GÉPJÁRMŰ-MECHATRONIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

31 525 06 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése:
Szakképesítések köre:
Részszakképesítések:
Szakképesítés-elágazások:
Szakképesítés-ráépülés:

Gépjármű-mechatronikus

Hozzárendelt FEOR szám:

7443

Szakképzési évfolyamok száma:

2 év vagy a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint 3 év

Nincs
Nincsenek
Nincs

Elmélet aránya:
30%
Gyakorlat aránya:
70%
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre
vonatkozik)
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év

2.

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:

Nem szervezhető
-

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

Szükséges

A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 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 a szakképesítés óratervében szereplő képzési
helyszínek biztosítása szükséges.
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
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A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi 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.
3.

A szakképesítés óraterve

Kétéves képzés esetén:
Gépjármű-mechatronikus
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

Óraszám

Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

1/11.
2/12.
évfolyam évfolyam
azonosítója

megnevezése

e

Általános gépészeti munka-,
0110-11 baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

36

gy

e

18

Oktatási
intézmény

18

Gépészeti alapozó feladatok 144 432
6361-11

tanterem/

Oktatási
intézmény

1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk

36

90

tanterem/
rajzterem

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

18

36

szaktanterem/
tanműhely

Anyagismeret, anyagvizsgálat 36

18

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Fémek alakítása

36

198

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

18

90

szaktanterem/
tanműhely

3.0/6361-11

4.0/6361-11
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése
3684-11

Gépjárművek technikai
részegységeinek ismerete,
részegységek szét és

144 180 96
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A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

tanterem

36

Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata

gy

256 Iskola, Külső
munkahely

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

A képzés
befejezését
követően

záróvizsga

összeszerelése,
diagnosztikája
1.0/ 3684-11

Belső égésű motorok
felépítése, működése,
szerkezeti egységei

72

72

48

96

Szaktanterem/ta
nműhely/gyakor
lati képzőhely

2.0/ 3684-11

Gépjárművek hajtáslánca

36

36

24

64

Szaktanterem/ta
nműhely/gyakor
lati képzőhely

3.0/ 3684-11

Gépjárművek felfüggesztési
rendszerei, kormányzási
lehetőségei

18

36

12

48

Szaktanterem/ta
nműhely/gyakor
lati képzőhely

4.0/ 3684-11

Személygépjárművek és
tehergépjárművek
fékrendszerei

18

36

12

48

Szaktanterem/ta
nműhely/gyakor
lati képzőhely

3685-11

Gépjárművek elektromos és 72
villamos részegységei,
mérésükhöz szükséges
elektronikai ismeretek,
diagnosztika

1.0/3685-11

Gépjárművek elektronikája,
elektrotechnikája

36

64

64

Szaktanterem/ta
nműhely/gyakor
lati képzőhely

2.0/ 3685-11

Gépjárművek villamosságtana 18

64

64

Szaktanterem/ta
nműhely/gyakor
lati képzőhely

3.0/ 3685-11

Gépjárművek rendszereinek
összefoglaló ellenőrzése,
értékelése

44

28

32

Szaktanterem/ta
nműhely/gyakor
lati képzőhely

4.0/ 3685-11

Számítógépes diagnosztikák

72

32

160 Szaktanterem/ta

3686-11

Gépjárművek és
tehergépjárművek
részegységeinek
karbantartása, gépjárművek
javítás és gyártás utáni
ellenőrzése

72

160 Külső

1.0/ 3686-11

Járművek javítás és gyártás
utáni ellenőrzése

72

160 Gyakorlati

3683-11

Szakmai képzés munkajogi
ismeretei

32

32

Iskola

1.0/3683-11

Kommunikációs ismeretek

8

23

Tanterem/gyako
rlati képzőhely

2.0/3683-11

Általános jogi- és munkajogi
ismeretek

24

9

tanterem

18

116 188 320 Iskola, Külső
munkahely

nműhely/gyakor
lati képzőhely
munkahely
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A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

képzőhely

Összesen: 396 818 316 768
Jelmagyarázat:

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

e = elmélet
gy = gyakorlat
Megjegyzés:
A táblázat nem tartalmaz szabadsávot.
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.

Hároméves képzés esetén:
Gépjármű-mechatronikus
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

Óraszám
1/9.
2/10.
évfolyam évfolya
m

azonosítója

megnevezése

e

Általános gépészeti munka-,
0110-11 baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

36

gy

e

gy

3/11.
évfolya
m
e

Képzési
helyszín

gy
Oktatási
intézmény

18

Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata

18

Gépészeti alapozó feladatok

144 432

tanterem/

Oktatási
intézmény

6361-11
1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk

36

90

tanterem/
rajzterem

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

18

36

szaktanterem/
tanműhely

Anyagismeret, anyagvizsgálat

36

18

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Fémek alakítása

36 198

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

18

szaktanterem/
tanműhely

3.0/6361-11

4.0/6361-11

3684-11

Gépjárművek technikai
részegységeinek ismerete,
részegységek szét és

90

18
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A képzés
befejezésé
t követően
záróvizsga

tanterem

36

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

Értékelési
időpont

144 162 96

256 Iskola,

Külső
munkahely

A képzés
befejezésé
t követően
záróvizsga

A képzés
befejezésé
t követően

záróvizsga

összeszerelése,
diagnosztikája
36

54

32

128 Szaktantere

Gépjárművek hajtáslánca

36

36

16

32

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

3.0/ 3684-11

Gépjárművek felfüggesztési
rendszerei, kormányzási
lehetőségei

36

36

32

64

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

4.0/ 3684-11

Személygépjárművek és
tehergépjárművek
fékrendszerei

36

36

16

32

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

3685-11

Gépjárművek elektromos és
villamos részegységei,
mérésükhöz szükséges
elektronikai ismeretek,
diagnosztika

144 198 96

224 Iskola,

1.0/3685-11

Gépjárművek elektronikája,
elektrotechnikája

72

108 48

96

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

2.0/ 3685-11

Gépjárművek villamosságtana

72

18

32

64

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

3.0/ 3685-11

Gépjárművek rendszereinek
összefoglaló ellenőrzése,
értékelése

36

16

32

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

4.0/ 3685-11

Számítógépes diagnosztikák

36

32

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

3686-11

Gépjárművek és
tehergépjárművek
részegységeinek
karbantartása, gépjárművek
javítás és gyártás utáni
ellenőrzése

72

192 Külső

1.0/3686-11

Járművek javítás és gyártás
utáni ellenőrzése

72

192 Gyakorlati

3683-11

Szakmai képzés munkajogi
ismeretei

18

32

16

Iskola

1.0/
3683-11

Kommunikációs ismeretek

18

8

16

Tanterem/gy
akorlati

1.0/ 3684-11

Belső égésű motorok
felépítése, működése,
szerkezeti egységei

2.0/ 3684-11

18
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m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

Külső
munkahely

munkahely

A képzés
befejezésé
t követően
záróvizsga

A képzés
befejezésé
t követően
záróvizsga

képzőhely

A képzés
befejezésé
t követően
záróvizsga

képzőhely

2.0/3683- 11

Általános jogi- és munkajogi
ismeretek

24

tanterem

Összesen: 180 468 288 450 224 688
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
Megjegyzés:
A táblázat nem tartalmaz szabadsávot.
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra a második tanévet követően 160 óra.

II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése

0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

1.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a közlekedés szakmacsoport szakképesítéseire
jellemző bemeneti kompetenciák birtokában.

Iskolai előképzettség:

nappali rendszerű iskolai oktatásban a 8. évfolyam elvégzését tanúsító
bizonyítvánnyal igazolt alapfokú iskolai végzettség.

1.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

36 óra
18 óra

1.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

1.4

30 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
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X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Feladatprofil

2.0/0110-11E elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem gyakorlata

1.0/0110-11Első segélynyújtás, munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

Tananyagegységek

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
jogszabályokat, előírásokat valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási
technológiára vonatkozó előírásokat
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos munkavégzésnek
megfelelően alakítja ki

x

x

x

x

Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó
szabályokat

x

Együttműködik a munka- tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában

x

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban

x

Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat

x

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

x

szakmai ismeretek
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2.0/0110-11E elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
gyakorlata

típus

1.0/0110-11Első segélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
elmélete

Tananyagegységek

A

Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok

x

B

A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei

x

B

A munkahely biztonságos kialakításának követelményei

x

A

A gépek, berendezések, szerszámok használati és kezelési
utasításai

x

B
A
A
A
A
C

Villamos berendezések biztonságtechnikája
Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Egyéni és kollektív védelmi módok
Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése
Elsősegélynyújtási ismeretek
Munkavégzés szabályai

x
x
x
x
x
x

x

x
x

szakmai készségek

5

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3

Információforrások kezelése
Munkabiztonsághoz
kapcsolódó
színjelölések értelmezése

5

jelképek,

2.0/0110-11E elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
gyakorlata

szint

1.0/0110-11Első segélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
elmélete

Tananyagegységek

x
x
szimbólumok,
x

5

Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata

4

Elsősegélynyújtás

x
x

x
x

Személyes kompetenciák
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2.0/0110-11E elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
gyakorlata

1.0/0110-11Első segélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
elmélete

Tananyagegységek

Döntésképesség
Határozottság
Felelősségtudat

x
x
x

x
x

Társas kompetenciák

2.0/0110-11E elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
gyakorlata

1.0/0110-11Első segélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
elmélete

Tananyagegységek

Irányíthatóság
Irányítási készség

x
x

1.0/0110-11Első segélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
elmélete

Módszerkompetenciák

Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság

1.5

2.0/0110-11E elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, környezetvédelem
gyakorlata

Tananyagegységek

x

x
x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
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Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
1.6 A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/0110-11 Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elmélete: 36 óra
A munkavédelem területei
A balesetek fajtái
Foglalkozási megbetegedések
Balesetek, megbetegedések bejelentése, kivizsgálása
A munkavállaló jogai és kötelezettségei
A munkáltató jogai és kötelezettségei
A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
A munkahely biztonságos kialakításának követelményei
Az időszakos felülvizsgálatok
Ergonómiai követelmények
Létrák, állványok biztonságos használatának előírásai
Szimbólumok, biztonsági jelzések
Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Egyéni és kollektív védelem
Munkaegészségügy
Általános tűzvédelmi ismeretek
Tűzveszélyességi osztályok
Tűzveszélyes anyagok
Tűzvédelmi szabályok
− Gyakorlat
2.0/0110-11 Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem gyakorlata: 18 óra
A munkakörnyezet kialakítása
A gépek, berendezések használati és kezelési utasításai
Az egyéni védőeszközök használata
A biztonsági adatlapok értelmezése
Tűzvédelmi előírások
A tűz jelzése
Teendők tűz esetén
Tűzoltó berendezések használata
Hulladékok, veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása
A környezetszennyezés formái
Az elsősegélynyújtás általános szabályai
Elsősegélynyújtás:törés esetén
Elsősegélynyújtás vérzések esetén
Villamos áram okozta sérülések
Veszélyes anyagok okozta sérülések
1.7

A modul értékelésének módja
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A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
2.

A modul azonosítója és megnevezése

6361-11 Gépészeti alapozó feladatok
2.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a közlekedés szakmacsoport szakképesítéseire
jellemző bemeneti kompetenciák birtokában.

Iskolai előképzettség:

nappali rendszerű iskolai oktatásban a 8. évfolyam elvégzését tanúsító
bizonyítvánnyal igazolt alapfokú iskolai végzettség.

2.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

144 óra
432 óra

2.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

30 fő
12 fő

2.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az
általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat
készít, olvas, értelmez

x

x
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3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

Tanulmányozza és értelmezi a munka
tárgyára, céljára és a technológiára
vonatkozó dokumentumokat

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Feladatprofil

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

Előrajzol
szükség
szerint
a
dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi az
általános gépészeti anyagokra és
alkatrészekre vonatkozó információkat

x

x

x
x

Kiválasztja az általános, gépészeti célú
anyagok és alkatrészek közül a
feladatnak megfelelőt

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló
alapeljárásokkal
Alakítja
a
munkadarabot
gépi
forgácsoló alapeljárásokkal
Képlékenyalakítást
végez
kézi
alapműveletekkel
Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes
eljárásokkal
Alapszerelési
műveleteket
végez,
oldható és nem oldható kötéseket készít
Korrózióelleni védőbevonatot készít
Közreműködik a minőségbiztosítási
feladatok megvalósításában
Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és
környezetvédelmi előírásokat

x

x

x

x

x

x

Meghatározza
a
szükséges
anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez
Alak- és helyzetpontossági méréseket
végez általános eszközökkel
Általános
roncsolásos
és
roncsolásmentes
anyagvizsgálatokat
végez

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

Egyszerű
alkatrészről
szabadkézi
vázlatrajzokat készít, olvas, értelmez
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását,
az
ahhoz
szükséges
anyagokat,
segédanyagokat,
előre
gyártott
elemeket,
gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
felfogóés
befogóeszközöket, védőfelszereléseket

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Feladatprofil

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
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x

x

x

x

x

B

C
A
A
A

C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B

Diagramok olvasása,
értelmezése, készítése
Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési,
karbantartási útmutatók
használata

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

Géprajzi alapfogalmak
Síkmértani szerkesztések
Ábrázolási módok
Gépészeti műszaki rajzok,
olvasása, értelmezése, készítése
Szabadkézi vázlatrajzok
készítése egyszerű
alkatrészekről

4.0/6361-11 Fémek alakítása

B
C
D
A

Szakmai ismeretek

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Típus

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

Mérési utasítások értelmezése
Mértékegységek ismerete
Ipari anyagok mechanikai
tulajdonságai
Ipari anyagok hőtechnikai
tulajdonságai
Ipari anyagok villamos
tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós
tulajdonságai
Ipari anyagok technológiai
tulajdonságai
Ipari anyagok egyéb jellemzői
Ipari vasötvözetek és
tulajdonságaik
Könnyűfém ötvözetek és
tulajdonságaik
Színesfém ötvözetek és
tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása az
anyag tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyűfém
ötvözetek
Szabványos színesfém
ötvözetek
Műszaki mérés eszközeinek
ismerete

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
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x

x

B
B
B
C
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
C
B
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C

Hosszméretek mérése és
ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság
mérése és ellenőrzése
Anyagvizsgálatok
Előrajzolás
Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Élkiképzés
Képlékenyalakítás
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Kézi és gépi forgácsolás
Gépi forgácsolás szerszámai
Gépi forgácsoló alapeljárások
gépei
Forgácsolási alapfogalmak
Esztergálás
Furás, furatmegmunkálás
Marás
Köszörülés
Minőségbiztosítási
alapismeretek
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézi kisgépek
biztonsági ismeretei
Gépüzemeltetés
munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás
munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek
üzembiztonsági szabályai
Hegesztési alapismeretek
Hegesztő berendezések és
eszközök
Gázhegesztés és lángvágás
Ívhegesztés
Korrózióvédelem alapeljárásai
és eszközei

x

x

x

x

x

x

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

4.0/6361-11 Fémek alakítása

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Szakmai ismeretek

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Típus

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
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4
4
5
3

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Információforrások kezelése
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Gépészeti alkatrészrajz készítése
Szabadkézi vázlatkészítés
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Gépipari mérőeszközök használata
Fémmegmunkáló
kéziszerszámok
és
kisgépek használata
Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek
használata
Alaphegesztési eljárások berendezéseinek,
eszközeinek használata
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
használata
Egyéb mérőeszközök használata

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

3
3
3
3
4
2
3
2
3
4
5

Szakmai készségek

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Szint

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Tananyagegységek

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

4.0/6361-11 Fémek alakítása

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

Pontosság
Önállóság
Szabálykövetés

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Személyes kompetenciák

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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x

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

x
x

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

Irányíthatóság
Határozottság

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Társas kompetenciák

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x
x

x
x

2.5

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

4.0/6361-11 Fémek alakítása

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

Gyakorlatias
feladatértelmezés
Lényegfelismerés
(lényeglátás)
Körültekintés,
elővigyázatosság

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Módszerkompetenciák

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Információk, ismeretek rendszerzése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
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2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk: 36 óra
Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és tartalmi
követelményei
Technológiai dokumentáció fogalma
Technológiai dokumentáció tartalma
Összeállítási és részletrajzok
Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvények, egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi felvételezése
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai:
Fémszerkezetek rajzai
Technológiai rajzok
Rendszerek rajzai
Kapcsolási vázlatok
Folyamatábrák és folyamatrendszerek
Ábrás művelettervek
Művelettervek szerepe
Művelettervek tartalma
Műveleti utasítások
Műveleti utasítás tartalma
Műveletelőzési sorrendek
Technológiai sorrend fogalma, tartalma
Szerszámjegyzékek
2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések: 18 óra
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata
Mérési pontosság
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése
Mérési alapfogalmak, mérési hibák
Műszerhibák
Mérési jellemzők
Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel
Mérőeszközök
Hossz- és szögmérő eszközök
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük
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Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk
Külső felületek mérésének eszközei
Belső felületek mérésének eszközei
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma
3.0/6361-11 Anyagismeret, anyagvizsgálat: 36 óra
Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai
Anyagszerkezettani alapismeretek
Vasfémek és ötvözeteik
Tulajdonságai
Ötvözők hatása
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei
Kiválasztás szempontjai
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok
Könnyűfémek
Nehézfémek
Szinterelt szerkezeti anyagok
Műanyagok
Segédanyagok
Hőkezelések
Feladata, csoportosítása
Hőkezelő eljárások
Anyagvizsgálati módok
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok)
Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménység vizsgálata, technológiai
próbák)
4.0/6361-11 Fémek alakítása: 36 óra
Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás,
süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás)
Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, alkalmazott gépek,
eszközök, szerszámok
Lemezhajlítás,
Peremezés,
Domborítás, ívelés, stb.
A megmunkálásokra alkalmas használatos anyagok
Alkatrészek illesztése
Illesztés reszeléssel
Hántoló szerszámok, eszközök
Lemezalkatrész készítése
Sík és ívelt felületek hántolása
Dörzsárazás szerszámai és művelete
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése
Illesztés dörzsárazással
Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek
Illesztés csiszolással
Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok
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Gépi forgácsolás szerszámai
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei
Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése: 18 óra
Oldható kötések
Csavarkötések
Csapszegkötések
Tengelykötések
Nem oldható kötések
Forrasztás
Ragasztás
Hegesztés
Hegesztő berendezések és eszközök
Gázhegesztés és lángvágás
Ívhegesztés
A korrózió fajtái, befolyásoló tényezői, megjelenési formái
Korrózióvédelem
A felületek előkészítése
Nemfémes bevonatok
Galvánbevonatok:
Mázolás, lakkozás
Műanyag porszórás (szinterezés)
Tűzi fémbevonatok
Biztonságtechnika, környezetvédelem
− Gyakorlat
1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk: 90 óra
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Megmunkálási technológia behatárolása alkatrészrajzok műszaki tartalmának figyelembe
vételével
2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések: 36 óra
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel,
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel,
Szögmérés mechanikai szögmérővel
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése
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Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, mérése
ellenőrzése,
Mérési dokumentumok készítése
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez
3.0/6361-11 Anyagismeret, anyagvizsgálat: 18 óra
Roncsolás mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok)
Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménység vizsgálata, technológiai próbák)
4.0/6361-11 Fémek alakítása: 198 óra
Az előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései
Az előrajzolás szerszámai, eszközei
Mérő és ellenőrző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzolás eszközei
Az előrajzolás folyamata
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai
Síkbeli és térbeli előrajzolás
síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása
adott feladat elvégzéséhez
többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás,
süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás)
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Alkatrészek illesztése
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Palástfelület, homlokfelület esztergálás,
Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás
Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás)
Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés)
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése: 90 óra
Oldható kötések készítése
Nem oldható kötések készítése
Különféle fémfelületek előkészítése
Felületvédelem mázolással, lakkozással
2.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

3.

A modul azonosítója és megnevezése

3684-11 Gépjárművek technikai részegységeinek ismerete, részegységek szét és összeszerelése,
diagnosztikája
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3.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a közlekedés szakmacsoport szakképesítéseire
jellemző bemeneti kompetenciák birtokában.

Iskolai előképzettség:

nappali rendszerű iskolai oktatásban a 8. évfolyam elvégzését tanúsító
bizonyítvánnyal igazolt alapfokú iskolai végzettség.

3.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

240 óra
436 óra

3.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

30 fő
12 fő

3.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Tanulmányozza a belsőégésű motorok működését
Kompresszió- és veszteségmérést végez
Tanulmányozza a hajtáslánc részeit

x
x
x

Ellenőrzi a hajtásláncot (nyomatékváltó, kardántengely,
differenciálmű)
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x

fékrendszerei

4.0/3684-11 Személygépjárművek és tehergépjárművek

kormányzási lehetőségei

3.0/3684-11 Gépjárművek felfüggesztési rendszerei,

2.0/3684-11 Gépjárművek hajtáslánca

Feladatprofil

szerkezeti egységei

1.0/3684-11 Belső égésű motorok felépítése, működése,

Tananyagegységek

fékrendszerei

4.0/3684-11 Személygépjárművek és tehergépjárművek

kormányzási lehetőségei

3.0/3684-11 Gépjárművek felfüggesztési rendszerei,

2.0/3684-11 Gépjárművek hajtáslánca

Feladatprofil

szerkezeti egységei

1.0/3684-11 Belső égésű motorok felépítése, működése,

Tananyagegységek

Megismeri a futóművek feladatát, és működési elvét
Tanulmányozza
a
gépjárművek,
tehergépjárművek
fékrendszereit, ellenőrzi, méréseket végez, és megjavítja
Előkészíti a gépkocsi fő részegységeinek szétszerelését, hibafelvételezését, javítását

x

x

x

x

Elvégzi a munkavégzéshez tartozó irányítást és ellenőrzést

x

x

x

x

Részegységek szét- és összeszerelését, illetve ellenőrzését
é i
Fékhatás-méréseknél
elektronikus fékvizsgálatot végez

x

x

x

x

Diagnosztikai vizsgálatok után végrehajtja a javítások
ellenőrzését
Ellenőrzi a gépjármű tüzelőanyag- ellátási rendszerét
Hűtési rendszerek ellenőrzése

x
x

x
x
x
x
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x

x

x

C
C
C

Gáztörvények
Hőtani alapfogalmak
Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű
motorok) körfolyamatai

x

B
B

Gépjármű motorok
Forgattyús hajtóművek

x

C

Hűtés körfolyamatai

x

B
B
B

Erőátviteli rendszer, és elemei
Tengelyek, tengelykapcsolók
Csapágyak, csapágyazások

x

B
B
C

Motor fékpadi vizsgálat
Hidraulikus és pneumatikus alapfogalmak
Forgó és lengőmozgás jellemzői

x

B

Futómű rugózás

x

B
B
B
B
B

Lengéscsillapítás
Fékrendszerek
Kormányművek szerkezete
Vázszerkezet felépítése
Fékhatás mérése

x

tehergépjárművek fékrendszerei

4.0/3684-11 Személygépjárművek és

3.0/3684-11 Gépjárművek felfüggesztési
rendszerei, kormányzási lehetőségei

2.0/3684-11 Gépjárművek hajtáslánca

Szakmai ismeretek

működése, szerkezeti egységei

Típus

1.0/3684-11 Belső égésű motorok felépítése,

Tananyagegységek

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
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3
3
3
3
4
4
4
5
5
1
2
4
3
4
4
5
3
4
4
4
3
4

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Pneumatikus kapcsolási rajz értelmezése
Gépelemek jelképeinek értelmezése
Mérőeszközök használata
Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata
Ellenőrzési határok, beavatkozási határok
értelmezése
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Környezetvédelem iránti elkötelezettség
Felhasználói szintű számítógép használat
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Szakmai szoftverüzemeltetés
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakkifejezések használata
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése,
megértése
Információforrások kezelése
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tehergépjárművek fékrendszerei

4.0/3684-11 Személygépjárművek és

rendszerei, kormányzási lehetőségei

3.0/3684-11 Gépjárművek felfüggesztési

2.0/3684-11 Gépjárművek hajtáslánca

Szakmai készségek

működése, szerkezeti egységei

Szint

1.0/3684-11 Belső égésű motorok felépítése,

Tananyagegységek

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Társas kompetenciák

-
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tehergépjárművek fékrendszerei

x
x
x
x

tehergépjárművek fékrendszerei

4.0/3684-11 Személygépjárművek és

3.0/3684-11 Gépjárművek felfüggesztési
rendszerei, kormányzási lehetőségei

x
x
x
x

4.0/3684-11 Személygépjárművek és

rendszerei, kormányzási lehetőségei

3.0/3684-11 Gépjárművek felfüggesztési

2.0/3684-11 Gépjárművek hajtáslánca

x
x
x
x

2.0/3684-11 Gépjárművek hajtáslánca

Szabálykövető magatartás
Pontosság
Kézügyesség
Precizitás
működése, szerkezeti egységei

1.0/3684-11 Belső égésű motorok felépítése,

Személyes kompetenciák

felépítése, működése, szerkezeti
egységei

1.0/3684-11 Belső égésű motorok

Tananyagegységek

x
x
x
x

Tananyagegységek

Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
3.5

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

tehergépjárművek fékrendszerei

4.0/3684-11 Személygépjárművek és

rendszerei, kormányzási lehetőségei

3.0/3684-11 Gépjárművek felfüggesztési

2.0/3684-11 Gépjárművek hajtáslánca

Módszer kompetenciák

felépítése, működése, szerkezeti egységei

1.0/3684-11 Belső égésű motorok

Tananyagegységek

x
x
x
x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/3684-11 Belső égésű motorok felépítése, működése, szerkezeti egységei: 68 óra
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Belső égésű motorok osztályozása
Áramlástani ismeretek
Hőtan
Anyagismeret
Anyagvizsgálat
Otto- motorok működési elve
Dízel motorok működési elve
Motorok felépítése
Motorok vezérlése
Otto- és dízelmotorok üzemanyag- ellátó rendszerei
Belső égésű motorok tüzelőanyagai
Belső égésű motorok olajozási rendszerei
Belső égésű motorok hűtésrendszerei
2.0/ 3684-11 Gépjárművek hajtáslánca: 52 óra
Tengelykapcsolók
Hidraulikus tengelykapcsolók
Nyomatékváltók
Félautomata és automata nyomatékváltók
Bolygóművek
Közlőművek
Kiegyenlítő művek
Kerékkihajtások
3.0/ 3684-11 Gépjárművek felfüggesztési rendszerei, kormányzási lehetőségei: 68 óra
Futóművek, és azok paraméterei
Kerékfelfüggesztések
Rugózási rendszerek
Lengéscsillapítók
Kerék, kerékagy, gumi
Stabilizátorok
Kormányzás mechanikája
Kormánytrapéz-kormányzási hibagörbe
Ackermann- kormányzás
Kormánygépek (mechanikus, hidraulikus, elektromos, fél integrált, integrált rendszerek)
4.0/ 3684-11 Személygépjárművek és tehergépjárművek fékrendszerei: 52 óra
Fékezés elmélete
Hidraulikus fékrendszerek
Pneumatikus fékrendszerek
Tartós fékrendszerek
ABS, ASR
− Gyakorlat
1.0/ 3684-11 Belső égésű motorok felépítése, működése, szerkezeti egységei: 200 óra
Otto- motorok szerelése
Dízelmotorok szerelése
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Hengerfejszerelés
Szelepek cseréje
Forgattyús hajtóműszerelés, hiba-megállapítások
Dugattyúgyűrű cseréje
Hengerkopás mérése
Vízszivattyú szerelése, javítása, cseréje
Olajszivattyú javítása, cseréje
Hűtőrendszer ellenőrzése, javítása
Termosztát kiszerelése, cseréje
Tüzelőanyag- rendszer ellenőrzése, javítása
Karburátor szerelése, fúvókacsere
Tüzelőanyag- szint beállítás
Alapjárat- beállítás
Befecskendezési rendszer ellenőrzése, beállítása
Lambda- szondamérés
Kipufogógáz- ellenőrzés
2.0/ 3684-11 Gépjárművek hajtáslánca: 68 óra
Tengelykapcsoló tárcsa, kinyomó csapágy csere
Tengelykapcsoló tárcsa méréssel való ellenőrzése
Holtjáték- beállítás
Hidraulikus tengelykapcsoló ellenőrzése
Nyomatékváltó kiszerelése
Nyomatékváltó szétszerelése
Fogaskerekek, csapágyak, szinkronszerkezetek cseréje
Nyomatékváltó visszahelyezése, ellenőrzés
Félautomata és automata váltók diagnosztikája, szükség szerinti javítása
Automata váltó bolygóműveinek rögzítő szerkezetének vizsgálata
Kardántengely ellenőrzése
Kardánkereszt- csapágy cseréjének végrehajtása
Differenciálmű kiszerelése, hiba felvételezés utáni javítás, hézagolás
Kerékcsapágy- csere elvégzése
Féltengely- csapágy cserék
3.0/ 3684-11 Gépjárművek felfüggesztési rendszerei, kormányzási lehetőségei: 100 óra
Futóművek műszeres ellenőrzése
Utánfutás, kerékdőlés, csapterpesz, összetartás állítás
Gömbcsuklók ellenőrzése, cseréje
Merevtengelyes felfüggesztésnél tengelycsonk ellenőrzése
Lengőkaros rendszerek ellenőrzése, javítása, cseréje
Gumi – szilentblokk csere
Laprugók ellenőrzése, kiszerelése, új rugóköteg beszerelése
Csavarrugók ellenőrzése, ki- beszerelése célszerszámmal
Lengéscsillapító diagnosztikai vizsgálata, vizsgálat utáni cserék végrehajtása
Kerékagycsapágy beállítása, ellenőrzése, cseréje
Kormánykerék, kormányrudazat ellenőrzése
Kormánygépek ellenőrzése, cseréje, beállítása
Mechanikus, hidraulikus, elektromos kormánygépek diagnosztikája, cseréje
4.0/ 3684-11 Személygépjárművek és tehergépjárművek fékrendszerei: 68 óra
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Dobfék szerelése,
Fékpofák cseréje
Kézifék- beállítás, utánállítás
Munkahengerek cseréje
Főfékhenger cseréje
Fékek légtelenítése
Fékpadi ellenőrzés végrehajtása
Pneumatikus fékrendszerek ellenőrzése
Kompresszor ellenőrzése, javítása
Fő fékszelep kopásainak ellenőrzése
Rendszerhez tartozó szelepek, fagymentesítők, nyomáshatárolók ellenőrzése, cseréje
Munkahenger, fékkilincs cseréje, ellenőrzése
Tartós fékrendszerek ellenőrzése, beállítása- cseréje
ABS diagnosztikája, érzékelők, jeladók, nyomáshatárolók cseréje
ASR diagnosztikája, érzékelők, jeladók, nyomáshatárolók cseréje
3.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

4.

A modul azonosítója és megnevezése

3685-11

Gépjárművek

elektromos

és

villamos

részegységei,

mérésükhöz szükséges

elektronikai ismeretek, diagnosztika
4.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a közlekedés szakmacsoport szakképesítéseire
jellemző bemeneti kompetenciák birtokában.

Iskolai előképzettség:

nappali rendszerű iskolai oktatásban a 8. évfolyam elvégzését tanúsító
bizonyítvánnyal igazolt alapfokú iskolai végzettség.

4.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

240 óra
422 óra

4.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

30 fő
12 fő

4.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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Elektrotechnikai és elektronikai alapfogalmakat használ
Érzékelőket, méréssel ellenőriz, mérési jegyzőkönyvet készít

x

x

x

x

Áramköröket vizsgál

x

Rendszerazonosítást követően befecskendező rendszereket
vizsgál
Tanulmányozza a gépkocsi elektronikus felépítését, rajta
diagnosztikai vizsgálatokat végez
Meghatározza a mérésekhez és ellenőrzésekhez a mérő és
ellenőrző berendezéseket
ártalmas

anyagok

x

x

jármű

korának,

Komfort és biztonsági rendszereket vizsgál és javít

x

x

x
x
x

x

x

x

Elvégzi az erőátviteli rendszerek karbantartását

x

Előkészíti a futómű és fékrendszerek javítását
Elvégzi a kiegészítő rendszerek utólagos beépítését és
üzembe helyezését

x
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x

x

Elvégzi a gépjármű- technikai rendszerek működtetéséhez
szükséges szoftverek telepítését, frissítését
a

x

x

Előkészíti
karbantartásra
a
motormenedzsmentet,
elektronikus fékerő-szabályozást, futóművet és erőátviteli
rendszereket
Diagnosztizálja a gépjármű digitális kommunikációs (BUSZ)
rendszerét

Diagnosztikai vizsgálatokat végez
állapotának figyelembe vételével

4.0/3685-11 Számítógépes diagnosztikák

összefoglaló ellenőrzése, értékelése

3.0/3685-11 Gépjárművek rendszereinek

x

Soros és párhuzamos diagnosztikát végez

Meghatározza
a
környezetre
elhelyezésének folyamatát

2.0/3685-11 Gépjárművek villamosságtana

Feladatprofil

elektrotechnikája

1.0/3685-11 Gépjárművek elektronikája,

Tananyagegységek

x

Elvégzi az elektropneumatikus, elektrohidraulikus és
elektronikus rendszerek ellenőrzését
Előkészíti és végrehajtja a hatósági vizsgához szükséges
feladatokat
Szerviz és javítási feladatokat dokumentál

x

x

x

4.0/3685-11 Számítógépes diagnosztikák

összefoglaló ellenőrzése, értékelése

3.0/3685-11 Gépjárművek rendszereinek

2.0/3685-11 Gépjárművek villamosságtana

Feladatprofil

elektrotechnikája

1.0/3685-11 Gépjárművek elektronikája,

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

C
C
C
C
C
C
C
C
D

Villamossági alapfogalmak
Áram hatása (villamos, hő, mágneses)
Elektronikai alapfogalmak
Oszcilloszkóp alkalmazása
Áramellátó rendszerek
Gyújtásrendszer
Világításrendszer
Egyenáram- körök és törvényszerűségeik
PN átmenet és dióda
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x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

4.0/3685-11 Számítógépes diagnosztikák

3.0/3685-11 Gépjárművek rendszereinek
összefoglaló ellenőrzése, értékelése

2.0/3685-11 Gépjárművek villamosságtana

Szakmai ismeretek

elektrotechnikája

Típus

1.0/3685-11 Gépjárművek elektronikája,

Tananyagegységek

D
C
C
C

4.0/3685-11 Számítógépes diagnosztikák

3.0/3685-11 Gépjárművek rendszereinek
összefoglaló ellenőrzése, értékelése

2.0/3685-11 Gépjárművek villamosságtana

Szakmai ismeretek

elektrotechnikája

Típus

1.0/3685-11 Gépjárművek elektronikája,

Tananyagegységek

C
C
C
C
C
B
B
B
B
B

Tranzisztorok
Elektronikus műszerek használata
Digitális műszerek használata
Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és
impedancia mérése
Gépjármű villamos hálózata
Indító berendezések
Világító- és jelzőberendezések
Motoros villamos hajtások és jellemzőik
Járművekben alkalmazott jelzőműszerek
Mechanikai diagnosztika
Villamos diagnosztika
Indítóegység működése, javítása
Akkumulátorok ellenőrzése, cseréje
Elektromos vezérlőegységek javítása

B
B

Elektromos motorok javítása
Gépjárművek szerkezeti egységei, működésük

x

B

Elektromos motorok, berendezések működése

x

B
B
B

Működési zavarok
Elektromos paraméterek mérése
Hidraulikus paraméterek mérése

x

x

x

x

x

x

x

x

B
B
B

Pneumatikus paraméterek mérése
Mérőműszerek működése, használata
Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák
(kipufogógáz fényvetők)
Visszatartó módszerek (légzsák, övfeszítő)

B
B
B

Klímaberendezések
Komfortfunkciók (ülésállítás, szellőzés, fűtés,
ablakemelő)
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x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

C
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
B
B

Kiegészítő rendszerek (kiegészítő fűtés,
parktronic)
Műszaki adatbázisok
Működési zavarok
Hibaelhárítás műszeres vizsgálattal
Méretek ellenőrzése
Mérőeszközök használata
Gépjármű-szerkezeti alapfogalmak (kocsitest
és szerelvényei)
Erőmérés és mérő-átalakítók
Nyomásmérés és mérő-átalakítók
Áramlásmérés és mérő-átalakítók
Számítógépes diagnosztika
Hatósági vizsgálatok
Műszaki adatbázis kezelés
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x

4.0/3685-11 Számítógépes diagnosztikák

3.0/3685-11 Gépjárművek rendszereinek
összefoglaló ellenőrzése, értékelése

2.0/3685-11 Gépjárművek villamosságtana

Szakmai ismeretek

elektrotechnikája

Típus

1.0/3685-11 Gépjárművek elektronikája,

Tananyagegységek

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

3
2
4
5
2
2
4
4
4
5
5
3
5

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Számítógépes diagnosztikai rendszerek kezelése
Mechanikai és villamos mérőeszközök
Gépjármű-emelő készségszintű használata
ECDL- szövegszerkesztés, táblázatkezelés
Számítógépes diagnosztikai rendszerek kezelése
Szakmai villamos rajz olvasása, értelmezése
Szakmai vázlatrajz készítése
Elektromos kapcsolási rajz értelmezése
Gépjárművekben alkalmazott jelképek értelmezése
Munkabiztonsággal
kapcsolatos
jelképek
értelmezése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Szakmai nyelvű beszédkészség

x
x

rendszereinek összefoglaló
ellenőrzése, értékelése
4.0/3685-11 Számítógépes
diagnosztikák

villamosságtana

3.0/3685-11 Gépjárművek

2.0/3685-11 Gépjárművek

Szakmai készségek

elektronikája, elektrotechnikája

Szint

1.0/3685-11 Gépjárművek

Tananyagegységek

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Kézügyesség
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás

x
x
x
x
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villamosságtana
3.0/3685-11 Gépjárművek
rendszereinek összefoglaló
ellenőrzése, értékelése
4.0/3685-11 Számítógépes
diagnosztikák

2.0/3685-11 Gépjárművek

Személyes kompetenciák

elektronikája, elektrotechnikája

1.0/3685-11 Gépjárművek

Tananyagegységek

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

Módszer kompetenciák

Helyzetfelismerés
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x

x

x

4.0/3685-11 Számítógépes diagnosztikák

összefoglaló ellenőrzése, értékelése

3.0/3685-11 Gépjárművek rendszereinek

2.0/3685-11 Gépjárművek villamosságtana

4.0/3685-11 Számítógépes diagnosztikák

összefoglaló ellenőrzése, értékelése

3.0/3685-11 Gépjárművek rendszereinek

2.0/3685-11 Gépjárművek villamosságtana

elektrotechnikája

1.0/3685-11 Gépjárművek elektronikája,

Társas kompetenciák

elektrotechnikája

1.0/3685-11 Gépjárművek elektronikája,

Tananyagegységek

-

Tananyagegységek

x

Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés, diagnosztizálás
Figyelem összpontosítás
4.5

x
x
x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/ 3685-11 Gépjárművek elektronikája, elektrotechnikája: 120 óra
Elektronikai alapáramkörök
Félvezetők, áramköri elemek
Analóg áramkörök, műveleti erősítők
Digitális elektronika alapjai
Elektronikai alapfogalmak
Egyenáramú hálózatok
Villamos tér, mágneses tér, indukció
Váltakozó áramú hálózatok
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4.0/3685-11 Számítógépes diagnosztikák

x
x
x

összefoglaló ellenőrzése, értékelése

x
x
x

3.0/3685-11 Gépjárművek rendszereinek

2.0/3685-11 Gépjárművek villamosságtana

Módszer kompetenciák

1.0/3685-11 Gépjárművek elektronikája,
elektrotechnikája

Tananyagegységek

x
x
x

Galvánelemek
Szakmai számítások
2.0/ 3685-11 Gépjárművek villamosságtana: 104 óra
Energia ellátórendszer
Akkumulátor
Generátorok, különleges generátorok
Feszültségszabályzók
Villamos motorok
Önindítók
Soros és párhuzamos kapcsolók
Dízel indítósegélyek
Gyújtások
Hagyományos elektromechanikus gyújtás
Tranzisztoros gyújtás
Jeladó tranzisztoros gyújtás
Primer áramkör, zárásszög, vezérlés
Tirisztoros gyújtás
Mágneses gyújtás
Jelző és világítóberendezések
Biztonsági és kényelmi berendezések (légzsák, övfeszítők túlfeszültség védelem, lopás
gátló, ABS, ASR, EMS, fedélzeti számítógép, automata ülésállítás, tempomat,
légkondicionálás, intercooler, retarderek)
Alapfogalmak a befecskendezéshez
Piezo- kristály
MAP- szenzor, Lambda- szonda, kopogásszenzor
Műszerek a gépjárműben (sebességmérés, üzemanyagszint-mérés, hőmérsékletmérés, hőidőkapcsolók, olajnyomás, töltés)
3.0/ 3685-11 Gépjárművek rendszereinek összefoglaló ellenőrzése, értékelése: 16 óra
A szerviz intervallum- meghatározása
Vevőszolgálati intézkedések
Környezetre ártalmas anyagok
Gépjárműbe beépítethető szoftverek
Gépjárműbe utólag beépíthető kiegészítő rendszerek
Elektropneumatikus rendszerek felépítése
Elektronikus rendszerek felépítése
Mechanikus, elektronikus fékerő-szabályozás
Tartós fékrendszerek felépítése, működése
Elvégzett diagnosztikai javítási munka adatainak felvitele, letöltése
Klímaberendezések üzemeltetése
Gépkocsi fűtési és szellőzési rendszerei
− Gyakorlat
1.0/ 3685-11 Gépjárművek elektronikája, elektrotechnikája: 204 óra
Elektronikai alapáramkörök
passzív kétpólusok, négypólusok jellemzőinek mérése, be-és kimeneti paramétereinek
ábrázolása, mérés, gyakorlás
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félvezető áramköri elemek vizsgálata (diódák, tranzisztorok (bipoláris, unipoláris),
tirisztorok, triacok és diacok)
Analóg alapáramkörök
erősítő alapkapcsolások, többfokozatú erősítők jellemzőinek mérése, mérések gyakorlása
visszacsatolt erősítők jellemzőinek mérése, mérések gyakorlása
teljesítményerősítők jellemzőinek mérése, mérések gyakorlása
Digitális elektronika alapjai
egyszer logikai áramkörök vizsgálata, jellemzőinek mérése, mérések gyakorlása
analóg-digitál átalakítók vizsgálata, jellemzőinek mérése, mérések gyakorlása
egyszerű kombinációs hálózatok jellemzőinek mérése, mérések gyakorlása
Egyenáramú hálózatok vizsgálata
általános mérőműszerek megismerése, alkalmazásának gyakorlása
villamos ellenállás mérése, gyakorlás
villamos feszültség mérése, gyakorlás
villamos áram mérése, gyakorlás
Ohm-törvény szemléltetése egyenáramú áramkörök mérésével, mérés, gyakorlás
ellenállás kapcsolások építése (soros, párhuzamos, vegyes), eredőjének mérése, gyakorlás
villamos teljesítmény számítása, feszültség-áram mérése alapján
feszültség és áramosztó kapcsolás mérése, számítása
speciális ellenállások NTK,PTK,fotó…) mérése
Wheatstone-híd mérése
Villamos tér
kapacitások vizsgálata egyszerű egyenáramú áramkörben (soros, párhuzamos kapcsolás),
kondenzátorok töltés-kisütés vizsgálata egyenáramú áramkörökben, mérések gyakorlása
Mágneses-tér
mágneses tér, erővonalak szemléltetése állandó és elektromágnes alkalmazásával
egyenáramú motorok vizsgálata (fordulatszám, forgásirány, áramfelvétel) műszeres
méréssel, gyakorlás
Indukció
tekercsek induktivitásának, ellenállásának mérése
induktivitás mérése egyszerű, egyenáramú áramkörben, mérések gyakorlása
Váltakozó áramú áramkörök (hálózatok)
váltakozó feszültség előállítása, vizsgálata oszcilloszkóppal, jellemzőinek számítása,
mérések gyakorlása
egyszerű L-C, R-C, L-R-C áramkörök vizsgálata különböző mérőeszközökkel (idő,
feszültség, frekvencia) mérés, gyakorlás
2.0/ 3685-11 Gépjárművek villamosságtana: 82 óra
Gépjárművek villamos hálózata
Hibakeresés, műszaki dokumentáció és műszerei
Villamos hálózat hibakeresése
Vezetékhibák, keresése
Csatlakozók javítása, cseréje
Biztosítók cseréje
Kapcsoló ki- és beszerelése
Akkumulátorok diagnosztikai vizsgálata, nyugalmi feszültség mérése, elektrolit szint
ellenőrzés, savsűrűség mérése
Akkumulátor jelölésrendszere
Akkumulátorok üzembe helyezése
Akkumulátorok töltése, karbantartása, tárolása
Generátorok és feszültségszabályzók diagnosztikai vizsgálata
38/50

Töltőfeszültség és töltőáramok mérése
Oszcilloszkópos vizsgálat
Generátor és feszültségszabályzó ki és beszerelése
Generátor szétszerelése
Forgórész ellenőrzése, javítása
Fázistekercsek ellenőrzése, javítása
Egyenirányítók ellenőrzése, javítása
Autóvillamossági próbapad kezelése
Indítómotorok
Beépített rendszer diagnosztikai vizsgálata
Áramfelvétel mérése
Indítási fordulatszám mérése
Az indítómotor ki és beszerelése
Az indítómotor szétszerelése, alkatrészeinek vizsgálata, javítása, összeszerelése
Indítómotor próbapadi vizsgálata
Gyújtásrendszer alkatrészeinek vizsgálata, javítása
Megszakító, induktív jeladó, Hall- jeladó ellenőrzése
Gyertyakábelek, gyertyapipák, nagyfeszültségű csatlakozók mérése, szerelése
Gyújtásrendszer próbapadi ellenőrzése
Dízelmotor izzítási rendszerének diagnosztikai vizsgálata
Izzító áramkör vezérlő elektronikájának azonosítása, működésének mérése
Tüzelőanyag előmelegítő rendszer típusának azonosítása, ellenőrzése
Hibás alkatrészek cseréje
Világító és jelzőberendezések hálózat működőképességének ellenőrzése
Irányjelző berendezés ellenőrzése
Féklámpa áramkörének ellenőrzése
Az alkatrészek és részegységek típusának azonosítása, ki és beszerelése, hibás alkatrész
cseréje
3.0/ 3685-11 Gépjárművek rendszereinek összefoglaló ellenőrzése, értékelése: 68 óra
Szerviz intervallumok teendőit információs adattárakból kikeresni, kenőolaj minőséget
inspekciós- szervizjelzéseket törölni-beállítani manuálisan és szoftveresen.
Ügyfélkapcsolat-kommunikáció gyakorlása. Megrendelő-szolgáltató kötelezettségei,
garanciavállalás feltételei, vállalási szabályzat tartalma.
Veszélyes anyagok-hulladékok kezelése, tárolása, nyilvántartása, jelentési kötelezettségek
szabályai, szükséges okmányok megismerése.
Gépjárműbe utólag építhető szoftverek, tuning programok alkalmazása, a tuninggal járó
kiegészítő rendszerek alkalmazásának lehetőségeinek megismerése
Vizsgálni kell a pneumatikus oldalt a szükséges nyomásmérésekkel ill. az elektromos
részeket. Az elektromos részegységek pozícióját élőadat olvasással ellenőrizzük, helytelen
működésükből hibakódok képződnek, azokat értelmezzük.
A gépkocsikba beépített elektronikus rendszerek megismerése működési területeik
alapján:
elektromechanikus állítóművek-szabályzók, nyomásérzékelők, hőmérséklet érzékelők,
áramlásérzékelők, fényérzékelők, forgásérzékelők, oxigén szenzor áramkörök
megismerése, mérési pontok-értékek meghatározása információs rendszerek segítségével.
Mechanikus, elektromos fékerő szabályozás részeinek, működésének megismerése,
vizsgálati lehetőségei, kialakult meghibásodások elhárítása, szükséges karbantartások
végzése.
Tartós fékrendszerek működésének felépítésének megismerése, jellemző alkalmazások,
szükséges karbantartási javítási feladatok, biztonsági előírások.
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Diagnosztikai munkatervek kidolgozása, mérési eredmények értékelése, a folyamatról
dokumentációkészítés, eredmény: a javítási folyamat munkaidő és anyagfelhasználásának
meghatározása.
Klíma, fűtő, és szellőző berendezések részegységeinek, elhelyezkedésüknek megismerése
a gépkocsiban. Ellenőrzési, karbantartási, javítási lehetőségek megismerése.
4.0/ 3685-11 Számítógépes diagnosztikák: 68 óra
Görgős fékerőmérő próbapad működtetésének megismerése, műszaki vizsgáztatáshoz
engedélyezett program használata közben, a mérési eredmények értékelése során a
rendeleti értékek megismerése, gépkocsi és tulajdonos adataival ellátott jegyzőkönyv
készítése.
Oszcilloszkóp használatának, beállításának elsajátítása, mérések végzése adapterek
segítségével működő gépkocsin.
Emisszió mérésre-dízel füstölésmérésre alkalmazott eszközök használatának megismerése,
mérések gyakorlása, gyári és rendeleti értékek figyelembevétele az értékelésnél,
eredményeket dokumentálni.
Kódolvasó készülékek használatának elsajátítása, élőadatok olvasása, értelmezése,
adattárak használata. Mesterségesen létrehozott hibajelzések olvasása-értelmezése.
Károsanyag kibocsájtás mérésnél használt mértékegységek megismerése.
Próbamérések során tanulmányozni, hogy a kibocsájtási értékek eltérése milyen hiba
okokra vezethetők vissza.
Lambda szonda vizsgálat soros és párhuzamos diagnosztikával, lambda szondára
vonatkozó hibakódok értelmezése.
Katalizátorok hatásfokának mérése hideg és bemelegedett fázisban (oxidációsszabályozott üzemű). Katalizátor előtti és utáni lambda szonda feszültség értékeinek
vizsgálata, értékelése.
Részecskeszűrő vizsgálat:nyomáskülönbség vizsgálat, érzékelő szenzor változó
feszültségértékének mérése, értelmezése, idevonatkozó hibakódok kiértékelése.
OBD, EOBD, csatlakozón keresztül elérhető információs területek megismerése a
környezetvédelmi paramétereket prioritásként tekintő vizsgálatoknál. EOBD állandó
lábkiosztások megismerése.(állandó test kivezetés, pozitív láb,K7,BUSZ rendszer
csatlakozási pontjai.
ABS, ASR öndiagnosztika által felügyelt funkciók, élőadat olvasás, jellemzően előforduló
hibakódok értelmezése, párhuzamos diagnosztika alkalmazása hibakeresésnél.
Légzsák, övfeszítő rendszerek vizsgálata, biztonsági előírások megismerése-betartása.
Komfort rendszerek hibakódjainak olvasása, párhuzamos diagnosztika alkalmazása.
Kiegészítő rendszerek előkészítésének megismerése, kapcsolási rajzok alapján mérések
végzése, illesztések lehetőségeinek tanulmányozása.
Hatósági műszaki vizsgálat okmányainak megismerése, mérési dokumentációk iránti
elvárások tanulmányozása, alkalmazásuk gyakorlása.
4.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

5.

A modul azonosítója és megnevezése

3686-11 Gépjárművek és tehergépjárművek részegységeinek karbantartása, gépjárművek
javítás és gyártás utáni ellenőrzése
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5.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a közlekedés szakmacsoport szakképesítéseire
jellemző bemeneti kompetenciák birtokában.

Iskolai előképzettség:
5.2

nappali rendszerű iskolai oktatásban a 8. évfolyam elvégzését tanúsító
bizonyítvánnyal igazolt alapfokú iskolai végzettség.
A modul javasolt időkerete

− Elmélet:
− Gyakorlat:

0 óra
264 óra

5.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

30 fő
12 fő

5.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

1.0/3686-11 Járművek
javítás és gyártás utáni
ellenőrzése

Tananyagegységek

Feladatprofil

A motorok diagnosztikai vizsgálatát elvégzi
Görgős fékpadon ellenőrzést végez

x

A gépjármű világítási rendszerét ellenőrzi és beállítja
Az előírt biztonsági követelmények teljesítését ellenőrzi

x

Minősíti a jármű műszaki állapotát

x

Végrehajtja az előírt környezetvédelmi vizsgálatokat és
dokumentálja
Előkészíti a gépjárműveket hatósági vizsgára
Szemrevételezi a fényezést, és festék vizsgálatot végez

x

x

x
x
x

Lengéscsillapító vizsgálatot végez

x

Futómű- beállítást végez

x

Elvégzi a gépjármű esztétikai állapot felmérését
Rögzíti a gépjármű mérési eredményeit és adatait

x
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x

Szakmai ismeretek

és gyártás utáni ellenőrzése

Típus

1.0/3686-11 Járművek javítás

Tananyagegységek

C
C
C

Oszcilloszkóp alkalmazása
Gépjármű villamos hálózata
Motoros villamos hajtások, jellemzőik

x

C
C

Járműben alkalmazott jelzőrendszerek
Villamos diagnosztika

x

C

Nyomásmérés és mérő-átalakítók

C
C

Hőmérsékletmérés és mérő-átalakítók
Áramlásmérők és mérő-átalakítók

C

Rezgés és gyorsulás/lassulás-mérés és mérőátalakítók

x

B

Elektromos vezérlőegységek javítása

x

B

Elektromos motorok javítása

x

B
B

Számítógépes diagnosztika
Műszaki adatbázisok

x

B
C

Elektromos vezérlő egységek javítása
Világító és jelző berendezések ismerete

x

C

Áram, feszültség jellemzői, ellenállás mérése

B
B

Motor féktermi vizsgálata
Külső
célberendezésekkel
végzett
diagnosztikai feladatok (pl.: kipufogógáz,
fényvetők, stb.)

x
x
x
x
x
x

x
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x
x
x
x

2
4
4
5
5

Szakmai készségek

Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Mechanikai és villamos mérőeszközök
Komplex jelzésrendszerek
Gépi emelők készségszintű használata
Szakmai nyelvi beszédkészség

és gyártás utáni ellenőrzése

Szint

1.0/3686-11 Járművek javítás

Tananyagegységek

x
x
x
x
x

Személyes kompetenciák

Döntésképesség

javítás és gyártás
utáni ellenőrzése

1.0/3686-11 Járművek

Tananyagegységek

x

Társas kompetenciák

-
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javítás és gyártás
utáni ellenőrzése

1.0/3686-11 Járművek

Tananyagegységek

Módszer kompetenciák

javítás és gyártás
utáni ellenőrzése

1.0/3686-11 Járművek

Tananyagegységek

Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
5.5

x
x
x
x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
− Gyakorlat
1.0/ 3686-11 Járművek javítás és gyártás utáni ellenőrzése: 264 óra
Data kezelés
Szélvédő- ragasztási technológiák végzése
Légzsák beépítésének technológiái
Biztonsági övfeszítők beépítése
Áramkörök, biztosítékok, vezetékek kiépítési rendszerei
Gépkocsi és motorazonosító rendszerek
Szabvány szerinti izzók cseréje
Világítótestek ki- beszerelésének technológiája
Gépjárművek szélvédőinek és üvegeinek beépítése
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Passzív biztonsági elemek ellenőrzése, beépítése
Lökhárítók felhelyezése
Karosszéria- korrózió vizsgálata
Festékréteg- mérés elvégzése
A gépkocsi összes adatának lemérése, kimérése, értékelése, értékek összehasonlítása a
gépkocsi gyári adataival
5.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

6.

A modul azonosítója és megnevezése

3683-11 Szakmai képzés munkajogi és kommunikációs ismeretei
6.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a közlekedés szakmacsoport szakképesítéseire
jellemző bemeneti kompetenciák birtokában.

Iskolai előképzettség:

nappali rendszerű iskolai oktatásban a 8. évfolyam elvégzését tanúsító
bizonyítvánnyal igazolt alapfokú iskolai végzettség.

6.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

32 óra
34 óra

6.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:
6.4

30 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Tananyagegységek
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Alapvető jogi fogalmakat alkalmaz.

2.0/3683-11 Általános jogi- és
munkajogi ismeretek

1.0/3683-11 Kommunikációs
ismeretek

Feladatprofil

x

Oktatási szerződés tartalmat értelmez.
A kötelességekkel és jogokkal kapcsolatos ismereteket sajátít
el sajátít el.
Jártasságot szerez az Európai Unió legfontosabb intézményei
és azok hatáskörei vonatkozásában.
Alkalmazza a Munka Törvénykönyvében foglaltakat,
alkalmazza a megbízásos, a vállalkozási jogviszonyra és a
munkaviszonyra vonatkozó szabályokat
Átlátja az állami, önkormányzati szervezetrendszert, az egyes
szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét.
Átlátja az Európai Uniós és a hazai jogforrások rendszerét,
hierarchiáját, ezek egymáshoz való viszonyát az egyes
természetes személyekre, jogi személyekre és jogi
személyiség nélküli egyéb szervezetekre, azok alapítására,
működésére, átalakulására, megszűnésére vonatkozó releváns
jogszabályokat.
Elsajátítja a munkaszerződés lényeges részeire vonatkozó
ismereteket.
Átlátja az oktató üzem felépítését, feladatait.
Alkalmazza az üzem és alkalmazottai tekintetében a
gazdasági szervezetekkel, szakmai képviseletekkel és
szakszervezetekkel való kapcsolattartás módját, formáját.
Átlátja és alkalmazza az üzem üzemi alkotmány- vagy
érdekképviseleti
jogi
szervezeteinek
feladatait
és
munkamódszereit, működését.
Információkat szerez, analóg és digitális adathordozókat
kezel.
Kapcsolatokat kezel felettesekkel, munkatársakkal, német
vagy angol szakkifejezéseket használ.
Alapvető döntési technikákat alkalmaz.

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

Tananyagegységek
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B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
B
B

Az egyes polgári jogi jogalanyok (természetes
személy, a jogi személyek)
A tulajdonjog formái, tárgya, tartalma
Főbb kötelem-keletkeztető tények (szerződés,
szerződésen kívüli károkozás, a jogalap nélküli
gazdagodás)
A szerződést biztosító mellék-kötelezettségek
rendszere és az egyes mellék-kötelezettségek
jellemzői
Az elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás
Az Európai Uniós és a hazai jogforrások rendszere,
hierarchiája
Az Európai Uniós és a hazai jogforrások egymáshoz
való viszonya
A hazai állami szervek rendszere, jogállása,
hatásköre, valamint illetékessége
Az Európai Unió legfontosabb intézményei, azok
jogállása, hatásköre
Alapvető fogalmak, értelmezések, meghatározások
e követelménymodul szakmai kompetenciájához
A Munka Törvénykönyvének alapvető előírásai
A szerződések alapvető tartalmi és formai
követelményei, jellemző szerződésfajták
A jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei
Az elektronikus levelezés, az internet és az intranet
használata
Telefon, fax, fénymásoló gép kezelésének szabályai
A
szervezet
társadalmi
kapcsolatainak,
szokásrendszerének, külső és belső kommunikációs
rendszerének szerepe, elemei
A viselkedés, megjelenés szabályai a munka során
A viselkedés, a megjelenés szabályai a vállalati
rendezvényeken
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2.0/3683-11 Általános jogi- és
munkajogi ismeretek

Szakmai ismeretek

1.0/3683-11 Kommunikációs
ismeretek

Típus

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Szakmai készségek

4
4
4
4

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Olvasott szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvű szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvű köznyelvi szöveg megértése

4

Informatikai eszközök használata

2.0/3683-11 Általános jogi- és
munkajogi ismeretek

Szint

1.0/3683-11 Kommunikációs
ismeretek

Tananyagegységek

x
x
x

x

x
x

x

Felelősségtudat
Pontosság
Precizitás

2.0/3683-11 Általános jogi- és
munkajogi ismeretek

Személyes kompetenciák

1.0/3683-11 Kommunikációs
ismeretek

Tananyagegységek

x

x
x
x

x

Egyértelmű fogalmazási készség
Motiválhatóság
Konfliktusmegoldó készség

2.0/3683-11 Általános jogi- és
munkajogi ismeretek

Társas kompetenciák

1.0/3683-11 Kommunikációs
ismeretek

Tananyagegységek

x
x
x

x

Tananyagegységek
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6.5

2.0/3683-11 Általános jogi- és
munkajogi ismeretek

Problémafeltárás, javítás
Rendszerező képesség
Hibajavítás

1.0/3683-11 Kommunikációs
ismeretek

Módszerkompetenciák

x
x
x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

6.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/3683-11 Kommunikációs ismeretek.: 8 óra
A kommunikáció fajtái
Verbális kommunikáció
Nem verbális kommunikáció
A szövegszerkesztés szabályai
Levelezés (elektronikus és hagyományos)
Hivatalos levél formája.
A jegyzőkönyv tartalmi követelményei.
Önéletrajz
A viselkedés és megjelenés legfontosabb szabályai a mindennapokban és a munkahelyen,
rendezvényeken.
Az üzemi hierarchia és kommunikáció rendszere.
Társadalmi kapcsolatok, szokásrendszerek, legfontosabb külső és belső
kommunikációs szerepe.
Alapvető döntési technikák megismerése
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A „team” szerepe a döntési folyamatokban.
A legfontosabb csoportos döntési technikák megismerése, alkalmazása.
2.0/3683-11 Általános jogi- és munkajogi ismeretek: 24 óra
Jogi ismeretek
Társadalmi normák és a jog.
Jogforrások legfontosabb ismeretei.
A jogforrások hierarchiája.
A jogszabályok
Fajtái
Érvényessége
Hatálya
Az Európai Unió jogforrások rendszere, hierarchiája.
Az Európai Unió intézményei, jogállasai és jogköre.
Munkajogi ismeretek
Legfontosabb jogszabályok
A munkaviszony alanyai- munkavállaló és munkáltató
A szerződés típusai.
Munkaviszony létesítése.
A munkaszerződés tartalma.
A munkavállalói kötelességek.
A munkáltatói kötelességek
A munkaviszony megszűnése.
Az oktatási szerződés.
Az oktatási szerződés jelentése
Az oktatási szerződés kötésének feltételei.
Az oktatási szerződés időtartama.
Az üzem és alkalmazottainak kapcsolata más szervezetekkel.
Kapcsolat gazdasági szervezetekkel.
Kapcsolat érdekképviseleti szervezetekkel.
A kapcsolattartás formái.
A kapcsolattartás feladatai.
− Gyakorlat
1.0/3683-11 Kommunikációs ismeretek.: 34 óra
Hivatalos levelet ír szövegszerkesztő programmal.
Önéletrajzot készít és továbbít.
Hivatalos jegyzőkönyvet készít.
Telefon, fax, fénymásoló gép kezelése.
6.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
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