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A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 525 01 1000 00 00
52 525 01 0100 52 01
51 525 01 0001 54 01
51 525 01 0001 52 01

Autóelektronikai műszerész
Gépjárműriasztó-szerelő
Autótechnikus
Gázautószerelő

Autóelektronikai műszerész
Autóelektronikai műszerész
Autószerelő
Autószerelő

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen: 100 pont
100% = 100 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.
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Ön egy autószerviz művezetőjeként azt a feladatot kapja a vállalkozás vezetőjétől, hogy
a szervizben dolgozók szakmai ismeretének szinten tartása érdekében kísérje
figyelemmel az autótechnikával kapcsolatos szakmai konferenciákat, szakmai napokat.
Első lépésként keressen az interneten három, a következő hat hónapban megvalósuló, az
autótechnikával kapcsolatos szakmai konferenciát!
A konferenciák, szakmai napok lehetnek egy kiállítás (például az Autó-Diga
Szakkiállítás) keretében megrendezettek is.
A feladat részletezése:
 Hozzon létre egy új, üres Word dokumentumot!
 A dokumentum címe: A következő időszak szakmai konferenciái
 A konferenciákkal, szakmai napokkal kapcsolatos információkat foglalja áttekinthető,
egységes szerkezetű táblázatba:
o A konferencia témája
o A konferencia szervezője és/vagy helyszíne
o A konferencia időpontja
o A konferenciával kapcsolatos információkat tartalmazó honlap
 A dokumentumban használjon Times New Roman 12-es betűtípust!
 Formázza meg a táblázatot a mintának megfelelően!
 A tervezet végén tüntesse fel az összeállító (vizsgázó) nevét és a dátumot!
 A dokumentumot mentse el az alábbi formátum szerint, a vizsgaszervező által
meghatározott könyvtárba:
szakmai_konferencia_<<vizsgázó vezetékneve>>_<< vizsgázó keresztneve>>.doc
 Nyomtassa ki az elkészült dokumentumot!
A feladat értékelése:
 Az elvárt információk megadása:
 A konferencia témája
 A konferencia szervezője és/vagy helyszíne
 A konferencia időpontja
 Melyik honlapon található az információ
 Formázás
 Mentés
 Nyomtatás
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3 x 7 pont
3 x 7 pont
3 x 7 pont
3 x 7 pont
10 pont
3 pont
3 pont
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A következő időszak szakmai konferenciái
1

2

A konferencia témája
A konferencia szervezője és/vagy
helyszíne
A konferencia időpontja
A konferenciával kapcsolatos
információkat tartalmazó honlap
Dátum, összeállító (vizsgázó) neve
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