T 0681-06/2/1

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
54 215 01 0000 00 00
54 582 03 0000 00 00

Műemlékfenntartó technikus
Magasépítő technikus

Műemlékfenntartó technikus
Magasépítő technikus

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 10%.
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Feladat

Összesen: 100 pont

Munkahelyén (Minőség és Garancia Zrt. 1212 Budapest, Építők útja 123.) egy új kivitelezési
munka előkészítése folyik. Az építési körülmények, a munkahelyi feltételek és lehetőségek
alapján főnökei úgy döntöttek, hogy a földmunkához egy BOBCAT 753 típusú munkagépet
kell bérelni.
Ön, mint technikus, Sóvári Lajos építésvezetőtől azt a feladatot kapta, hogy
tájékozódjon a bérleti lehetőségekről, majd írásban (hivatalos levél formájában) tegyen
javaslatot, hogy melyik céggel kössenek szerződést. Javaslatát indoklással is el kell
látnia.
Sóvári Lajos a következő információkkal látta el:
 A kiválasztás során a legfontosabb szempont a gazdaságosság legyen!
 Egyik alkalmazottjuk rendelkezik a BOBCAT kezeléséhez szükséges papírokkal és
gépkezelői gyakorlattal.
 A tervek szerinti földmunka 12 óra (2 nap) alatt elvégezhető.
A tájékozódás során a kínálkozó lehetőségek közül két céget tart szerződéskötésre
érdemesnek az alábbi feltételekkel:
1. számú Cég:
A BOBCAT 753 típusú munkagép csak szakképzett kezelővel bérelhető.
A gépet a munkavégzés alatt a működéshez szükséges olajjal és üzemanyaggal ellátják.
Díjak:
 1-szeri kiállás (helyszínre szállítás) díja: bruttó 9000 Ft
 1-szeri beállás (elszállítás a helyszínről) díja: bruttó 9000 Ft
 Munkavégzés díja: bruttó 6000 Ft/óra
2. számú Cég:
A BOBCAT 753 típusú munkagép bérelhető kezelő nélkül.
A gépet a munkavégzés alatt a működéshez szükséges olajjal ellátják.
A gép bérlése során a működéshez szükséges üzemanyagról a bérlő gondoskodik.
Díjak:
 Bérleti díj: bruttó 25 000 Ft/nap (A ki- és beállásról a bérlő gondoskodik.)
 Óvadék: 500 000 Ft, amely a gép elszállításakor fizetendő. (A gép hibátlan állapotú
visszaszállítása esetén az óvadékot a bérlő visszakapja.)
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