés rendszerét
Ellenőrzi a kommunikációs és navigációs rendszert
Ellenőrzi a vezérlés rendszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajz olvasása, értelmezése
5. szint Indító kocsik alkalmazása (elektromos, hidraulikus, pneumatikus)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
46 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Avionikai rendszerek ellenőrzése
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