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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 79/2013. (XII. 20.) BM rendelete
egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés a), d) és n)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 37. § y) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló  
27/2005. (X. 7.) NKÖM rendelettel védetté nyilvánított, Budapest II. kerület, 10910/2 helyrajzi számú ingatlanon 
álló műemlékek közül az  1887-ben Hauszmann Sándor tervei alapján emelt, historizáló Pernőffy-Mauthner-villa  
(ún. felső villa) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

2. §  A régészeti lelőhely és a  műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a  régészeti feltárás részletes 
szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet 19. § (5) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 

12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet 12. §-a.
 (3) Hatályát veszti az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről 

szóló 27/2005. (X. 7.) NKÖM rendelet 8. § (5) bekezdésében az „1887-ben Hauszmann Sándor tervei alapján emelt 
historizáló villa és az” szövegrész.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A honvédelmi miniszter 24/2013. (XII. 20.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek és egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek 
az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló törvénnyel összefüggő 
módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 15. és 16. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 28. pontjában, a honvédelemről 
és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
81.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés 
q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés l) és m) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. CCV. törvény 238. § 
(2) bekezdés 23. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 1–3., 11., 15., 24., 33. és 
39. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 4., 34., 35. és 36. pontjában,
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a 6. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában és (7)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában,
a 7. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 27. pontjában, a honvédelemről 
és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § 
(2) bekezdés f ) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 28. pontjában, a honvédelemről 
és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
81.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés 
q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,
a 9. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában és (7)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi 
tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi 
szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól 
szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet módosítása

1. § (1) A  hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a  katonai oktatási intézményi tanulmányokra való 
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség 
és a  csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 22/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/A. § (1) A „Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” minősítés érvényessége
a) a katona 35 éves koráig legfeljebb 5 évre,
b) 35–45 éves kor között legfeljebb 2 évre,
c) 45 éves kor felett legfeljebb 1 évre
adható meg.
(2) Tartós külföldi szolgálat esetén a  „Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” minősítés érvényessége legfeljebb  
4 évre adható meg. Tartós külföldi szolgálat esetén a „Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” minősítés érvényességét 
a  tartós külföldi szolgálat időtartamára, a  katona egészségi, pszichikai és fizikai állapotára figyelemmel az  Eü PAB 
vagy a  Másodfokú FÜV Bizottság szakmai döntése határozza meg. A  minősítés érvényességét a  PAV lapon fel kell 
tüntetni.
(3) Tartós külföldi szolgálat esetén, ha a  „Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” minősítés érvényessége alatt 
egészségkárosodás nem lép fel, a  „Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” minősítés kiadását követő 365 napig 
a külszolgálat megkezdhető, arról az állományilletékes parancsnok saját hatáskörében dönt.
(4) Tartós külföldi szolgálat esetén, ha a  „Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” minősítés érvényessége alatt 
a katonánál betegség zajlik le, vagy az egészségi állapotában változás következik be, a betegség dokumentációját 
az  utaltsági rend szerinti csapatorvosnak minden esetben be kell mutatni. Ha a  betegség, vagy állapotváltozás 
a csapatorvos szerint érdemben befolyásolja a „Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” minősítést, a csapatorvosnak 
az  orvosi dokumentációt meg kell küldenie a  döntést kiadó Eü PAB részére a  további alkalmasság megítélése 
céljából. Az Eü PAB a kiadott Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” minősítést határozattal visszavonja, ha a katona 
megváltozott egészségi, pszichikai állapotára figyelemmel a  külföldi szolgálat teljesítésére nem alkalmas, vagy 
a fizikai követelményeket nem teljesítette.
(5) Tartós külföldi szolgálat esetén a „Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” minősítés kiadásától számított 365 nap 
után az  állományilletékes parancsnok akkor dönthet a  kiutazásról, ha a  katona rendelkezik 1 éven belüli negatív 
tüdőszűrő lelettel, a csapatorvos és a csapatpszichológus kiutazást támogató javaslatával, és érvényes, ellenőrzött 
körülmények között elvégzett fizikai állapotfelmérés igazolással.
(6) Tartós külföldi szolgálat esetén a  csapatorvosi javaslat kiadásához a  csapatorvos által végzett orvosi vizsgálat 
– különösen EKG, vizelet stix, audiológiai szűrő vizsgálat – és a  csapatorvosi rendelőben levett, a  Honvédség 
egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szerve laboratóriumában elkészített vérminta eredménye 
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szükséges. A csapatorvosi javaslat kiadásához hat hónapon belüli keltezésű, a Honvédség egészségügyi szervezete 
alkalmasság-vizsgálatot végző szerve által elvégzett laborvizsgálati eredmény elfogadható. A  csapatorvos 
szükség esetén döntéséhez fogorvosi konzultációt is kérhet. A  vizsgálatok összefoglalásaként a  csapatorvos 
az  állományilletékes parancsnok felé az  alábbi javaslatokat teheti: „Külföldi szolgálatteljesítést javasolom” vagy, 
„Külföldi szolgálatteljesítést nem javasolom”. A  „Külföldi szolgálatteljesítést nem javasolom” döntés esetén 
kezdeményezni kell a katona érvényes alkalmassági minősítésének felülvizsgálatát.
(7) Tartós külföldi szolgálat esetén a  365. napon túli kiutazáshoz az  éves fizikai állapotfelmérést akkor lehet 
beszámítani, ha a  fizikai alkalmasság ellenőrzését végző bizottságba a  Honvédség egészségügyi szervezete 
alkalmasság-vizsgálatot végző szerve fizikai felkészítésre és terheléses sportélettani vizsgálatok végzésére 
képesítéssel rendelkező szakemberét is delegálták.
(8) A „Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” minősítés érvényességét a katona aktuális egészségi, pszichikai és fizikai 
állapotát figyelembe véve az (1) bekezdésben rögzített, életkorhoz kötött időintervallumokon belül, az Eü PAB vagy 
a  Másodfokú FÜV Bizottság szakmai döntése határozza meg. A „Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” minősítés 
érvényességét a PAV lapon minden esetben fel kell tüntetni.
(9) Ha az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti érvényességi időn belül a katonának az érvényes minősítésnél szigorúbb 
követelményszintű külföldi katonai szolgálatot kell teljesítenie, a  külföldi katonai szolgálatra való alkalmasságát 
újból minősíteni kell.
(10) Az  első fokon hozott – fellebbezés hiányában – jogerős „Külföldi katonai szolgálatra alkalmatlan” minősítés 
esetén a  külföldi katonai szolgálat teljesítésére tervezett katona alkalmasságának ismételt vizsgálata egy éven 
belül csak akkor végezhető el, ha az érvényes minősítéstől enyhébb követelményszintű külföldi katonai szolgálatra 
kerülne sor.
(11) Ha a „Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” minősítés érvényességi ideje alatt a katona egészségi állapotában 
változás következik be, és a katona
a) a  külföldi szolgálatát még nem kezdte meg, az  egészségi állapotváltozás dokumentációját be kell mutatni 
az  utaltsági rend szerinti csapatorvosnak, a  csapatorvos javaslata alapján a  külföldi katonai szolgálatra való 
alkalmasságot ismételten minősíteni kell, ha az  egészségi állapotváltozás a  külföldi katonai szolgálat teljesítését 
érdemben befolyásolja,
b) külföldi katonai szolgálata alatt egészségi állapotában történt változás miatt honi egészségügyi intézeti 
kivizsgálásra, vagy gyógykezelésre szorul, a  külföldi katonai szolgálatra való alkalmasságot ismételten minősíteni 
kell.”

 (2) Az R. 49. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Azt a katonát, aki a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek és egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek az új 
Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról 
szóló 24/2013. (XII. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet) hatályba lépésekor egy évet meghaladó külföldi 
katonai szolgálatot teljesít, a HM rendelet hatálybalépését követően e külföldi szolgálatteljesítése vonatkozásában 
nem kell ismételt alkalmasság vizsgálatra rendelni.”

2. A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosítása

2. §  A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Ha az e rendelet szerinti juttatásokra biztosított összegek és azok közterhei beletartoznak a tárgyévi központi 
költségvetésről szóló törvényben e  célra meghatározott éves keretbe, a  juttatásokra a  személyi állomány tagja 
az éves keret összegéig jogosult.”

3. A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet módosítása

3. §  A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 2.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) A  HM vagyonkezelésű lakások elidegenítésre történő előkészítéséről a  HM központi lakásgazdálkodási szerv 
dönt.”
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4. §  Az R1.
a) 2. § (3) bekezdésében az „A (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „Ha a lakás nem az 1. § (1) bekezdés c) pont 

cg) vagy ch) alpontja szerinti HM rendelkezésű törzslakásnak minősül, a (2) bekezdés”,
b) 2. § (3) bekezdésében a „ha a településen” szövegrész helyébe a „feltéve, hogy a településen”,
c) 4. § (2) bekezdésében a „javaslatot” szövegrész helyébe a „javaslatot a Honvéd Vezérkar főnöke véleményének 

kikérését követően”
szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti az R1. 2. § (4) bekezdésében az „a miniszteri előterjesztés előkészítése érdekében” szövegrész.

4. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

6. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„7. honvédségi ösztöndíjas hallgató: az a honvédnek nem minősülő személy,
a) aki felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan 
képzésében tanulmányokat folytat, vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében az Országos 
Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképesítések közül a  Honvédségben rendszeresített katonai 
beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést szerez meg, és
b) akinek tanulmányait a  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által alapított ösztöndíj 
elnyerését követően a  Magyar Honvédség (a  továbbiakban: Honvédség) ösztöndíjszerződés alapján támogatja, és 
ezért ösztöndíjszerződésben vállalja, hogy tanulmányait meghatározott időn belül befejezi, valamint ezt követően 
szolgálati viszonyt létesít, és azt meghatározott ideig fenntartja.”

7. §  Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  HVKF az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti jogköreit a  HM közigazgatási államtitkára (a  továbbiakban: HM 
KÁT) kezdeményezésére gyakorolja a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, valamint 
a  HM állományának azon tagja esetén, aki nem a  Honvéd Vezérkarnál teljesít szolgálatot. A  HVKF a  HM KÁT 
kezdeményezésére gyakorolja továbbá
a) az ezredes rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztásba történő áthelyezést, és az ezredes rendfokozattal 
rendszeresített szolgálati beosztással történő megbízást a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet, 
valamint a HM állományának azon tagja esetén, aki nem a Honvéd Vezérkarnál teljesít szolgálatot, és
b) a százados, az őrnagy vagy az alezredes rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztásba történő kinevezést 
a HM állományának azon tagja esetén, aki nem a Honvéd Vezérkarnál teljesít szolgálatot.”

8. §  Az R2. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. Az élettársi kapcsolat igazolása
18/A. § (1) Az élettársi kapcsolatban élés ténye az élettársi kapcsolat Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő 
regisztrálása esetén az abban szereplő adatokról kiállított tanúsítvánnyal, ennek hiányában a honvédelmi szervezet 
személyügyi szervéhez benyújtott teljes bizonyító erejű magánokirat formájában megtett élettársi nyilatkozattal 
igazolható.
(2) Ha a  Hjt. végrehajtására kiadott jogszabály az  élettársi kapcsolatban élés tényének igazolását írja elő, akkor 
az érintett kérelmére a honvédelmi szervezet az (1) bekezdés szerint bejelentett adatokról tanúsítványt állít ki.”

9. §  Az R2. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) Az idegennyelv-ismereti követelményt az állománytáblákban, munkaköri jegyzékekben rögzíteni kell.
(2) A  Hjt. 33.  § (4)  bekezdése alkalmazása esetén az  idegennyelv-ismereti követelmény meghatározásához, 
módosításához, valamint a  Hjt. 33.  § (5)  bekezdése alkalmazása esetén az  idegennyelv-ismereti követelmény alóli 
mentesítéshez a  szakmai felelős előzetes írásbeli egyetértése szükséges, kivéve, ha a  munkáltatói jogkört a  HVKF 
gyakorolja.
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(3) A  szolgálati beosztás az  arra előírt idegen nyelvből megszerzett, az  előírtaknak megfelelő szintű és típusú, 
államilag elismert nyelvvizsgával tölthető be. Államilag elismert, szaknyelvi nyelvvizsgával azok a  szolgálati 
beosztások is betölthetők, amelyekhez a szaknyelvi nyelvvizsga megléte nem feltétel.
(4) Az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges idegennyelv-ismeret szintjét és típusát, a szükséges nyelv 
megnevezését, valamint a szaknyelvi nyelvvizsga előírását a munkaköri leírásban is rögzíteni kell.”

10. §  Az R2. a következő 32/A. alcímmel egészül ki:
„32/A. Az őr-, ügyeleti- és a készenléti szolgálatok
120/A. § (1) Az őr-, ügyeleti- és a készenléti szolgálatok szolgálatvezénylését az állomány tagjával legalább tíz nappal 
az esedékesség előtt közölni kell.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szabályoktól, illetve az  (1)  bekezdés szerint közölt szolgálatvezénylésben 
foglaltaktól kizárólag különösen indokolt, a feladatellátást közvetlenül veszélyeztető esetben lehet eltérni.
120/B.  § Az  őr-, ügyeleti- és a  készenléti szolgálatok Hjt. 105.  §-a szerinti besorolását, a  szolgálatok fő típusait 
a 15. melléklet tartalmazza.
120/C. § Az őr-, illetve ügyeleti szolgálatba léptetés céljából vezényelt készenléti szolgálatok vonatkozásában az őr-, 
illetve ügyeleti szolgálat elrendelése esetén a feladatellátás idejére a szolgálat jellege őr-, illetve ügyeleti szolgálatra 
változik.
120/D. § A honvédségi szervezetek a szolgálatok megszervezésére vonatkozó intézkedésükben a 15. mellékletben 
felsorolt elnevezések használata mellett, a szolgálatok speciális jellegére zárójelek között feltüntetett szövegrésszel 
utalhatnak. Az intézkedésben pontosan meg kell határozni az elrendelt szolgálat jellegét, valamint fel kell tüntetni, 
hogy az mely szolgálattípusba sorolható.”

11. §  Az R2. 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hjt. 109. § (4) bekezdése szerinti pótszabadságra való jogosultságot a 10. melléklet szerint kell megállapítani. 
A pótszabadságra való jogosultság megállapításakor a pótszabadság mértékébe be kell számítani azokat a napokat, 
amelyeken az állománynak a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, 
továbbá a  regeneráló pihenés és a  rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a  továbbiakban: HM 
rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti tagja a HM rendelet 4. és 5. §-a alapján kondicionáló-kiképzési rendezvényen 
vett részt.”

12. §  Az R2. a következő 35/A. alcímmel egészül ki:
„35/A. Mentesülés a szolgálatteljesítési kötelezettség alól
126/A.  § (1) A  vért adónak véradásonként két nap szolgálatmentességet kell engedélyezni, amelyet a  véradást 
követően közvetlenül részére biztosítani kell.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottól eltérően a  szolgálatmentesség a  véradást követő két hónapon belül is 
kiadható az érintett kérelmére, vagy, ha azt szolgálati érdek indokolja.
(3) Az állomány tagja részére az (1) bekezdés alapján engedélyezhető szolgálatmentesség mértéke naptári évenként 
nők esetében a 8 napot, férfiak esetében a 10 napot nem haladhatja meg.
126/B.  § (1) Ha a  Hjt. 108.  § (2)  bekezdése alapján a  szervezet teljes állománya mentesül a  szolgálatteljesítési 
kötelezettségek alól, a  munkáltatói jogkör gyakorlója egyidejűleg köteles a  szükséges intézkedéseket megtenni 
a szervezet alapvető feladatellátásának biztosítására.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Hjt. 108. § (2) bekezdése alapján történő szolgálatteljesítési kötelezettség alóli 
mentesítést lehetőség szerint tíz nappal az esedékesség előtt rendeli el.
(3) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  szolgálati feladatellátás alóli mentesítéssel egyidejűleg rendelkezhet 
a szolgálati helyen történő megjelenésről is.”

13. §  Az R2. a következő 35/B. alcímmel egészül ki:
„35/B. A munka- és pihenőidő nyilvántartása
126/C. § (1) A munka- és pihenőidő nyilvántartást szervezeti egységenként kell vezetni.
(2) A munka- és pihenőidő nyilvántartásból személyre szabottan és naprakészen megállapíthatónak kell lennie
a) a szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat,
b) az őr-, ügyeleti-, illetve készenléti szolgálat,
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c) a szabadság, valamint
d) a szolgálatteljesítés alóli mentesítés
időtartamának.
(3) A munka- és pihenőidő nyilvántartás alapján minden szervezeti egységnek a tárgyhónapot követő hónap tízedik 
napjáig összesítő jelentést kell készítenie, amelyet a  munkáltatói jogkört gyakorló személyügyi szervének kell 
megküldeni.”

14. §  Az R2. 281. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  állománytáblákban, munkaköri jegyzékekben rögzített idegennyelv-ismereti követelményt a  honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)  
HM rendeletnek és egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 24/2013. (XII. 20.) 
HM rendelet (a  továbbiakban: HM rendelet) hatálybalépését követő szolgálati beosztásba történő kinevezésre és 
áthelyezésre kell alkalmazni.
(5) Ha a  szolgálati beosztásra az  állománytáblákban, munkaköri jegyzékekben rögzített idegennyelv-
ismereti követelmény eltér az  adott beosztásra a  HM rendelet hatálybalépését megelőző napon érvényes 
idegennyelv-ismereti követelménytől, vagy az  állomány e  beosztást betöltő tagja a  (2)  bekezdés szerint került 
továbbfoglalkoztatásra, akkor a  HM rendelet hatálybalépésekor az  állomány e  szolgálati beosztást betöltő tagja 
a szolgálati beosztásban továbbfoglalkoztatható.
(6) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  27.  § (2)  bekezdése szerinti esetben, a  HM rendelet hatálybalépését követő 
szolgálati beosztásba történő kinevezéskor és áthelyezéskor, idegennyelv-ismereti követelményként – a 282. §-ban 
meghatározott állománytáblák és munkaköri jegyzékek hatálybalépéséig – a  hatályos állománytáblákban, 
munkaköri jegyzékekben rögzített idegennyelv-ismereti követelményeket alkalmazza.”

15. §  Az R2. a következő 281/A. §-sal egészül ki:
„281/A.  § A  282.  § alapján kiadott munkaköri jegyzékek és állománytáblák által meghatározott idegennyelv-
ismereti követelmények, illetve az  azokra figyelemmel meghatározott idegennyelv-ismereti követelmények alóli 
mentesítések felülvizsgálatát a szakmai felelős 2014. június 30-ig hajtja végre.”

16. § (1) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R2. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R2. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R2. a 4. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

17. §  Az R2.
a) 11.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „közeli hozzátartozóira” szövegrész helyébe a  „közeli hozzátartozóira, 

élettársára”,
b) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „közeli hozzátartozó” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozó, élettárs”,
c) 28. § (3) bekezdésében a „mentesítés” szövegrész helyébe a „mentesítés legfeljebb”,
d) 28. § (3) bekezdésében a „szól” szövegrész helyébe a „szólhat”,
e) 124. § (2) bekezdésében az „A túlszolgálat elrendelésére az állományilletékes parancsnok” szövegrész helyébe 

az „A túlszolgálat elrendelésére és a  túlszolgálatért járó ellentételezés megállapítására az  állományilletékes 
parancsnok”,

f ) 251. § (3) bekezdésében a „közeli hozzátartozója” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozója, élettársa”,
g) 281. § (2) bekezdésében az „e rendelet” szövegrész helyébe az „e rendelet alapján”,
h) 281.  § (2)  bekezdésében a  „követelményt állapít meg” szövegrész helyébe a  „követelmény kerül 

megállapításra”,
i) 281. § (3) bekezdésében, 282. §-ában a „január 31-ig” szövegrész helyébe a „február 28-ig”,
j) 1. melléklet 101. sor B oszlopában a „11.3.” szövegrész helyébe a „4.12.”
szöveg lép.

18. §  Hatályát veszti az R2.
a) 71. §-a,
b) 83. § (1) bekezdésében a „formai és” szövegrész,
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c) 50. alcíme,
d) 1. mellékletében található táblázat 185. és 186. sora,
e) 3. melléklete.

5. A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének 
szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

19. §  A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. 
(VIII. 12.) HM rendelet 26.  §-ában a „közeli hozzátartozója” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozója, élettársa” 
szöveg lép.

6. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 
módosítása

20. §  Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „közeli hozzátartozójára” szövegrészek helyébe a „közeli hozzátartozójára, 

élettársára”,
b) 22.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „közeli hozzátartozóinak” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozóinak, 

élettársának”
szöveg lép.

7. A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá 
a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosítása

21. §  Hatályát veszti a  kondicionáló-kiképzési, valamint a  katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá 
a  regeneráló pihenés és a  rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet 4.  § (1)  bekezdés záró 
szövegrészében az „a Hjt. 109. § (4) bekezdése szerinti pótszabadság alatt,” szövegrész.

8. Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet módosítása

22. §  Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Ha az e rendelet szerinti juttatásokra biztosított összegek és azok közterhei beletartoznak a tárgyévi központi 
költségvetésről szóló törvényben e  célra meghatározott éves keretbe, a  juttatásokra a  személyi állomány tagja 
az éves keret összegéig jogosult.”

9. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

23. §  Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 3/A. §-sal egészül 
ki:
„3/A. § Ha az e rendelet szerinti juttatásokra biztosított összegek és azok közterhei beletartoznak a tárgyévi központi 
költségvetésről szóló törvényben e  célra meghatározott éves keretbe, a  juttatásokra a  személyi állomány tagja 
az éves keret összegéig jogosult.”

24. §  Az R3.
a) 20. § (1) bekezdés b) pontjában a „közeli hozzátartozók” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozói, élettársa”,
b) 21. § (3) bekezdésében a „közeli hozzátartozói” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozói, élettársa”,
c) 1.  melléklet 2.  pont 2.2.  alpontjában a  „közeli hozzátartozó” szövegrész helyébe a  „közeli hozzátartozó, 

élettárs”,
d) 1.  melléklet 2.  pont 2.3.  alpontjában a „közeli hozzátartozón” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozón, 

élettárson”
szöveg lép.
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10. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 17. § a), b) és f ) pontja, a 19. §, a 20. § és a 24. § 2014. március 15-én lép hatályba.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 24/2013. (XII. 20.) HM rendelethez

Az R2. 1. melléklet táblázata a következő 103a. sorral egészül ki:
„

103a. 4.13. Beosztásból történő 
felfüggesztés; távolléti díj-, 
illetmény-visszatartás

– ezredes rendfokozattal 
rendszeresített beosztásból

X X

– alezredes-főhadnagy; 
főtörzszászlós-
főtörzsőrmester; 
szakaszvezető-őrvezető 
rendfokozattal rendszeresített 
beosztásból

X

                 ”
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2. melléklet a 24/2013. (XII. 20.) HM rendelethez

 1.  Az R2. 4. melléklet A) pont I. táblázat 2-4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2. X. vezérezredes Honvéd Vezérkar főnöke (V) (K)

3. IX. altábornagy Honvéd Vezérkar főnökének helyettese (V) (K)

4. VIII. vezérőrnagy Honvéd Vezérkar törzsigazgató (V) (K)
                       ”

 2.  Az R2. 4. melléklet A) pont I. táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

6. VI. ezredes

irodavezető (V) (K);
csoportfőnök-helyettes (V) (K);
osztályvezető (V) (K);
titkárságvezető (V) (K);
vezető szakreferens (V) (K)

                       ”
 3.  Az R2. 4. melléklet D) pont I. táblázat 6. és 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

6. VI. ezredes
igazgató (V) (K);
parancsnok-helyettes (általános) (V) (K)

7. V. alezredes
irodavezető (V);
osztályvezető (V);
kirendeltség-vezető (V)

főszerkesztő (V);
igazgató-helyettes (V);
irattárvezető (V);
irodavezető (V);
könyvtárvezető (V);
levéltárvezető (V);
osztályvezető (V);
térképtárvezető (V)

                      ”
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3. melléklet a 24/2013. (XII. 20.) HM rendelethez

 1.  Az R2. 5. melléklet A) pont I. táblázat 4-6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

4. IX. altábornagy parancsnok (V) (K)

5. VIII. vezérőrnagy
főnök (V) (K); katonai 
képviselő (V) (K); 
törzsfőnök (V) (K)

6. VII. dandártábornok

főnök (V) (K); 
parancsnok (V) (K); 
törzsfőnök helyettes 
(V) (K)

katonai képviselő (V) 
(K); parancsnok (V) (K)

                       ”
 2.  Az R2. 5. melléklet B) pont I. táblázat 5. és 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

5. VIII. vezérőrnagy parancsnok (V) (K)

6. VII. dandártábornok főnök (V) (K); igazgató (V) (K)
                      ”
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4. melléklet a 24/2013. (XII. 20.) HM rendelethez
„15. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez

Őr-, ügyeleti- és készenléti szolgálatok

 1.  Őrszolgálatok
1.1. Őrség
1.2. Biztosító rendész szolgálat

 2.  Ügyeleti szolgálatok
2.1. MH Központi Ügyelet
2.2. MH Híradó és Informatikai Rendszer Főügyelet
2.3. Hadműveleti központ ügyeleti szolgálat
2.4. Laktanya ügyeleti szolgálat
2.5. Objektum ügyeleti szolgálat
2.6. MH Vegyi-, Sugárfigyelő és Helyzetértékelő Ügyeleti Szolgálat
2.7. Központi Meteorológiai szolgálat
2.8. MH Központi Közlekedési Diszpécser Ügyeletesi Szolgálat
2.9. Katonai rendészeti szolgálat
2.10. Telephely ügyeleti szolgálat
2.11. Tárolóhely ügyeleti szolgálat
2.12. Egység állóhely ügyeleti szolgálat
2.13. Műszaki ellenőrző állomás ügyeleti szolgálat
2.14. Töltőállomás kezelő ügyeleti szolgálat
2.15. Kapuügyeleti szolgálat
2.16. Ellenőrző áteresztő pont ügyeleti szolgálat
2.17. Egészségügyi ügyeleti szolgálat
2.18. Segélyhely ügyeleti szolgálat
2.19. Alegység ügyeleti szolgálat
2.20. Épület ügyeleti szolgálat
2.21. Fegyverszoba ügyeleti szolgálat
2.22. Kikötő ügyeleti szolgálat
2.23. Regionális Híradó és Informatikai Ügyelet
2.24. Híradó és informatikai ügyeleti szolgálat
2.25. Rejtjelző ügyeleti szolgálat
2.26. Ügyeletes technikus
2.27. Ügyeletes szervizcsoport
2.28. Forgalmi alkalmazott
2.29. Légiforgalmi Irányító Központ ügyeleti szolgálat
2.30. Radarállomás ügyeleti szolgálat
2.31. FRISZ ügyeleti szolgálat
2.32. Akkumulátortöltő állomás ügyeleti szolgálat
2.33. Ügyeletes tűzoltó alegység
2.34. Meteorológiai Csoport ügyeleti szolgálat
2.35. Ügyeletes laboráns
2.36. Tűzszerész ügyeletes
2.37. Ügyeletes tűzszerész alegység
2.38. Orvosi ügyeleti szolgálat
2.39. Szakdolgozói ügyeleti szolgálat
2.40. Betegkísérő ügyeleti szolgálat
2.41. Ügyeletes gépjárművezető
2.42. Portaszolgálat
2.43. Diszpécser ügyeleti szolgálat
2.44. Aggregátorkezelő ügyeleti szolgálat
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 3.  Laktanyai készenléti szolgálatok
3.1. Operatív Csoport
3.2. Hadműveleti Központ készenléti szolgálat
3.3. Légtérmegfigyelő és légvédelmi irányító készenléti szolgálat
3.4. Katonai légiforgalmi tájékoztató szolgálat
3.5. Meteorológiai készenléti szolgálat
3.6. Radarállomás készenléti szolgálat
3.7. Fegyveres légvédelmi készenléti műszaki kiszolgáló szolgálat
3.8. Légi kutató-mentő szolgálat
3.9. Légiforgalmi irányító szolgálat
3.10. Híradó-FRISZ készenléti szolgálat
3.11. Folyékony oxigén töltő és légsűrítő állomás kezelő készenléti szolgálat
3.12. ATU-2 kezelő készenléti szolgálat
3.13. Műszaki fogadó csoport készenléti szolgálat
3.14. Egészségügyi készenléti szolgálat
3.15. Speciális tűzszerész szolgálat
3.16. Létesítmény üzemeltető készenléti szolgálat
3.17. Létesítmény üzembentartó készenléti szolgálat
3.18. Létesítmény tűzoltó és műszaki mentő készenléti szolgálat
3.19. Híradó-informatikai készenléti szolgálat
3.20. Rejtjelző készenléti szolgálat
3.21. Készenléti szervizcsoport
3.22. Készenléti gépjárművezető
3.23. HM gépkocsivezetői készenléti szolgálat
3.24. Védelmi raj
3.25. Készenléti tűzoltó alegység
3.26. Készenléti őrkutya vezető

 4.  Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok
4.1. HM szervezet ügyeletes készenléti szolgálat
4.2. HM Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgálat
4.3. Nyomozótiszti Készenléti Szolgálat
4.4. Ügyeletes nyomozótiszt
4.5. HM Sajtótájékoztatási Készenléti Szolgálat
4.6. Baleseti Készenléti Szolgálat
4.7.HM Infrastrukturális Készenléti Szolgálat
4.8. HM Határforgalmi Készenléti Szolgálat
4.9. Tűzvizsgálati Készenléti Szolgálat
4.10. MH Stratégiai Művelet Vezető Csoport
4.11. Katasztrófavédelmi Operatív Csoport
4.12. Honvéd Vezérkar főnöki vezetésbiztosító és támogató csoport
4.13. Ügyeletes parancsnoki szolgálat
4.14. Légierő ügyeletes parancsnoki szolgálat
4.15. Riasztó-értesítő készenléti szolgálat
4.16. Művelet Vezető Csoport
4.17. Művelet Vezető Csoport vezetéstámogató részleg
4.18. MH ÖHP készenléti sajtószolgálat
4.19. Műszaki Ellenőrző Állomás készenléti szolgálat
4.20. Töltőállomás kezelői készenléti szolgálat
4.21. Egészségügyi Koordinációs Részleg
4.22. Egészségügyi készenléti szolgálat
4.23. Egészségügyi logisztikai készenléti szolgálat
4.24. Baleseti készenléti szolgálat
4.25. Gépjármű-baleseti helyszínelő készenléti szolgálat
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4.26. Ágazati Információs Központ készenléti szolgálat
4.27. Nehéz földmunkagép és gépi romeltakarító csoport
4.28. ABV felderítő csoport
4.29. ABV mentesítő csoport
4.30. Légi sugárfelderítő csoport
4.31. HAVARIA laboratórium készenléti szolgálat
4.32. Atom-, Biológiai és Vegyi riasztási és értesítő rendszer készenléti szolgálat
4.33. AMAR támogató csoport készenléti szolgálat
4.34. Híradó-informatikai készenléti szolgálat
4.35. Rejtjelző készenléti szolgálat
4.36. Készenléti szervizcsoport
4.37. NATO Iroda Automatizálási Rendszer Készenléti szolgálat
4.38. NATO Iroda Automatizálási Rendszer Rendszerbiztonsági készenléti szolgálat
4.39. Légiszállítási készenléti szolgálat
4.40. Tartalék fegyveres légvédelmi készenléti repülőgép-vezetői szolgálat
4.41. Tartalék fegyveres légvédelmi készenléti műszaki kiszolgáló szolgálat
4.42. Műszaki készenléti szolgálat
4.43. Repülőtér üzemeltető készenléti szolgálat
4.44. Légi egészségügyi készenléti szolgálat
4.45. Műszaki fogadó csoport készenléti szolgálat
4.46. Műszaki kiszolgáló alegység készenléti szolgálat
4.47. Üzemeltető Baleseti Ügyeleti Szolgálat
4.48. Üzembentartó készenléti szolgálat
4.49. Üzemeltető készenléti szolgálat
4.50.Tűzszerész készenléti szolgálat
4.51. Jégtörő készenléti szolgálat
4.52. Készenléti alegység
4.53. Készenléti szerelő
4.54. Készenléti raktáros
4.55. Készenléti technikus
4.56. Közlekedési készenléti szolgálat
4.57. Közegészségügyi és járványügyi készenléti szolgálat
4.58. Szakdolgozói készenléti szolgálat
4.59. Labor készenléti szolgálat
4.60. Vezetői készenléti szolgálat
4.61. MEDEVAC készenléti szolgálat
4.62. Készenléti üzemmérnök
4.63. Készenléti gépjárművezető
4.64. Javító-vontató készenléti szolgálat
4.65. Készenléti különleges gépjármű és daru kezelő

 5.  Fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálat
5.1. MH NATO Reagáló Erők
5.2. EUFOR Köztes tartalék század
5.3. Zászlóalj harccsoport
5.4. Század harccsoport
5.5. Légi szállítású készenléti szakasz
5.6. Közúti szállítású készenléti szakasz
5.7. Fegyveres légvédelmi készenléti repülőgép-vezetői szolgálat
5.8. Légi Irányító Központ légtérmegfigyelő, légvédelmi irányító és harcvezető készenléti szolgálat
5.9. Nemzeti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálat
5.10. Radarszázad vezetési pont készenléti szolgálat”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2013. (XII. 20.) NFM rendelete
a közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó közlekedési szakképesítések mestervizsga 
követelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90.  § a) és c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
84.  §  e)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § n)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A  közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó azon szakképesítések körét, amelyekre mestervizsgáztatás 
szervezhető, az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  1.  melléklet szerinti szakképesítések körében szervezhető mestervizsgák követelményeit a 2.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) A  szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat a 3.  melléklet 
tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) Az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket és vizsgákat a  megkezdésükkor hatályos 

jogszabályoknak megfelelően kell befejezni.
 (3) Hatályát veszti a  közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítésekre szervezhető mestervizsgáztatás szakmai és 

vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet.
 (4) Hatályát veszti az  ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet 

mellékletében
a) az „Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke” alcím 59. pontja,
b) az „59. MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ ÉS -JAVÍTÓ mestervizsga szint és szakmai követelmények” alcím.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 78/2013. (XII. 20.) NFM rendelethez

A közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések  
 

 A B 
1. Sorszám Szakképesítés megnevezése 
2. 1. Autóelektronikai műszerész 
3. 2. Autószerelő 
4. 3. Járműfényező 
5. 4. Karosszérialakatos 
6. 5. Motorkerékpár-szerelő 
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2. melléklet a 78/2013. (XII. 20.) NFM rendelethez

 

1. Autóelektronikai műszerész 
 

MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 
 

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 
A szakképesítés (szakma), szakképzettség 

 A B 
1. megnevezés azonosító 
2. Autóelektronikai műszerész 52 525 01 1000 00 00 
3. Autószerelő 51 525 01 1000 00 00 
4. Autótechnikus 51 525 01 0001 54 01 

5. Gépészmérnöki alapképzési (BSc) szak, járműgépész 
szakirány 

felsőoktatási   
alapképzés (BSc) 

6. Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak felsőoktatási   
alapképzés (BSc) 

 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések 
(szakmák), szakképzettségek is. 
 
2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 

 A B 
1. szakirány időtartam (év) 
2. Autóelektronikai műszerész   5 év 
3. Autószerelő 5 év 
4. Autótechnikus 3 év 
5. Gépészmérnöki alapképzési (BSc) szak, 

járműgépész szakirány 
3 év 

6. Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak 3 év 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy 
évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem 
lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint 
polgári szolgálat ideje. 
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II. Az Autóelektronikai műszerész mester munkaterülete,  
a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek 

 
1. Az Autóelektronikai műszerész mester munkaterületének leírása 
 

Gépjármű-villamossági részegységeket felújít. 
Gépjármű-villamossági részegységeket vizsgál és javít. 
A gépjárművek elektronikusan irányított rendszereit vizsgálja és javítja. 
Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket. 
Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít. 
Felkészül az elvégzendő munkára. 
Elvégzi a szükséges javítást. 
Ellenőrzi a javítás minőségét. 
Beszereli az utólagos elektromos és elektronikai felszereléseket. 
Karbantartja a szerszámokat, műszereket. 
Diagnosztizálja a gépjármű elektromos és elektronikusan irányított berendezéseit. 
Szakmai tudását karbantartja és fejleszti. 
A munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza. 
A hatályos szakmai és vizsgakövetelményeknek, tanterveknek megfelelően oktatja a rá bízott 
szakmunkás tanulókat. 

 
 
 
2. Az Autóelektronikai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

1. megnevezés 
2. Autószerelő mester 
3. Motorkerékpár-szerelő mester 
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III. Szakmai követelmények 
 
1. Az Autóelektronikai műszerész megnevezésű mesterképesítés szakmai 
követelménymoduljainak felsorolása: 

 A B 
1. azonosító megnevezés 
2. 001-11 Pedagógiai ismeretek 
3. 002-11 Vállalkozási ismeretek 
4. 004-09 Közúti járműszerelő közös feladatok (Gépjármű átadás-átvétel, munkafelvétel) 
5. 005-09 Autószerelő és Autóelektronikai műszerész mester közös feladatai 
6. 032-09 Autóelektronika-diagnosztizálás, -javítás 
7. 033-09 Autóelektronikai műszerész mester feladatai 
8. 006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 

 
2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11 Pedagógiai ismeretek 
 
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
2.1.1. Feladatprofil: 
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a 
tanulóképzésben. 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait. 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós 
vállalkozási környezet) gyakorlatát. 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a 
szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát. 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit. 
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait. 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások 
motivációját. 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben. 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben. 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.  
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést.  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot. 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét. 
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét. 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában). 
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre. 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.  
 
 
2.1.2.Tulajdonságprofil: 
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos 

kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és 

alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
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D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a 

tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási 

ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív 

módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei 
 

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A minőségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
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2.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
 
Empátia 
Pozitív elvárások attitűdje 
Pozitív jövőkép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén 
 
2.1.2.3. Társas kompetenciák: 
 
Kommunikációs nyitottság 
Együttműködési képesség 
 
2.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
 
Történeti áttekintő képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 
 
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11    Vállalkozási ismeretek 
 
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
 
3.1.1. Feladatprofil: 
 
3.1.1.1. Jogi ismeretek: 
 
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes 
elvégezni az alábbi feladatokat: 

a) Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat. 
b) Intézi a működési engedélyek beszerzését. 
c) Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg. 
d) Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat. 
e) Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz. 
f) Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz. 
g) Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat. 
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3.1.1.2. Marketing ismeretek: 
 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

a) Üzleti terv elkészít. 
b) Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.  
c) Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit. 
d) PR és kommunikációs tevékenységet végez. 

 
3.1.1.3. Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
 
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján 
az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

a) Kitölti az adónyomtatványokat. 
b) Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket. 
c) Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le. 
d) Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét. 
e) Pénzügyi tervet készít. 
f) Rezsióradíjat számol. 

 
3.1.2. Tulajdonságprofil: 
 
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 
A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok működésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerződések) 

 
Marketing ismeretek: 

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások erőforrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 
munkaerő szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felelősségi rendszere 
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B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellenőrzés alapelvei 

 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
3.1.2.2. Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felelősségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Szervezőkészség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
3.1.2.3. Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
3.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekintő és rendszerező képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
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4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 004-09 Közúti járműszerelő 
közös feladatok (Gépjármű átadás-átvétel, munkafelvétel) 
 
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
 
4.1.1. Feladatprofil: 

Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit. Alkalmazza a szükséges és előírás szerinti 
védőeszközöket, védőfelszereléseket. 
A munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza. 
A hulladékokat, környezetre káros anyagokat (pl. fagyálló folyadék, fáradt olaj, akkumulátor, 
fékbetét) szakszerűen kezeli, illetve tárolja. 
Átveszi a megrendelőtől a gépjárművet annak dokumentumaival együtt, rögzíti a gépjármű 
állapotát (karosszéria, üzemanyag stb.). 
Tájékozódik, információt szerez a panaszról, a rendellenességről. 
Kipróbálja az eszközt, pontosítja az ügyfél által elmondottakat. 
Kitölti a munka-megrendelési nyomtatványokat (adott esetben számítógéppel). 
Diagnosztizálja a hibát (hibákat), eldönti a javítás módját. 
Szükség szerint további megbontást végez a pontos hibafeltárás érdekében. 
Azonosítja a javításhoz szükséges alkatrészeket. 
Árajánlatot készít, meghatározza a javítás várható időigényét, tájékoztatja a megrendelőt. 
Elvégzi, illetve irányítja a javítás menetét, elvégzi a szerviznullázást. 
Ellenőrzi az elvégzett munka minőségét, dokumentálja a mért adatokat, személyes próbát 
tesz. 
Átadja a megrendelőnek a gépjárművet annak dokumentumaival együtt. 
Számlát készít, szervizfüzetet vezet, javaslatot tesz a következő munkára, ellenőrzésre, 
cserére. 

 
4.1.2. Tulajdonságprofil: 
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Számítógépes diagnosztika 
B Műszaki adatbázisok 
B Vizsgálati eredmények speciális dokumentálása 
B Hulladék szakszerű kezelése, tárolása 
B Gépelemek rajza 
B Szerelési rajz 
B Elektromos kapcsolási rajz 
B Hidraulikus kapcsolási rajz 
B Szabadkézi vázlat 
B Pneumatikus kapcsolási rajz 
B Szakkifejezések 
B Munkavégzés személyi feltételei 
B Munkavégzés tárgyi feltételei 
A Veszélyes munkafolyamatok, technológiák 
A Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak 
B Munkáltatók kötelezettségei 
B Munkavállalók kötelezettségei és jogai 
B Elsősegély, munkahelyi balesetek bejelentése 
B Tengelyek, tengelykapcsolók 
B Csapágyak és csapágyazások 
B Forgattyús hajtóművek 
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B Fogaskerekes és csigahajtások jellemzői 
B Hidraulikai és pneumatikai alapfogalmak 
B Hidraulikai rendszer működése és elemei 
B Pneumatikai rendszer működése és elemei 
C Villamosságtani alapfogalmak 
C Egyenáramú körök és törvényszerűségei 
C Áram hatásai (villamos, hő, mágneses stb.) 
C Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei 
C Villamos gépek és készülékek 
B Méréstechnika 
B Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése 
B Alakhűség és méretpontosság mérése 
B Menetek jellemzőinek ismerete, mérése 
B Fogaskerekek jellemzői, mérése 
C Digitális műszerek használata 
C Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése 
C Oszcilloszkóp alkalmazása 
B Futómű rugózás 
B Fékrendszerek 
B Gépjármű motorok 
B Erőátviteli rendszer és elemei 
C A gépjármű villamos hálózata 
C Áramellátó rendszer 
C Gyújtórendszerek 
C Indítóberendezések 
C Világító- és jelzőberendezések 
C Motoros villamos hajtások és jellemzőik 
C Járműben alkalmazott jelzőműszerek 
B Mechanikai diagnosztika 
B Villamos diagnosztika 
B Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák (pl. kipufogógáz, fényvetők stb.) 
B Futóművek szerkezete 
B Kormányművek szerkezete 
B Erőátviteli egységek szerkezete 
B Karosszéria-elemek 
B Fékek mechanikus egységei 
B Indítóegység működése 
B Akkumulátorok ellenőrzése 
B Világítóberendezések 
B Elektromos vezérlőegységek 
B Gépjárművek elektronikus berendezései 
B Elektromos motorok 

 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
3 Villamos képi ábrázolás olvasása, értelmezése 
3 Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
3 Áramút-rajz olvasása, értelmezése 
5 A gépjárműben alkalmazott jelképek értelmezése 
5 Közlekedési jelképek értelmezése 
3 Szabadkézi rajzolás 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
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2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
2 Számítógépes diagnosztikai rendszerek kezelése 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
4 Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése 
3 Szakmai műszaki rajz készítése 
4 Szakmai vázlatrajz olvasása, értelmezése 
4 Szakmai vázlatrajz készítése 
4 Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4 Elektromos kapcsolási rajz készítése 
5 Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése 
4 Mechanikai és villamos mérőeszközök 
5 Gépjármű emelők használata 

 
4.1.2.2. Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Precizitás 
Kézügyesség 

 
4.1.2.3. Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Empatikus készség 

 
4.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Figyelem-összpontosítás 
Problémaelemzés, -feltárás 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 

 
5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
005-09 Autószerelő és Autóelektronikai műszerész mester közös feladatai 
 
5.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
5.1.1. Feladatprofil: 

Diagnosztizálja és javítja a fékrendszer és stabilitás-szabályzó rendszer hibákat az alábbiak 
tekintetében: 

a) fékbetétek 
b) jeladók 
c) szintszabályozás 
d) ABS 
e) ESP 

Diagnosztizálja és javítja a járművek kormányzásával összefüggő hibákat az alábbiak 
tekintetében: 

a) kormányzás 
b) szögelfordulás 
c) kormány-rásegítők 

Futómű-diagnosztikát végez. 
Elvégzi az akkumulátor állapotfelmérését, illetve töltését. 
Behatárolja az indító-akkumulátorok hibáit. 
Diagnosztizálja és javítja a gépjármű töltőrendszerét. 
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Elvégzi az indítómotorok, illetve generátorok le- és felszerelését, valamint elektromos 
bekötését. 
Elvégzi a jármű világítórendszerével kapcsolatos általános feladatokat: biztosítékcsere, 
izzócsere. 
Diagnosztizálja és javítja a járműbe épített hűtő- és fűtőrendszereket. 
Alapszinten diagnosztizálja és javítja a járműbe épített légkondicionáló berendezéseket. 
Alapszintű motordiagnosztikát végez az alábbiak tekintetében: 

a) a motor segédberendezéseinek diagnosztikája és javítása 
b) gyújtás- és keverékképzés-diagnosztika (mérés multiméterrel, oszcilloszkóppal, 
rendszerteszterrel) 
c) környezetvédelmi mérések elvégzése a hatályos előírásoknak megfelelően 
(kipufogógáz-kezelés, katalizátorok stb.) 

Elvégzi az elektromosan működtetett alkatrészek vizsgálatát (multiméterrel és 
oszcilloszkóppal). Áramerősséget, feszültséget, ellenállást mér, jelalakokat értékel. 
Diagnosztizálja és javítja a tüzelőanyag-ellátó rendszereket: 

a) nyomásmérést végez 
b) ellenőrzi a nyomásszabályzást 

Vizsgálja és minősíti a keverékképzésben résztvevő jeladók és beavatkozók működését 
(lambdaszonda, MAP-szenzor, potenciométerek, légtömegárammérők és 
levegőmennyiségmérők, EGR, szekunder levegő rendszer, vonatkoztatási jeladók stb.). 

 
 
5.1.2. Tulajdonságprofil: 
5.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Gépjármű-szerkezettan és motortan alapismeretek (vezérelt és irányított rendszerek 
felépítése, szerkezeti elemei és működése) 
A Diagnosztika mérési technológiák és műszerek ismerete (nyomásmérők, multiméter, 
oszcilloszkóp, rendszerteszterek, futóműellenőrző, fékhatásmérő próbapad, 
lengéscsillapító próbapad stb.) 
C Kötőelemek 
C Tengelyek, tengelykapcsolók 
C Csapágyak és csapágyazások 
C Forgattyús hajtóművek 
C Fogaskerekes és csigahajtások 
C Hőtani alapfogalmak 
C Gáztörvények 
C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai 
C Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű motor) körfolyamatai 
C A hűtés körfolyamatai 
B Méréstechnikai alapok 
D Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése 
B Digitális műszerek használata 
B Áram, feszültség, ellenállás és impedancia mérése 
B Oszcilloszkóp alkalmazása 
B Irányítástechnikai alapfogalmak 
B Vezérléstechnika 
B Szabályozástechnika 
B Energiarendszer és hálózatok 
B A gyújtás alapjai 
B Indítórendszerek 
B A benzinmotor irányítása 
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B A dízelmotor irányítása 
B Erőátvitel és menetstabilitás 
B Villamos diagnosztika 
B Külső célberendezéssel végzett diagnosztika 
B Elektronikai, elektrotechnikai alapfogalmak, mértékegységek 
B Áramköri elemek és jellemzőik 
B Áramkörök és alaptörvényeik 
B Az áram hatásai 
B Villamos gépek és készülékek 
B Elektronikai alapfogalmak és alapkapcsolások 
B Digitális technikai alapfogalmak 
C Integrált áramkörök, mikrogépek 

 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Villamos rajz készítése 
3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
3 Folyamatábrák készítése 
3 Kézi és gépi kötőelem-szerelő szerszámok használata 
3 Kézi elemi gépi fémforgácsoló szerszámok használata 
4 Mechanikai és villamos mérőeszközök használata 
3 Gépjármű emelők használata 

 
5.1.2.2. Személyes kompetenciák: 

Kézügyesség 
Pontosság 
Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 

 
5.1.2.3. Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Empatikus készség 

 
5.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
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6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 032-09 Autóelektronika-
diagnosztizálás, -javítás 
 
6.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
 
6.1.1. Feladatprofil: 
Hibát keres. 
Személyes próbát végez. 
Megállapítja a lehetséges hibaforrásokat. 
Összegyűjti a szakmai háttér információkat. 
Megbeszélést folytat a társ-szakma képviselőjével. 
Kiszűri a hibák lehetséges okát, okait. 
Kiválasztja a szükséges mérési, vizsgálati módszert. 
Elvégzi a mérést. 
Értékeli, feldolgozza a mérési eredményeket. 
Megállapítja a hiba okát. 
Eldönti, hogy a hiba javítással megszüntethető-e, vagy csere szükséges. 
Gondoskodik a javítás feltételeiről. 
Előkészíti a szükséges anyagokat. 
Előkészíti a szükséges szerszámokat. 
Előkészíti a szükséges műszereket. 
Kiszereli a hibás egységet. 
Az egységen, vagy annak alkatrészén ismételt mérést végez. 
Elvégzi a javítást, vagy cserét. 
Összerakja és visszaszereli a javított egységet. 
Törli a hibakódokat. 
Szükség és lehetőség szerint felülírja, módosítja a programot. 
Ellenőrzi a teljes rendszer működését. 
Ellenőrzi a paramétereket. 
Elvégzi a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát. 
Rögzíti az autó adatait. 
Megírja a munkalapot. 
Vezeti a szervizkönyvet. 
Tájékoztatja az ügyfelet. 
Ismerteti az elvégzett munkát, a hiba okát. 
Javaslatot tesz a következő munkára, ellenőrzésre, cserére. 
Előkészíti az autót a beépítésre. 
Gondoskodik a szükséges segédeszközökről, célszerszámokról. 
Előkészíti a szükséges anyagokat, alkatrészeket. 
Végrehajtja a beszerelést. 
Biztosítja a funkcionális kódok, adatátviteli információs rendszerek titkosítását,  megakadályozza az 
illetéktelen hozzáférést. 
Ellenőrzi és kipróbálja a felszerelést. 
Gondoskodik a műszerek folyamatos hitelesítéséről. 
Elvégzi a szükséges, időszerű, előírt fejlesztéseket. 
Rendben tartja a munkaterületet. 
Tisztán tartja a szerszámokat. 
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6.1.2. Tulajdonságprofil: 
6.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Statika 
C Szilárdságtan 
C Kinematika 
C Kinetika 
C Forgó és lengőmozgások jellemzői 
C Kötőelemek 
C Tengelyek, tengelykapcsolók 
C Csapágyak és csapágyazások 
C Forgattyús hajtóművek 
C Fogaskerekes és csigahajtások 
C Hőtani alapfogalmak 
C Gáztörvények 
C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai 
C Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű motor) körfolyamatai 
C A hűtés körfolyamatai 
C Fémtan 
C Korrózió 
C Kopás fogalma és mechanizmusa 
C Nemfémes szerkezeti anyagok 
C Anyagvizsgálat 
C Forgácsolással történő megmunkálások 
C Forgácsolás nélküli megmunkálások 
C Hegesztés és forrasztás 
C Ragasztás 
C Galvanizálás és egyéb bevonatok 
C Fémszórás 
C Hőkezelés 
B Méréstechnikai alapok 
D Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése 
D Alakhűség és méretpontosság mérése 
D Menetek jellemzőinek mérése 
D Fogaskerekek jellemzőinek mérése 
B Elektromechanikus műszerek használata 
B Digitális műszerek használata 
B Áram, feszültség, ellenállás és impedancia mérése 
B Oszcilloszkóp alkalmazása 
B Irányítástechnikai alapfogalmak 
B Vezérléstechnika 
B Szabályozástechnika 
C Belsőégésű motorok 
C Erőátviteli rendszer 
C Futómű 
B Energiarendszer és hálózatok 
B A gyújtás alapjai 
B Indítórendszerek 
B Kényelmi és biztonsági berendezések 
B Rendszerelemek 
B A benzinmotor irányítása 
B A dízelmotor irányítása 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 215. szám 85507

B Erőátvitel és menetstabilitás 
B Mechanikai diagnosztika 
B Villamos diagnosztika 
B Külső célberendezéssel végzett diagnosztika 
B Gépjármű azonosítók 
B Elektronikai, elektrotechnikai alapfogalmak, mértékegységek 
B Áramköri elemek és jellemzőik 
B Áramkörök és alaptörvényeik 
B Az áram hatásai 
B Villamos gépek és készülékek 
B Elektronikai alapfogalmak és alapkapcsolások 
B Digitális technikai alapfogalmak 
C Integrált áramkörök, mikrogépek 

 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Villamos rajz készítése 
3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
3 Folyamatábrák készítése 
3 Kézi és gépi kötőelem-szerelő szerszámok használata 
3 Kézi elemi gépi fémforgácsoló szerszámok használata 
4 Mechanikai és villamos mérőeszközök használata 
3 Gépjármű emelők használata 

 
6.1.2.2. Személyes kompetenciák: 

Kézügyesség 
Pontosság 
Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 

 
6.1.2.3. Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Empatikus készség 

 
6.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
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7. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 033-09 Autóelektronikai 
műszerész mester feladatai 
 
7.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
 
7.1.1. Feladatprofil: 

Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít. 
Motorkód alapján adatbázisból beállítási, mérési adatokat keres. 
Kiválasztja a szükséges anyagokat, szerszámokat, műszereket, készülékeket, mérő- és 
ellenőrző eszközöket. 
Hibakeresést, diagnosztikát végez, majd elhárítja a hibát az alábbi rendszerekben, szerkezeti 
elemekben: 

fékek kopásjelzői 
villamos vezetékrendszer 
tüzelőanyag-ellátó és keverékképző rendszerek (benzin, dízel) 
gyújtórendszerek 
áramellátó rendszerek 
akkumulátorok 
indítómotorok 
generátorok és feszültségszabályozó rendszerek 
külső és belső jelzőfények 
információs kijelzők, műszerek 
jeladók, érzékelők, beavatkozók 
belső burkolatok, műszerfal, ajtókárpitok megbontása 
hangjelző berendezések 
indításgátlók (IMMO), riasztók 
szervomotoros berendezések 
biztosítótáblák és biztosítékok 
relék, kapcsolók, távirányítók 
audió (autó-hifi, antenna, kondenzátorok, erősítők) és navigációs rendszerek (GPS) 
hűtő-fűtőrendszerek, légkondicionálás, állófűtés 
elektromos ajtózár 
elektromos kézifék 
közlekedés biztonságát elősegítő berendezések (tolatóradar, esőérzékelés, ablaktörlő) 
automatikus fényszórómagasság-állítás és fényszóró-törlés (xenon) 
biztonsági berendezések, övfeszítők, légzsákok 
blokkolás- és kipörgés-gátlás, stabilizáló menetrendszerek (ABS, ASR, ESP stb.) 
kényelmes utazást elősegítő komfortelektronikai berendezések 
menetsebesség szabályozás (Tempomat) 
elektronikusan vezérelt nyomatékváltók 
elektronikus szintszabályozás 
kormánymagasság- és kormánydőlés-állítás 
üléshűtés, -fűtés, -mozgatás 
elektromos ablakemelők, ajtók (softclose), tetőablakok, csomagtér-tető vezérlések és 
végrehajtó eszközei (szervomotorok) 
világítóberendezések: 

a) helyzetjelző, tompított és távolsági fényszóró 
b) irányjelző, elakadásjelző 
c) fék- és kiegészítő lámpák 
d) ködlámpák 
e) LED-es üzemelésű világítótestek 
f) vontatmánycsatlakozó visszajelző 
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A technológiai folyamatok helyes sorrendjében végrehajtja a tényleges gyártást, felújítást. 
A munkafolyamat egyes elemei után, ill. az elem elkészültekor elvégzi az ellenőrzést, 
minősítést. 
A dokumentációkban meghatározott elektronikus, villamos kapcsolódási pontoknak, előírt 
jellemzőknek, mechanikai méreteknek méréssel történő meghatározása. 
A programozott berendezések programjának véglegesítése. 

 
7.1.2. Tulajdonságprofil: 
7.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B       Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérő-átalakítói 
B Erőmérés és mérő-átalakítói 
B Nyomásmérés és mérő-átalakítói 
B Hőmérséklet-mérés és mérő-átalakítói 
B Áramlásmérés és mérő-átalakítói 
B Rezgés és gyorsulás/lassulás mérése és mérő-átalakítói 
B Kémiai összetétel (gázok, folyadékok) mérése és mérő-átalakítói 
B Szerszámok, diagnosztikai eszközök, műszerek 
B Fékek kopásjelző rendszerei 
B A járművek villamos vezetékrendszere 
B Tüzelőanyag-ellátó és keverékképző rendszerek (benzin, dízel) 
B Gyújtórendszerek 
B Áramellátó rendszerek 
B Akkumulátorok 
B Indítómotorok 
B Generátorok és feszültségszabályozó rendszerek 
B Külső és belső jelzőfények 
B Információs kijelzők, műszerek 
B Jeladók, érzékelők, beavatkozók 
B Hangjelző berendezések 
B Indításgátlók (IMMO), riasztók 
B Szervomotoros berendezések 
B Biztosítótáblák és biztosítékok 
B Relék, kapcsolók, távirányítók 
B Audió (autó-hifi, antenna, kondenzátorok, erősítők) és navigációs rendszerek (GPS) 
C Hűtő-fűtőrendszerek, légkondicionálás, állófűtés 
B A közlekedés biztonságát elősegítő berendezések (tolatóradar, esőérzékelés, ablaktörlő) 
B Automatikus fényszórómagasság-állítás és fényszóró-törlés (xenon) 
B Biztonsági berendezések, övfeszítők, légzsákok 
C Blokkolás- és kipörgés-gátlás, stabilizáló menetrendszerek (ABS, ASR, ESP stb.) 
B Kényelmes utazást elősegítő komfortelektronikai berendezések 
B Menetsebesség szabályozás (Tempomat) 
C Elektronikusan vezérelt nyomatékváltók 
B Elektronikus szintszabályozás 
B Kormánymagasság- és kormánydőlés-állítás 
B Üléshűtés, -fűtés, -mozgatás 
B Elektromos ablakemelők, ajtók (softclose), tetőablakok, csomagtér-tető vezérlések és 

végrehajtó eszközei (szervomotorok) 
B Világítóberendezések (helyzetjelző, tompított és távolsági fényszóró) 
B Irányjelző, elakadásjelző, fék- és kiegészítő lámpák, ködlámpák, LED-es üzemelésű 

világítótestek, vontatmánycsatlakozó visszajelző stb.) 
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B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Villamos rajz készítése 
3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
3 Folyamatábrák készítése 
3 Kézi és gépi kötőelem-szerelő szerszámok használata 
3 Kézi elemi gépi fémforgácsoló szerszámok használata 
3 Mechanikai és villamos mérőeszközök használata 
3 Diagnosztikai műszerek használata 
3 Gépjármű emelők használata 
 

7.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Pontosság 
Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
 

7.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő készség 
Empatikus készség 
 

7.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
 

8. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 
 
8.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
8.1.1. Feladatprofil: 

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről. 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban. 
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt. 
Vészhelyzetben helyesen cselekszik. 
A tűzvédelmi előírásokat, tűz esetén teendőket alkalmazza, a tűzoltó berendezéseket 
biztonsággal kezeli. 
Az elsősegélynyújtó kötelességeit ismeri, különös tekintettel a kockázatok felmérésére, 
elsősegélyt nyújt. 
Elsősegélyt nyújt a következő helyzetekben: eszméletlenségnél, heveny rosszullétek esetén, 
fájdalommal járó kórképekben, belgyógyászati balesetek, mérgezések, sérülések, egyéb 
különleges helyzetek esetén. 
Újraéleszt, a rendkívüli helyzeteket dokumentálja. 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, 
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat. 
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Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, 
dokumentálásában. 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki. 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat. 
Betartja a foglalkozás egészségügyi, természetvédelmi szabályokat. 
Betartja az ivóvíz minőségvédelme érdekében hozott intézkedéseket. 
Ismeri a tűzveszélyes anyagokat, azok osztályba sorolását. 
Betartja a légszennyezés csökkentésének módszereit. 
Az ólomszennyezés csökkentésének lehetőségeit alkalmazza. 
Betartja a veszélyes és a különleges kezelést igénylő hulladékokra vonatkozó előírásokat. 
Betartja a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozására hozott intézkedéseket és a 
védekezés lehetséges módjait. 

 
8.1.2. Tulajdonságprofil: 
8.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Tűzoltó berendezések, eszközök 
A Elsősegély-nyújtási ismeretek 
A Tűzkár bejelentése, tűzvédelmi ismeretek 
A Teendők tűz, baleset esetén 
A Munkabiztonsági ismeretek 
A Munkavégzés szabályai 
A Környezetvédelmi ismeretek 

 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5 Információforrások kezelése 
5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 Elsősegélynyújtás 
3 Íráskészség, fogalmazás írásban 
 

8.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Pontosság 
 

8.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 
 

8.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
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IV. Mestervizsgáztatási követelmények 
 
1. A mesterképesítés megszerzéshez mesterdolgozatot kell készíteni korszerű gépjármű-
szerkezetekkel, javítási technológiákkal, diagnosztikai módszerekkel stb. kapcsolatos témákban, 
amelyet a mestervizsga bizottság elnöke hagy jóvá. A mesterdolgozat terjedelme min. 40 oldal, és  
2 példányban kell benyújtani a vizsgát szervező kamaránál. A mesterdolgozatot a mestervizsga 
bizottság a mestervizsga megkezdése előtt a következőképpen értékeli: 0-60% Nem felelt meg,  
61-100% Megfelelt. 
 
2. A mestervizsga részei 
 
2.1. 1. számú vizsgarész 
 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
001-11 Pedagógiai ismeretek 
 
 
2.1.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
2.1.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
2.1.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
2.1.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

a) 1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
b) 2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
c) 3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2.2. 2. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11 Vállalkozási 
ismeretek 
 
2.2.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 
 

2.2.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 
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2.2.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 
 

2.2.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
2.3. 3. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 004-09 Közúti 
járműszerelő közös feladatok (Gépjármű átadás-átvétel, munkafelvétel) 
 
2.3.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A rendelkezésre bocsátott autó munkafelvétele, szemrevételezése, a szükséges 
diagnosztikai vizsgálatok elvégzése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 

 
2.3.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Árajánlat készítése és a javítás várható időigényének meghatározása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
2.3.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A munkafelvétel és a gépjármű átadás-átvétel feladatai, műveletei, adminisztrációs 
tevékenységei. A hibabehatárolás diagnosztikai lehetőségei. Árajánlat készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
2.3.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
2.4. 4. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 005-09 Autószerelő és 
Autóelektronikai műszerész mester közös feladatai 
 
2.4.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A rendelkezésre bocsátott autó valamely (indító, áramellátó, világító) rendszerének 
diagnosztikája, hiba megállapítása. Alapszintű motordiagnosztika, a hatályos 
környezetvédelmi mérések elvégzése. Jeladók, beavatkozók multiméteres, oszcilloszkópos 
vizsgálata 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 
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2.4.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Rendszerek és rendszerelemek azonosítása működési vázlat, illetve kapcsolási rajz alapján. 
Mérési, vizsgálati műveletek, jellemzők megadása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
2.4.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Szakmai beszélgetés az 1. vizsgafeladatról, és a modulhoz tartozó szakmai ismeretek 
tételszerű számonkérése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
2.4.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
2.5. 5. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 032-09 Autóelektronika-
diagnosztizálás, -javítás 
 
2.5.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A rendelkezésre bocsátott egység hibájának megállapítása, a hiba javítása, adminisztrálása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 120 perc 

 
2.5.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Diagnosztikai és javítási eljárások, műszerismeret, mérési technológia ismeret 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 60 perc 

 
2.5.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Az autó irányítási, vezérlési rendszere, villamos energiaellátó hálózata (akkumulátor, 
töltés, vezetékezés, csatlakozások), információs (busz) hálózatok és egyéb elektronikai 
vezérlések (pl. világítás, központi zár, tükör, ülésmozgatás, fűtés, klíma stb.) 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
 
2.5.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 215. szám 85515

2.6. 6. számú vizsgarész 
 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója: 033-09 Autóelektronikai műszerész 
mester feladatai 
 
2.6.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Érzékelő, jeladó kiszerelése, méréssel való ellenőrzése, összevetése a gyári adatokkal, 
javítás vagy csere elvégzése, mérési jegyzőkönyv készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
2.6.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, részegységek, alkatrészek és 
mindezek kapcsolatai az autó-szerkezettan, az autóvillamosság és autóelektronika 
tárgyköreiből 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 75 perc 

 
2.6.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A rendelkezésre bocsátott dízelmotoros jármű beazonosítása, hibatároló lekérdezése, 
értelmezése, javítása, hibakód törlése. Izzító áramkör vizsgálata, mérése, összehasonlítása a 
gyári jellemzőkkel, jegyzőkönyv készítése a folyamatról 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
2.6.4. A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

A rendelkezésre bocsátott működőképes dízelmotor jeladói jellemzőinek kikeresése 
adathordozóból, mérési pontjainak beazonosítása, jellemzőinek mérése, a mérések 
minősítése, jegyzőkönyvezése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
2.6.5. A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: 

Működőképes benzinmotoron párhuzamos diagnosztikával a befecskendező rendszer 
vizsgálata, a rendszerazonosítást követően, rajz/blokkséma készítése, egyéb kapcsolódó 
feladatok elvégzése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
2.6.6. A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: 

Utaskényelmi, komfortelektronikai vagy közlekedésbiztonsági rendszer diagnosztikája, 
hibakeresése, a szükséges adatok adathordozóról történő kikeresésével 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 

2.6.7. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
4. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
5. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
6. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 



85516 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 215. szám 

 
2.7. 7. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 
 
2.7.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elsősegélynyújtás, újraélesztés 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 

 
2.7.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
2.7.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. A mestervizsga értékelése 
 
3.1. A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból 
Megfelelt minősítést szerzett. 
3.2. Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett. 
3.3. A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett. 
 
4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
4.1. A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki az adott vizsgarészből két éven 
belül Megfelelt minősítést szerzett más mestervizsgán. 
 
4.2. Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven 
belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett. 
 
4.3. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
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V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

 A B 

1. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Autóelektronikai 
műszerész mester 

2. Szakmai elméleti képzés:  

3. A képzési létszámnak megfelelő asztal, szék és számítógépes 
munkahely 

X 

4. A képzési létszámnak megfelelő multimédiás számítógép (Microsoft 
Office alkalmazások, internet, szakmai szoftverek, bemutató anyagok) 

X 

5. Szkenner (1 db.) X 
6. Nyomtató (1 db.) X 
7. Projektor X 
8. Írásvetítő vászon (interaktív tábla előnyösebb) X 
9. Szakmai gyakorlati képzés:  
10. Kéziszerszámok X 
11. Diagnosztikai műszerek X 
12. Autójavító szerszámkészlet  X 
13. Villamossági szerszámkészlet X 
14. Mérőeszközök X 
15. Emelők X 
16. Járműspecifikus célszámítógép X 
17. Próbapadok  X 
18. Fényszoróbeállító X 
19. Vonóhorogteszter X 
20. Négyutas gázelemző  X 
21. Pneumatikai szerszámok X 
22. Nyomás-és vákuummérő X 
23. Egyéni védőeszközök  X 
24. Környezetvédelmi eszközök, berendezések X 
25. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések X 
26. A képzésen résztvevők számának megfelelő tanterem X 
27. Interaktív tábla X 
28. Flipchart tábla X 
29. Laptop, projektor, vászon X 
30. Bemutató program (pl. power point) X 
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2. Autószerelő 

MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

I. Az Autószerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 
 

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
Az Autószerelő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

A B 
1. megnevezése azonosító száma 
2. Autószerelő 51 525 01 1000 00 00 
3. Autóelektronikai műszerész 52 525 01 1000 00 00 
4. Autótechnikus 51 525 01 0001 54 01 
5. Gépészmérnöki alapképzési (BSc) szak, 

járműgépész szakirány 
felsőoktatási       

alapképzés (BSc) 
6. Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak felsőoktatási       

alapképzés (BSc) 
 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések 
(szakmák), szakképzettségek is. 
 
2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

 A B 
1. szakirány időtartam (év) 
2. Autószerelő 5 év 
3. Autóelektronikai műszerész 5 év 
4. Autótechnikus 3 év 

5. Gépészmérnöki alapképzési (BSc) szak, 
járműgépész szakirány 

3 év 

6. Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak 3 év 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy 
évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem 
lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint 
polgári szolgálat ideje. 
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II. Az Autószerelő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek 
 
1. Az Autószerelő mester munkaterületének leírása 
 

Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket. 
Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít. 
Gépjárművet (személy- és tehergépkocsi, autóbusz) javít. 
Elvégzi a gépjármű időszakos szervizelését, felülvizsgálatát. 
Műszaki vizsgára felkészíti a gépjárművet. 
Állapotfelmérést végez. 
Környezetvédelmi felülvizsgálatot végez. 
A munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza. 
Elkészíti, kitölti a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat. 
Magas szintű járműdiagnosztikát végez. 
Szakmai tudását karbantartja és fejleszti. 
Javítási ügyvitelszervezést végez. 
Üzemgazdasági számításokat végez. 
Kommunikál az ügyféllel. 
Felméri, előkészíti a járművet műszaki állapot és átalakíthatóság szempontjából. 
Üzembe helyezi és beszabályozza a beépített, illetve álalakított rendszert. 
A gázberendezés mechanikai részeinek javítását végzi. 
A gázberendezés elektromos részeit javítja. 
Karbantartást végez. 
Elkészíti, kitölti a gázautó-szereléshez kapcsolódó dokumentumokat. 
A hatályos szakmai és vizsgakövetelményeknek, tanterveknek megfelelően oktatja a rá bízott 
szakmunkás tanulókat. 

 
 
 
2. Az Autószerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

1. megnevezés 
2. Autóelektronikai műszerész 
3. Motorkerékpár-szerelő 
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III. Szakmai követelmények 
 
1. Az Autószerelő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak 
felsorolása: 
 

 A B 
1. azonosító megnevezés 
2. 001-11 Pedagógiai ismeretek 
3. 002-11 Vállalkozási ismeretek 
4. 004-09 Közúti járműszerelő közös feladatok (Gépjármű átadás-átvétel, 

munkafelvétel) 
5. 005-09 Autószerelő és Autóelektronikai műszerész mester közös feladatai 
6. 034-09 Gépjármű diagnosztikai feladatok 
7. 035-09 Gépjármű motorok tüzelőanyag-ellátó rendszereivel kapcsolatos feladatok 
8. 036-09 Gépjármű hibakereséssel és javítással kapcsolatos feladatok 
9. 006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 

 
2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11  Pedagógiai ismeretek 
 
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
2.1.1. Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs 
szerepeit a tanulóképzésben. 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait. 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós 
vállalkozási környezet) gyakorlatát. 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát. 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit. 
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait. 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások 
motivációját. 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben. 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben. 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.  
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést.  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot. 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét. 
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét. 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában).  
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre. 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.  
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2.1.2. Tulajdonságprofil: 
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos 

kezelésének ismerete a tanulóképzésben. 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és 

alkalmazása. 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése. 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete. 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete. 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete. 
D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete. 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete. 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a 

tanulóképzésben. 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben. 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete. 
E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete. 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete. 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete. 
D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási 

ismeretei. 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív 

módszereinek ismerete. 
E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei. 
E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei. 
 

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége 
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4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A minőségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

2.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attitűdje 
Pozitív jövőkép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén 
 

2.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttműködési képesség 
 

2.1.2.4 Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekintő képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 

 
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11    Vállalkozási ismeretek 
 
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
3.1.1. Feladatprofil: 
 
3.1.1.1. Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes 
elvégezni az alábbi feladatokat: 

a) Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
b) Intézi a működési engedélyek beszerzését 
c) Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
d) Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat 
e) Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
f) Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
g) Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 
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3.1.1.2. Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

a) Üzleti terv elkészít 
b) Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
c) Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
d) PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
3.1.1.3. Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján 
az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

a) Kitölti az adónyomtatványokat 
b) Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
c) Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
d) Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét 
e) Pénzügyi tervet készít 
f) Rezsióradíjat számol 

 
3.1.2. Tulajdonságprofil: 
 

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 
A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői 

   B Egyéni vállalkozás 
   B Egyéni cég 
   C Gazdasági társaságok csoportosítása 
   B Gazdasági társaságok működésének szabályai 
   B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
   A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
   B Kötelmi jog elemei (szerződések) 
 
Marketing ismeretek: 
   B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing) 
   C Piacgazdaság, piac 
   C A vállalkozások erőforrásai 
   C A vállalkozások reálszférája 
   C A vállalkozás személyi feltételei 
   A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
   C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
   B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaerő szükséglet felmérése 
   B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása 
   B Kommunikáció és információátvitel 
 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
   B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
   B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
   B Számviteli rendszer kialakítása 
   C A vállalkozás felelősségi rendszere 
   B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
   B Az üzleti terv felépítése és részei 
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   B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
   B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
   B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége 
   C Hitelezés és támogatás 
   C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
   B Adózás és társadalombiztosítás 
   C A munkaszervezés alapjai 
   B Az ellenőrzés alapelvei 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
    4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
    4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
    4 Kézírás 
    4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
    4 Köznyelvi beszédkészség 
    4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
    4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
    4  Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
    4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
    4 Telefonálási technikák 
    4 Számítástechnikai ismeretek 
 

3.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Tisztesség, felelősségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Szervezőkészség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
3.1.2.3. Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
3.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekintő és rendszerező képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
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4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 004-09 Közúti járműszerelő 
közös feladatok (Gépjármű átadás-átvétel, munkafelvétel) 
 
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
4.1.1. Feladatprofil: 

Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit. Alkalmazza a szükséges és előírás szerinti 
védőeszközöket, védőfelszereléseket 
A munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza 
A hulladékokat, környezetre káros anyagokat (pl. fagyálló folyadék, fáradt olaj, akkumulátor, 
fékbetét) szakszerűen kezeli, illetve tárolja 
Átveszi a megrendelőtől a gépjárművet annak dokumentumaival együtt, rögzíti a gépjármű 
állapotát (karosszéria, üzemanyag stb.) 
Tájékozódik, információt szerez a panaszról, a rendellenességről 
Kipróbálja az eszközt, pontosítja az ügyfél által elmondottakat 
Kitölti a munka-megrendelési nyomtatványokat (adott esetben számítógéppel) 
Diagnosztizálja a hibát (hibákat), eldönti a javítás módját 
Szükség szerint további megbontást végez a pontos hibafeltárás érdekében 
Azonosítja a javításhoz szükséges alkatrészeket 
Árajánlatot készít, meghatározza a javítás várható időigényét, tájékoztatja a megrendelőt 
Elvégzi, illetve irányítja a javítás menetét, elvégzi a szerviznullázást 
Ellenőrzi az elvégzett munka minőségét, dokumentálja a mért adatokat, személyes próbát tesz 
Átadja a megrendelőnek a gépjárművet annak dokumentumaival együtt 
Számlát készít, szervizfüzetet vezet, javaslatot tesz a következő munkára, ellenőrzésre, 
cserére 

 
4.1.2. Tulajdonságprofil: 
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Számítógépes diagnosztika 
B Műszaki adatbázisok 
B Vizsgálati eredmények speciális dokumentálása 
B Hulladék szakszerű kezelése, tárolása 
B Gépelemek rajza 
B Szerelési rajz 
B Elektromos kapcsolási rajz 
B Hidraulikus kapcsolási rajz 
B Szabadkézi vázlat 
B Pneumatikus kapcsolási rajz 
B Szakkifejezések 
B Munkavégzés személyi feltételei 
B Munkavégzés tárgyi feltételei 
A Veszélyes munkafolyamatok, technológiák 
A Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak 
B Munkáltatók kötelezettségei 
B Munkavállalók kötelezettségei és jogai 
B Elsősegély, munkahelyi balesetek bejelentése 
B Tengelyek, tengelykapcsolók 
B Csapágyak és csapágyazások 
B Forgattyús hajtóművek 
B Fogaskerekes és csigahajtások jellemzői 
B Hidraulikai és pneumatikai alapfogalmak 
B Hidraulikai rendszer működése és elemei 
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B Pneumatikai rendszer működése és elemei 
C Villamosságtani alapfogalmak 
C Egyenáramú körök és törvényszerűségei 
C Áram hatásai (villamos, hő, mágneses stb.) 
C Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei 
C Villamos gépek és készülékek 
B Méréstechnika 
B Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése 
B Alakhűség és méretpontosság mérése 
B Menetek jellemzőinek ismerete, mérése 
B Fogaskerekek jellemzői, mérése 
C Digitális műszerek használata 
C Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése 
C Oszcilloszkóp alkalmazása 
B Futómű rugózás 
B Fékrendszerek 
B Gépjármű motorok 
B Erőátviteli rendszer és elemei 
C A gépjármű villamos hálózata 
C Áramellátó rendszer 
C Gyújtórendszerek 
C Indítóberendezések 
C Világító- és jelzőberendezések 
C Motoros villamos hajtások és jellemzőik 
C Járműben alkalmazott jelzőműszerek 
B Mechanikai diagnosztika 
B Villamos diagnosztika 
B Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák (pl. kipufogógáz, fényvetők stb.) 
B Futóművek szerkezete 
B Kormányművek szerkezete 
B Erőátviteli egységek szerkezete 
B Karosszéria-elemek 
B Fékek mechanikus egységei 
B Indítóegység működése 
B Akkumulátorok ellenőrzése 
B Világítóberendezések 
B Elektromos vezérlőegységek 
B Gépjárművek elektronikus berendezései 
B Elektromos motorok 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
3 Villamos képi ábrázolás olvasása, értelmezése 
3 Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
3 Áramút-rajz olvasása, értelmezése 
5 A gépjárműben alkalmazott jelképek értelmezése 
5 Közlekedési jelképek értelmezése 
3 Szabadkézi rajzolás 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
2 Számítógépes diagnosztikai rendszerek kezelése 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
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3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
4 Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése 
3 Szakmai műszaki rajz készítése 
4 Szakmai vázlatrajz olvasása, értelmezése 
4 Szakmai vázlatrajz készítése 
4 Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4 Elektromos kapcsolási rajz készítése 
5 Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése 
4 Mechanikai és villamos mérőeszközök 
5 Gépjármű emelők használata 
 

4.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Precizitás 
Kézügyesség 
 

4.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő készség 
Empatikus készség 
 

4.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Figyelem-összpontosítás 
Problémaelemzés, -feltárás 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
 

5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
005-09 Autószerelő és Autóelektronikai műszerész mester közös feladatai 
 
5.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
5.1.1. Feladatprofil: 

Diagnosztizálja és javítja a fékrendszer és stabilitás-szabályzó rendszer hibákat az alábbiak 
tekintetében: 

a) fékbetétek 
b) jeladók 
c) szintszabályozás 
d) ABS 
e) ESP 

Diagnosztizálja és javítja a járművek kormányzásával összefüggő hibákat az alábbiak 
tekintetében: 

a) kormányzás 
b) szögelfordulás 
c) kormány-rásegítők 

Futómű-diagnosztikát végez. 
Elvégzi az akkumulátor állapotfelmérését, illetve töltését. 
Behatárolja az indító-akkumulátorok hibáit. 
Diagnosztizálja és javítja a gépjármű töltőrendszerét. 
Elvégzi az indítómotorok, illetve generátorok le- és felszerelését, valamint elektromos 
bekötését. 
Elvégzi a jármű világítórendszerével kapcsolatos általános feladatokat: biztosítékcsere, 
izzócsere. 
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Diagnosztizálja és javítja a járműbe épített hűtő- és fűtőrendszereket. 
Alapszinten diagnosztizálja és javítja a járműbe épített légkondicionáló berendezéseket. 
Alapszintű motordiagnosztikát végez az alábbiak tekintetében: 

a) a motor segédberendezéseinek diagnosztikája és javítása 
b) gyújtás- és keverékképzés-diagnosztika (mérés multiméterrel, oszcilloszkóppal, 

rendszerteszterrel) 
c) környezetvédelmi mérések elvégzése a hatályos előírásoknak megfelelően 

(kipufogógáz-kezelés, katalizátorok stb.) 
Elvégzi az elektromosan működtetett alkatrészek vizsgálatát (multiméterrel és 
oszcilloszkóppal). Áramerősséget, feszültséget, ellenállást mér, jelalakokat értékel. 
Diagnosztizálja és javítja a tüzelőanyag-ellátó rendszereket 

a) nyomásmérést végez 
b) ellenőrzi a nyomásszabályzást 

Vizsgálja és minősíti a keverékképzésben résztvevő jeladók és beavatkozók működését 
(lambdaszonda, MAP-szenzor, potenciométerek, légtömegárammérők és 
levegőmennyiségmérők, EGR, szekunder levegő rendszer, vonatkoztatási jeladók stb.). 

 
5.1.2. Tulajdonságprofil: 
5.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Gépjármű-szerkezettan és motortan alapismeretek (vezérelt és irányított rendszerek 

felépítése, szerkezeti elemei és működése) 
A Diagnosztika mérési technológiák és műszerek ismerete (nyomásmérők, multiméter, 

oszcilloszkóp, rendszerteszterek, futóműellenőrző, fékhatásmérő próbapad, 
lengéscsillapító próbapad stb.) 

C Kötőelemek 
C Tengelyek, tengelykapcsolók 
C Csapágyak és csapágyazások 
C Forgattyús hajtóművek 
C Fogaskerekes és csigahajtások 
C Hőtani alapfogalmak 
C Gáztörvények 
C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai 
C Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű motor) körfolyamatai 
C A hűtés körfolyamatai 
B Méréstechnikai alapok 
D Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése 
B Digitális műszerek használata 
B Áram, feszültség, ellenállás és impedancia mérése 
B Oszcilloszkóp alkalmazása 
B Irányítástechnikai alapfogalmak 
B Vezérléstechnika 
B Szabályozástechnika 
B Energiarendszer és hálózatok 
B A gyújtás alapjai 
B Indítórendszerek 
B A benzinmotor irányítása 
B A dízelmotor irányítása 
B Erőátvitel és menetstabilitás 
B Villamos diagnosztika 
B Külső célberendezéssel végzett diagnosztika 
B Elektronikai, elektrotechnikai alapfogalmak, mértékegységek 
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B Áramköri elemek és jellemzőik 
B Áramkörök és alaptörvényeik 
B Az áram hatásai 
B Villamos gépek és készülékek 
B Elektronikai alapfogalmak és alapkapcsolások 
B Digitális technikai alapfogalmak 
C Integrált áramkörök, mikrogépek 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Villamos rajz készítése 
3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
3 Folyamatábrák készítése 
3 Kézi és gépi kötőelem-szerelő szerszámok használata 
3 Kézi elemi gépi fémforgácsoló szerszámok használata 
4 Mechanikai és villamos mérőeszközök használata 
3 Gépjármű emelők használata 
 

5.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Pontosság 
Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
 

5.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő készség 
Empatikus készség 
 

5.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
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6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
034-09 Gépjármű diagnosztikai feladatok 
 
6.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
6.1.1. Feladatprofil: 

Kipufogógáz emisszió mérést elvégzi, értelmezi, következtet a lehetséges hiba okokra. 
Diagnosztikai műszerrel elvégzi a hibakód olvasást-törlést, pontosan megállapítja a hiba okát 
az ismételt kiolvasás alapján, szükség szerint további megbontást végez. 
Paraméter ábrázolás segítségével következtet a hibákra, a komputerbe beérkező adatokat 
értékeli. 
Részegységeket tovább méri, ellenőrzi, az elektromos jelek és mechanikus adatok 
összefüggéseit értelmezi, ezek alapján meghatározza a javítást, illetve cserét. 
Hibakeresést végez a nem mérhető egységek cseréjével, donor jármű, vagy új alkatrész 
beépítésével. 
Kikeresi az adott gépjármű kapcsolási rajzát vonatkozó adatbázisból, azonosítja az egyes 
elemek értékeit, ezek alapján konkrét mérést végez, diagnosztizál. 
Vizsgálja a gyújtás és befecskendező rendszert, a lehetséges adatokat méri, értékeli, 
alapbeállítást elvégzi. 
Közös nyomócsöves motoroknál porlasztót ellenőriz résveszteség méréssel, kialakult kezdő 
nyomásra gyakorolt hatása miatt. 
Közös nyomócsöves motoroknál ki/beszereli a nyomásszabályzót, szűrőt és tömítést ellenőrzi. 
Hagyományos dízel, turbódízel, közvetlen befecskendezésű dízelmotoroknál méri és beállítja 
az előbefecskendezést. 
Turbónyomást mér, vizsgálja annak szabályzó rendszerét, a szabályzó szelepet, nyomás, 
illetve vákuum meglétét, csövek, nyomásérzékelő és nyomásszabályzó állapotát. 
Ellenőrzi a pillangószelep egységet, elvégzi annak beállítását, adott esetben annak komputeres 
alapbeállítását. 
Ellenőrzi a hűtőrendszer tömítettségét, méri annak belső nyomását, túlzott nyomás esetén 
feltárja a hiba okát (pl. hengerfejtömítés sérülése, hengerfejrepedés). 
Ellenőrzi az esetleges olajhűtő állapotát, annak tömítettségét (pl. abban az esetben, ha 
motorolaj keveredik a hűtőfolyadékkal). 
Ellenőrzi a hőfok-jeladókat, termosztátot, a hűtőközeg megfelelő keringését. 
Ellenőrzi a hűtőventillátort, a hőkapcsoló megfelelő kapcsolási pontját, a hűtőrendszer külső 
tisztaságát, a viszkókuplungot, valamint elvégzi annak tisztítását. 
Ellenőrzi a vezérlést hajtó szíj, a kapcsolódó egységek, fogazott kerekek, a szíjterelő és 
feszítő görgők állapotát. 
Ellenőrzi a meghajtó szíjak, kapcsolódó egységek, görgők, feszítők, generátor, generátor 
szabadonfutó szíjtárcsa és a klímakompresszor állapotát. 
Ellenőrzi a generátor töltését áram- és feszültségméréssel. 
Értékeli az indítómotor állapotát áramfelvétel és mechanikai zörejek alapján. 
Méri a hengerteljesítmény különbséget, valamint a hengerállapot eltérést kompressziómérés, 
vagy indítómotor áramfelvétel-mérés módszerével, következtet a motor állapotára henger 
résveszteség mérés alapján. 
Ellenőrzi a motor izzító rendszerét (elő- és utóizzítás). 
Ellenőrzi a motor előmelegítő rendszerét. 
Elvégzi a próbapadi fékmérést, értékeli a kapott adatokat, következtet a hibák lehetséges 
okaira. 
Elvégzi a kerékfékrendszer javítását, féktárcsa, fékbetét és fékpofa cseréjét, a fékdob 
szabályozását, dobfék beállítását és utánállítását. 
Elvégzi a fékrendszer és elektromos rögzítőfék deaktiválást, majd javítás után a reaktiválást. 
Elvégzi az ABS, ASR, SBC stb. komputeres hibakód olvasását/törlését. 
Elvégzi a beépített időkorlátos visszajelzők nullázását (BMW). 
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Ellenőrzi, beállítja, cseréli a fordulatszám érzékelőket, vezetékszakadást keres, javít, cserél. 
Elvégzi a fékmunkahengerek ki/beszerelését, javítását, cseréjét, a fékolaj cseréjét, fékcsövek 
vizsgálatát és cseréjét, valamint a fékrendszer légtelenítését, ABS légtelenítését is. 
Ellenőrzi, cseréli a vákuumos fékrásegítőt, vákuummérést végez. 
Elvégzi a vákuumszivattyú ellenőrzését, ki/beszerelését, javítását, csövek tömítettségének 
ellenőrzését. 
Elvégzi a futóművek és a lengéscsillapítók diagnosztikai vizsgálatait (lengéscsillapító 
vizsgáló próbapad, futómű mozgatópad). 
Elvégzi a szükséges javításokat, alkatrészcseréket. 
Elvégzi a futómű beállítási jellemzők mérését. 
A mérés alapján beállítja a futóművet, majd ellenőrző mérést végez. 
Elvégzi a kerekek kiegyensúlyozását. 

 
6.1.2. Tulajdonságprofil: 
6.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Statika 
C Szilárdságtan 
C Kinematika 
C Kinetika 
C Forgó és lengőmozgások jellemzői 
B Kötőelemek 
B Tengelyek, tengelykapcsolók 
B Csapágyak és csapágyazások 
B Forgattyús hajtóművek 
B Fogaskerekes és csigahajtások jellemzői 
C Hőtani alapfogalmak 
C Gáztörvények 
C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai 
C Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű motor) körfolyamatai 
C Hűtés körfolyamatai 
B Hidraulikai és pneumatikai alapfogalmak 
B Hidraulikai rendszer működése és elemei 
B Pneumatikai rendszer működése és elemei 
C Villamosságtani alapfogalmak 
C Egyenáramú körök és törvényszerűségei 
C Áram hatásai (villamos, hő, mágneses stb.) 
C Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei 
C Villamos gépek és készülékek 
C Elektronikai alapfogalmak 
D PN-átmenet és dióda 
D Tranzisztorok 
D Művelet-erősítők alkalmazása 
B Fémtan 
B Korrózió 
B Kopás fogalma és mechanizmusa 
B Korrózió, korrózióvédelem 
B Nemfémes szerkezeti anyagok 
B Forgácsolással történő megmunkálások 
B Forgácsolás nélküli megmunkálások 
B Hegesztés 
B Ragasztás 
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B Galvanizálás és egyéb bevonatok 
B Fémszórás 
B Hőkezelés 
B Méréstechnika 
B Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése 
B Alakhűség és méretpontosság mérése 
B Menetek jellemzőinek ismerete, mérése 
B Fogaskerekek jellemzői, mérése 
C Elektromechanikus műszerek használata 
C Digitális műszerek használata 
C Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése 
C Oszcilloszkóp alkalmazása 
B Futómű rugózás 
B Fékrendszerek 
B Gépjármű motorok 
B Erőátviteli rendszer és elemei 
C A gépjármű villamos hálózata 
C Áramellátó rendszer 
C Gyújtórendszerek 
C Indítóberendezések 
C Világító- és jelzőberendezések 
C Motoros villamos hajtások és jellemzőik 
C Járműben alkalmazott jelzőműszerek 
B Mechanikai diagnosztika 
B Villamos diagnosztika 
B Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák (pl. kipufogógáz, fényvetők stb. 

vizsgálata) 
B Futóművek szerkezete, javítása 
B Kormányművek szerkezete, javítása 
B Erőátviteli egységek szerkezete, javítása 
B Vázszerkezet összeállítása, javítása 
B Karosszéria-elemek javítása 
B Fékek mechanikus egységeinek javítása 
B Alkatrészgyártás és szerelés 
C Alkatrészek felújítása 
B Indítóegység működése, javítása 
B Akkumulátorok cseréje, ellenőrzése 
B Világítóberendezések javítása 
B Elektromos vezérlőegységek javítása 
B Gépjárművek elektronikus berendezései 
B Elektromos motorok javítása 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Kézi és gépi kézi kötőelem-szerelő szerszámok 
4 Mechanikai és villamos mérőeszközök 
5 Gépjármű emelők használata 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
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6.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Megbízhatóság 
 

6.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő készség 
Empatikus készség 
 

6.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Problémaelemzés, -feltárás 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
 

7. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
035-09 Gépjármű motorok tüzelőanyag-ellátó rendszereivel kapcsolatos feladatok 
 
7.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
7.1.1. Feladatprofil: 

Elvégzi a kipufogógáz emisszió mérést, CO, CH, O2, lambda értékeket elemzi, értékeli. 
Ellenőrzi a tápszivattyú nyomását, értékeli annak működését, elvégzi a tápszivattyú és 
üzemanyagszűrő cseréjét (ide értve a tankszivattyút is). 
Ellenőrzi a központi befecskendező egységet és annak tömítettségét (talp), 
üzemanyagnyomást beállítja, szükség esetén elemcserét végez. 
Ellenőrzi a hengerenkénti benzines befecskendező rendszer tömítettségét (levegő, üzemanyag, 
fékrásegítő fals levegő, kipufogógáz visszavezető). 
Ellenőrzi a szívó- és kipufogósor tömítettségét, értelmezi ezek hatását a lambda-szonda 
működésére. 
Ellenőrzi a légmennyiségmérőt és annak tömítettségét. 
Elvégzi a MAP-szenzor vizsgálatát. 
Elvégzi az alapjárat állító egység tisztítását, mérését, alapbeállítását, lehetőség szerinti 
komputeres felülírását. 
Füstölésmérést végez. 
Elvégzi a D, TD, TDI adagoló belsőnyomás mérését és tömítettség ellenőrzését, beállítja az 
előtöltést, ellenőrzi a tápszivattyút és a nyomásszabályzót. 
Elvégzi a porlasztó ki/beszerelését, ellenőrzi nyomását, sugárképét, tömítettségét, kicseréli a 
porlasztócsúcsot. 
Elvégzi a PDTDI motor komputeres diagnosztikáját, hibakeresését, a PD egység szakszerű 
cseréjét, beállítását, a tápszivattyú és légmennyiségmérő ellenőrzését és cseréjét. 
Elvégzi a CR motor komputeres diagnosztikáját, hibakeresését, a paraméter-ábrázolást, 
ellenőrzi a tápszivattyú és tank átemelő szivattyú (Rover), valamint a nyomásérzékelő 
működését, vizsgálja a porlasztókat résveszteség és tömítettség szempontjából. 
Elvégzi a CR porlasztó szét/összeszerelését (Bosch), tömítést, esetleg teljes porlasztót cserél. 
Elvégzi a CR porlasztó ultrahangos tisztítását, működését célműszerrel ellenőrzi. 
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7.1.2. Tulajdonságprofil: 
7.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Statika 
C Szilárdságtan 
C Kinematika 
C Kinetika 
C Forgó és lengőmozgások jellemzői 
B Kötőelemek 
B Tengelyek, tengelykapcsolók 
B Csapágyak és csapágyazások 
B Forgattyús hajtóművek 
B Fogaskerekes és csigahajtások jellemzői 
C Hőtani alapfogalmak 
C Gáztörvények 
C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai 
C Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű motor) körfolyamatai 
C Hűtés körfolyamatai 
B Hidraulikai és pneumatikai alapfogalmak 
B Hidraulikai rendszer működése és elemei 
B Pneumatikai rendszer működése és elemei 
C Villamosságtani alapfogalmak 
C Egyenáramú körök és törvényszerűségei 
C Áram hatásai (villamos, hő, mágneses stb.) 
C Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei 
C Villamos gépek és készülékek 
C Elektronikai alapfogalmak 
D PN-átmenet és dióda 
D Tranzisztorok 
D Művelet-erősítők alkalmazása 
B Fémtan 
B Korrózió 
B Kopás fogalma és mechanizmusa 
B Korrózió, korrózióvédelem 
B Nemfémes szerkezeti anyagok 
B Forgácsolással történő megmunkálások 
B Forgácsolás nélküli megmunkálások 
B Hegesztés 
B Ragasztás 
B Galvanizálás és egyéb bevonatok 
B Fémszórás 
B Hőkezelés 
B Méréstechnika 
B Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése 
B Alakhűség és méretpontosság mérése 
B Menetek jellemzőinek ismerete, mérése 
B Fogaskerekek jellemzői, mérése 
C Elektromechanikus műszerek használata 
C Digitális műszerek használata 
C Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése 
C Oszcilloszkóp alkalmazása 
B Gépjármű motorok 
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B Belsőégésű motorok égés folyamata, égéstermékei, emisszió mérés 
B Benzinmotorok keverékképző rendszerei 
B Dízelmotorok keverékképző rendszerei 
C Motoros villamos hajtások és jellemzőik 
C Járműben alkalmazott jelzőműszerek 
B Mechanikai diagnosztika 
B Villamos diagnosztika 
B Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák (pl. kipufogógáz, fényvetők stb. 

vizsgálata) 
B Alkatrészgyártás és szerelés 
C Alkatrészek felújítása 
B Indítóegység működése, javítása 
B Akkumulátorok cseréje, ellenőrzése 
B Világítóberendezések javítása 
B Elektromos vezérlőegységek javítása 
B Gépjárművek elektronikus berendezései 
B Elektromos motorok javítása 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Kézi és gépi kézi kötőelem-szerelő szerszámok 
4 Mechanikai és villamos mérőeszközök 
5 Gépjármű emelők használata 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
 

7.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Megbízhatóság 
 

7.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő készség 
Empatikus készség 
 

7.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Problémaelemzés, -feltárás 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
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8. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
036-09 Gépjármű hibakereséssel és javítással kapcsolatos feladatok 
 
8.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
8.1.1. Feladatprofil: 

Megállapítja a motor hibáit annak megbontásával. 
Elvégzi a hengerfej le/felszerelését, nyomáspróbáját, ellenőrzi, javítja, cseréli a 
vezérműtengelyt, szelepeket, szelepemelőt, szelephimbát, szelepzárást, elvégzi a 
szelepcsiszolást, szelepvezető cserét, vezérlés beállítását, kiválasztja a megfelelő 
hengerfejtömítést. 
Elvégzi a motor, valamint a főtengely és a dugattyúk ki/beszerelését, javítását és ezek 
módjait, ellenőrzi az olajszivattyút, megállapítja a javítás, illetve csere szükségességét, majd 
elvégzi azt. 
Elvégzi a vezérműszíj és a kapcsolódó alkatrészek cseréjét, szíjfeszítők beállítását, ismeri és 
alkalmazza a célszerszámokat. 
Elvégzi a vezérműlánc és a kapcsolódó alkatrészek cseréjét, beállítását. 
Elvégzi a D, TD, TDI adagolók le/felszerelését, beállítását, javítását. 
Elvégzi a CR szivattyúk le/felszerelését, tömítések cseréjét, beállítását, a nyomásszabályzó 
tisztítását, cseréjét, majd a rendszer légtelenítését. 
Ki/beszereli a vízszivattyút, javítja, vagy cseréli azt, légteleníti a hűtőrendszert. 
Elvégzi a változó szívótorok tesztelését, javítását, cseréjét. 
Elvégzi a CR szekunder torok mozgató mechanika ellenőrzését, javítását, cseréjét. 
Elvégzi a kipufogó csövek és dobok tömítettségének ellenőrzését, a kipufogógáz emisszió 
mérési értékek elemzéséből esetleges hibákra következtet. 
Lefolytatja a lambdaszonda diagnosztikát és cserét, ellenőrzi és cseréli a kipufogó rendszer 
elemeit a katalizátorral együtt, valamint duplaszondás rendszert ellenőriz, javít. 
Ellenőrzi, regenerálja a dízel részecskeszűrőt, elvégzi a szűrő előtti és utáni kipufogógáz 
nyomásmérést, a kinyert értéke alapján hiba megállapítást végez. 
Hibakeresést és javítást végez a tengelykapcsolón és működtető mechanizmusán. 
Elvégzi a félautomata mechanikus sebességváltók kapcsoló hidraulikájának, valamint a 
tengelykapcsolónak a hiba-megállapítását, javítását. 
Elvégzi a sebességváltók le/felszerelését, hiba-megállapítását, javítását. 
Elvégzi a féltengelyek hiba-megállapítását, javítását, cseréjét. 
Lefolytatja a kardánhajtások, valamint differenciálművek ki/beszerelését, hiba-megállapítását, 
javítását, cseréjét. 
Ismeri az összkerékhajtású járművek variációit és azok felépítését, működését (állandó, 
kapcsolható, változtatható vonóerő eloszlás, viszkóhajtás). 
Ismeri és alkalmazza az összkerékhajtású járművek görgős fékpadi mérésének módszereit 
eltérő típusok esetében is. 
Elvégzi a lengéscsillapító mérést, értékeli az eredményeket és következtet a lehetséges 
hibákra. 
Futómű holtjáték vizsgálatot végez első és hátsó futóművön, megállapítja a hibákat és a 
javítás módját. 
Ellenőrzi és elvégzi a gépjárművek emelését, meghibásodás esetén megállapítja a hiba okát a 
felfüggesztéseknél és a kerékcsapágyaknál, meghatározza a javítás módját, figyelembe véve 
az esetleges kerékfordulatszám érzékelőket. 
Ellenőrzi a gumiabroncsok és keréktárcsák állapotát, megfelelőségét, említett alkatrészeket 
megszereli, javítja, centírozza, a kapcsolódó javításokat elvégzi. 
Szétszerelt motoron elvégzi a dugattyú, henger, hajtókar, főtengely, főtengely csapágyazás 
mérését, megállapítja a kopás, ovalitás nagyságát, meghatározza a javító méreteket, a 
szükséges alkatrészcserét. 
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Hüvelyes vagy szárazperselyes motornál elvégzi ezek cseréjét, ismeri a hengerfúrás és a 
honolás menetét, illesztések nagyságát. 
Hajtókar csapszegperselyt cserél, megmunkál, összeszereléskor elvégzi a derékszögelést, a 
dugattyúkiállás alapján kiválasztja a megfelelő hengerfejtömítést. 

 
8.1.2. Tulajdonságprofil: 
8.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Statika 
C Szilárdságtan 
C Kinematika 
C Kinetika 
C Forgó és lengőmozgások jellemzői 
B Kötőelemek 
B Tengelyek, tengelykapcsolók 
B Csapágyak és csapágyazások 
B Forgattyús hajtóművek 
B Fogaskerekes és csigahajtások jellemzői 
C Hőtani alapfogalmak 
C Gáztörvények 
C Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai 
C Hőerőgépek (kiemelten a belsőégésű motor) körfolyamatai 
C Hűtés körfolyamatai 
B Hidraulikai és pneumatikai alapfogalmak 
B Hidraulikai rendszer működése és elemei 
B Pneumatikai rendszer működése és elemei 
C Villamosságtani alapfogalmak 
C Egyenáramú körök és törvényszerűségei 
C Áram hatásai (villamos, hő, mágneses stb.) 
C Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei 
C Villamos gépek és készülékek 
C Elektronikai alapfogalmak 
D PN-átmenet és dióda 
D Tranzisztorok 
D Művelet-erősítők alkalmazása 
B Fémtan 
B Korrózió 
B Kopás fogalma és mechanizmusa 
B Korrózió, korrózióvédelem 
B Nemfémes szerkezeti anyagok 
B Forgácsolással történő megmunkálások 
B Forgácsolás nélküli megmunkálások 
B Hegesztés 
B Ragasztás 
B Galvanizálás és egyéb bevonatok 
B Fémszórás 
B Hőkezelés 
B Méréstechnika 
B Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérése 
B Alakhűség és méretpontosság mérése 
B Menetek jellemzőinek ismerete, mérése 
B Fogaskerekek jellemzői, mérése 
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C Elektromechanikus műszerek használata 
C Digitális műszerek használata 
C Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérése 
C Oszcilloszkóp alkalmazása 
B Futómű rugózás 
B Fékrendszerek 
B Gépjármű motorok 
B Erőátviteli rendszer és elemei 
C A gépjármű villamos hálózata 
C Áramellátó rendszer 
C Gyújtórendszerek 
C Indítóberendezések 
C Világító- és jelzőberendezések 
C Motoros villamos hajtások és jellemzőik 
C Járműben alkalmazott jelzőműszerek 
B Mechanikai diagnosztika 
B Villamos diagnosztika 
B Külső célberendezéssel végzett diagnosztikák (pl. kipufogógáz, fényvetők stb. 

vizsgálata) 
B Motorféktermi vizsgálatok 
B Futóművek szerkezete, javítása 
B Kormányművek szerkezete, javítása 
B Erőátviteli egységek szerkezete, javítása 
B Vázszerkezet összeállítása, javítása 
B Karosszéria-elemek javítása 
B Fékek mechanikus egységeinek javítása 
B Alkatrészgyártás és szerelés 
C Alkatrészek felújítása 
B Indítóegység működése, javítása 
B Akkumulátorok cseréje, ellenőrzése 
B Világítóberendezések javítása 
B Elektromos vezérlőegységek javítása 
B Gépjárművek elektronikus berendezései 
B Elektromos motorok javítása 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
5 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Kézi és gépi kézi kötőelem-szerelő szerszámok 
4 Mechanikai és villamos mérőeszközök 
5 Gépjármű emelők használata 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
 

8.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Megbízhatóság 
 

8.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő készség 
Empatikus készség 
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8.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Problémaelemzés, -feltárás 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
 

9. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 
 
9.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
9.1.1. Feladatprofil: 

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről. 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban. 
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt. 
Vészhelyzetben helyesen cselekszik. 
A tűzvédelmi előírásokat, tűz esetén teendőket alkalmazza, a tűzoltó berendezéseket 
biztonsággal kezeli. 
Az elsősegélynyújtó kötelességeit ismeri, különös tekintettel a kockázatok felmérésére, 
elsősegélyt nyújt. 
Elsősegélyt nyújt a következő helyzetekben: eszméletlenségnél, heveny rosszullétek esetén, 
fájdalommal járó kórképekben, belgyógyászati balesetek, mérgezések, sérülések, egyéb 
különleges helyzetek esetén. 
Újraéleszt, a rendkívüli helyzeteket dokumentálja. 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, 
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat. 
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, 
dokumentálásában. 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki. 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat. 
Betartja a foglalkozás egészségügyi, természetvédelmi szabályokat. 
Betartja az ivóvíz minőségvédelme érdekében hozott intézkedéseket. 
Ismeri a tűzveszélyes anyagokat, azok osztályba sorolását. 
Betartja a légszennyezés csökkentésének módszereit. 
Az ólomszennyezés csökkentésének lehetőségeit alkalmazza. 
Betartja a veszélyes és a különleges kezelést igénylő hulladékokra vonatkozó előírásokat. 
Betartja a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozására hozott intézkedéseket és a 
védekezés lehetséges módjait. 

 
9.1.2. Tulajdonságprofil: 
9.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Tűzoltó berendezések, eszközök 
A Elsősegély-nyújtási ismeretek 
A Tűzkár bejelentése, tűzvédelmi ismeretek 
A Teendők tűz, baleset esetén 
A Munkabiztonsági ismeretek 
A Munkavégzés szabályai 
A Környezetvédelmi ismeretek 
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B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5 Információforrások kezelése 
5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 Elsősegélynyújtás 
3 Íráskészség, fogalmazás írásban 
 

9.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Pontosság 
 

9.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 
 

9.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
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IV. Mestervizsgáztatási követelmények 
 
1. A mesterképesítés megszerzéshez mesterdolgozatot kell készíteni korszerű gépjármű-
szerkezetekkel, javítási technológiákkal, diagnosztikai módszerekkel stb. kapcsolatos témákban, 
amelyet a mestervizsga bizottság elnöke hagy jóvá. A mesterdolgozat terjedelme min. 40 oldal, és  
2 példányban kell benyújtani a vizsgát szervező kamaránál. A mesterdolgozatot a mestervizsga 
bizottság a mestervizsga megkezdése előtt a következőképpen értékeli: 0-60% Nem felelt meg,  
61-100% Megfelelt. 
 
2. A mestervizsga részei 
 
2.1. 1. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
001-11  Pedagógiai ismeretek 
 
 
2.1.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
2.1.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
2.1.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
2.1.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2.2. 2. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11 Vállalkozási 
ismeretek 
 
2.2.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli  
Időtartama: 30 perc 
 

2.2.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli  
Időtartama: 30 perc 
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2.2.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli  
Időtartama: 30 perc 
 

2.2.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
2.3. 3. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 004-09 Közúti 
járműszerelő közös feladatok (Gépjármű átadás-átvétel, munkafelvétel) 
 
2.3.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A rendelkezésre bocsátott autó munkafelvétele, szemrevételezése, a szükséges diagnosztikai 
vizsgálatok elvégzése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 

 
2.3.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Árajánlat készítése és a javítás várható időigényének meghatározása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
2.3.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A munkafelvétel és a gépjármű átadás-átvétel feladatai, műveletei, adminisztrációs 
tevékenységei. A hibabehatárolás diagnosztikai lehetőségei. Árajánlat készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
2.3.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
 

2.4. 4. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
005-09 Autószerelő és Autóelektronikai műszerész mester közös feladatai 
 
2.4.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A rendelkezésre bocsátott autó valamely (indító, áramellátó, világító) rendszerének 
diagnosztikája, hiba megállapítása. Alapszintű motordiagnosztika, a hatályos 
környezetvédelmi mérések elvégzése. Jeladók, beavatkozók multiméteres, oszcilloszkópos 
vizsgálata 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 
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2.4.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Rendszerek és rendszerelemek azonosítása működési vázlat, illetve kapcsolási rajz alapján. 
Mérési, vizsgálati műveletek, jellemzők megadása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
2.4.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Szakmai beszélgetés az 1. vizsgafeladatról, és a modulhoz tartozó szakmai ismeretek 
tételszerű számonkérése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
2.4.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
2.5. 5. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 034-09 Gépjármű 
diagnosztikai feladatok 
 
2.5.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A rendelkezésre bocsátott gépjármű hatósági műszaki vizsgáztatásának elvégzése (mérési 
és adminisztrációs folyamat) 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
2.5.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Diagnosztikai és javítási eljárások, műszerismeret, mérési technológia ismeret 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 60 perc 

 
2.5.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A rendelkezésre bocsátott gépjármű futómű-beállításainak mérése vagy fékrendszerének 
vizsgálata, összehasonlítása az előírt értékekkel és az esetleg szükséges beállítás 
elvégzése. Ellenőrző mérés 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
2.5.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
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2.6. 6. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
035-09 Gépjármű motorok tüzelőanyag-ellátó rendszereivel kapcsolatos feladatok 
 
 
2.6.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Benzin- vagy dízelmotor károsanyag-emissziójának mérése, illetve a hozzá tartozó 
EOBD vizsgálatok elvégzése. A mért jármű minősítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
2.6.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, részegységek, alkatrészek és 
mindezek kapcsolatai a benzin- és dízelmotorok keverékképzésének és emissziós 
előírásainak, valamint méréstechnikájának tárgyköreiből 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 45 perc 

 
2.6.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A rendelkezésre bocsátott dízelmotoros jármű beazonosítása, hibatároló lekérdezése, 
értelmezése, javítása, hibakód törlése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
2.6.4. A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

A rendelkezésre bocsátott működőképes dízelmotor jeladói jellemzőinek kikeresése 
adathordozóból, mérési pontjainak beazonosítása, jellemzőinek mérése, a mérések 
minősítése, jegyzőkönyvezése, beszabályozások, beállítások elvégzése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
2.6.5. A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: 

Működőképes benzinmotoron befecskendező rendszer vizsgálata, a rendszerazonosítást 
követően, rajz/blokkséma készítése, egyéb kapcsolódó feladatok elvégzése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
2.6.6. A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: 

Motordiagnosztika végzése a keverékképző rendszer hibáinak felderítése céljából (pl. 
delta HC-mérés, emisszió mérés, tömítettség vizsgálatok stb.) 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
2.6.7. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
4. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
5. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
6. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
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2.7. 7. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
036-09 Gépjármű hibakereséssel és javítással kapcsolatos feladatok 
 
2.7.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Az adott jármű megadott rendszerének javítása/beállítása/beszabályozása (pl. 
szelepvezérlés, tengelyhajtások stb.) 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
2.7.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Gépjárműszerkezetek működésével, beállításával, javításával kapcsolatos feladat 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
2.7.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A követelménymodul tartalmához illeszkedő tételszerű kérdések 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
2.7.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
2.8. 8. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 
 
2.8.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elsősegélynyújtás, újraélesztés 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 

 
2.8.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
2.8.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. A mestervizsga értékelése 
 
3.1. A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból 
Megfelelt minősítést szerzett. 
3.2. Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett. 
3.3. A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett. 
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4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
4.1. A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki az adott vizsgarészből két éven 
belül Megfelelt minősítést szerzett más mestervizsgán. 
 
4.2. Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven 
belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett. 
 
4.3. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
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V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 
 

 A B 

1. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 
és felszerelések minimuma 

Autószerelő 
mester 

2. Szakmai elméleti képzés:  

3. A képzési létszámnak megfelelő asztal, szék és 
számítógépes munkahely 

X 

4. 
A képzési létszámnak megfelelő multimédiás számítógép 
(Microsoft Office alkalmazások, internet, szakmai 
szoftverek, bemutató anyagok) 

X 

5. Szkenner (1 db.) X 
6. Nyomtató (1 db.) X 
7. Projektor X 
8. Írásvetítő vászon (interaktív tábla előnyösebb) X 
9. Szakmai gyakorlati képzés:  
10. Emelő (hidraulikus, csápos) X 
11. Kéziszerszámok X 
12. Kézi kisgépek X 
13. Olajleszívó szondák X 
14. Tartályok X 
15. Alsó és felsőmosó berendezés szárítóval X 
16. Forgókefés autómosó berendezés szárítóval X 
17. Motordiagnosztikai próbapad X 
18. Célszerszámok X 
19. Munkavédelmi felszerelés X 
20. Tűzvédelmi felszerelés X 
21. Emelő (hidraulikus, csápos) X 
22. Teheremelő eszközök, berendezések X 
23. Diagnosztikai műszerek X 
24. Autójavító szerszámkészlet X 
25. Villamossági szerszámkészlet X 
26. Egyéni védőeszközök X 
27. Környezetvédelmi eszközök, berendezések X 
28. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések X 
29. A képzésen résztvevők számának megfelelő tanterem X 
30. Interaktív tábla X 
31. Flipchart tábla X 
32. Laptop, projektor, vászon X 
33. Bemutató program (pl. power point) X 
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3. Járműfényező 
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 
I. A Járműfényező mestervizsgára jelentkezés feltételei 

 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A Járműfényező mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

 A B 
1. megnevezés azonosító szám 
2. Járműfényező 31 525 02 1000 0000 

 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések 
(szakmák), szakképzettségek is. 
 
2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

 A B 
1. szakirány időtartam (év) 
2. Járműfényező szakmai bizonyítvánnyal 5 

 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy 
évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem 
lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint 
polgári szolgálat ideje. 
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II. A Járműfényező mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek 
 
1. A Járműfényező mester munkaterületének leírása 
 
Korrózióvédelmi és esztétikai célból festékbevonat-rendszert készít közúti, vasúti, vízi és légi 
járműveken. 
Új és a fenti járművek sérülése esetén a kijavított felületek (segédműveletek: kittelés, csiszolás, 
polírozás stb.) eredeti fényezési állapotát visszaállítja. 
Színkód alapján, annak hiányában színminta alapján az adott színt beazonosítja és kikeveri. 
Járművek alváz- és üregvédelmét elvégzi, illetve kijavítja. 
Új járművek kiegészítő karosszériaelemeit, műanyag elemeit (lökhárítók, spoilerek, tükrök stb.) 
utólagosan fényezi. 
Speciális fényezési feladatokat végez (design-fényezés, többszínű fényezés, betűírás, matricázás). 
Ipari fémszerkezeteket, tartályokat fest. 
Fafelületeket fest. 
Korszerű mérő- és ellenőrző eszközöket alkalmaz. 
Javítási kalkulációt készít AUDATEX, SCHWACKE és EUROTAX szoftverrel. 
Műszaki dokumentációk, adatbázisok és jogszabályok ismeretével szaktanácsot ad. 
Minőségügyi rendszereket működtet (ellenőrzés, vizsgáztatás, auditálás). 
 
 
2. A Járműfényező mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

1. megnevezés 
2. – 

 
 

III. Szakmai követelmények 
 
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

 A B 
1. azonosító megnevezés 
2. 001-11 Pedagógiai ismeretek 
3. 002-11 Vállalkozási ismeretek 
4. 006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 
5. 043-09 Járműfényező mester feladatai 

 
 
2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11  Pedagógiai ismeretek 
 
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
2.1.1. Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs 
szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós 
vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
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Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások 
motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét  

 
  

2.1.2. Tulajdonságprofil: 
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos 

kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és 

alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a 

tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási 

ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív 

módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei 
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B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A minőségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

2.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attitűdje 
Pozitív jövőkép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén 
 

2.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttműködési képesség 
 

2.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekintő képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
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A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 

 
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
002-11    Vállalkozási ismeretek 
 
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
3.1.1. Feladatprofil: 
 
3.1.1.1. Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes 
elvégezni az alábbi feladatokat: 

a) Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
b) Intézi a működési engedélyek beszerzését 
c) Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
d) Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat 
e) Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
f) Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
g) Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
3.1.1.2. Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

a) Üzleti terv elkészít 
b) Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
c) Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
d) PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
3.1.1.3. Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján 
az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

a) Kitölti az adónyomtatványokat 
b) Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
c) Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
d) Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét 
e) Pénzügyi tervet készít 
f) Rezsióradíjat számol 

 
3.1.2. Tulajdonságprofil: 
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 

         A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok működésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerződések) 
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Marketing ismeretek: 
   B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing) 
   C Piacgazdaság, piac 
   C A vállalkozások erőforrásai 
   C A vállalkozások reálszférája 
   C A vállalkozás személyi feltételei 
   A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
   C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
   B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaerő szükséglet felmérése 
   B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása 
   B Kommunikáció és információátvitel 
 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
   B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
   B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
   B Számviteli rendszer kialakítása 
   C A vállalkozás felelősségi rendszere 
   B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
   B Az üzleti terv felépítése és részei 
   B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
   B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
   B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége 
   C Hitelezés és támogatás 
   C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
   B Adózás és társadalombiztosítás 
   C A munkaszervezés alapjai 
   B Az ellenőrzés alapelvei 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
    4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
    4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
    4 Kézírás 
    4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
    4 Köznyelvi beszédkészség 
    4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
    4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
    4  Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
    4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
    4 Telefonálási technikák 
    4 Számítástechnikai ismeretek 
 

3.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Tisztesség, felelősségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Szervezőkészség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
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Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
3.1.2.3. Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
3.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekintő és rendszerező képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 
 
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
4.1.1. Feladatprofil: 

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről. 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban. 
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt. 
Vészhelyzetben helyesen cselekszik. 
A tűzvédelmi előírásokat, tűz esetén teendőket alkalmazza, a tűzoltó berendezéseket 
biztonsággal kezeli. 
Az elsősegélynyújtó kötelességeit ismeri, különös tekintettel a kockázatok felmérésére, 
elsősegélyt nyújt. 
Elsősegélyt nyújt a következő helyzetekben: eszméletlenségnél, heveny rosszullétek esetén, 
fájdalommal járó kórképekben, belgyógyászati balesetek, mérgezések, sérülések, egyéb 
különleges helyzetek esetén. 
Újraéleszt, a rendkívüli helyzeteket dokumentálja. 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, 
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat. 
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, 
dokumentálásában. 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki. 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat. 
Betartja a foglalkozás egészségügyi, természetvédelmi szabályokat. 
Betartja az ivóvíz minőségvédelme érdekében hozott intézkedéseket. 
Ismeri a tűzveszélyes anyagokat, azok osztályba sorolását. 
Betartja a légszennyezés csökkentésének módszereit. 
Az ólomszennyezés csökkentésének lehetőségeit alkalmazza. 
Betartja a veszélyes és a különleges kezelést igénylő hulladékokra vonatkozó előírásokat. 
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Betartja a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozására hozott intézkedéseket és a 
védekezés lehetséges módjait. 

 
4.1.2. Tulajdonságprofil: 
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Tűzoltó berendezések, eszközök 
A Elsősegély-nyújtási ismeretek 
A Tűzkár bejelentése, tűzvédelmi ismeretek 
A Teendők tűz, baleset esetén 
A Munkabiztonsági ismeretek 
A Munkavégzés szabályai 
A Környezetvédelmi ismeretek 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5 Információforrások kezelése 
5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 Elsősegélynyújtás 
3 Íráskészség, fogalmazás írásban 
 

4.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Pontosság 
 

4.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 
 

4.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
 

5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
043-09 Járműfényező mester feladatai 
 
5.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
5.1.1. Feladatprofil: 

Felméri a javításra váró jármű állapotát, kalkulációs rendszerek segítségével előzetes 
árajánlatot és költségvetést készít (EUROTAX, AUDATEX, SCHWACKE). 
Kiszámítja a fényezési munkálatok anyag- és időszükségletét. 
Beazonosítja a fényezett jármű bevonatrendszerét és kiválasztja a megfelelő technológiát, 
anyagrendszert. 
Színadat hordozók, színkatalógus (mikrofilm, szoftver) segítségével beazonosítja az adott 
jármű színét. 
Színkód, vagy ennek hiányában színminta alapján kikeveri és szükség esetén után állítja a 
megfelelő színt. 
Gépjárművek gyári fényezésének technológiai sorrendje szerint elvégzi a javítófényezést. 
Megtervezi az egyes részfeladatokat, és önállóan megszervezi a munkát (technológia, 
anyagrendszer, eszközök). 
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A festék struktúrájának megfelelően beállítja a festékszórás paramétereit. 
Betartja a szakmában elvárt magatartási követelményeket, a műhelyben szükséges ügyvitel 
menetét. 
Kommunikál az ügyfelekkel, munkatársakkal, beszállítókkal, illetve a tisztességes verseny 
szellemében a konkurens cégekkel. 
Értelmezi a szakmában használatos piktogramokat. 
Használja szakmához tartozó dokumentációkat, szabványokat, katalógusokat. 
Betartja az anyagok és eszközök szakszerű tárolásának technológiai, környezetvédelmi, 
munkavédelmi, tűzvédelmi szabályait. 
Elkészíti és értelmezi a munkadarabok vetületi és axonometrikus rajzait. 
Tisztít és zsírtalanít a felhasznált anyagok technológiai előírásainak megfelelően. 
Eltávolítja a korróziót fizikai (kézi és gépi) és kémiai módszerekkel. 
Elvégzi a bevonatrendszer részleges vagy teljes eltávolítását. 
Végrehajtja a jármű alváz- és üregvédelmét. 
Műveleti sorrendnek megfelelően elvégzi az alapfelületek csiszolását. 
Kikeveri és felviszi a késtapaszokat. 
Felhordja az alapozót az anyag felépítésének megfelelően. 
Ellenőrzi a késtapaszok, töltők csiszolása utáni felületet. 
Foltjavítást végez. 
Elvégzi az egybefújó eljárás technológiáját. 
Végrehajtja az elemcserés javítás fényezésének technológiáját. 
Felépíti az egy- és kétkomponensű fedőfesték rendszereket műszaki tulajdonságoknak, 
felhasználási lehetőségnek, valamint alkalmazástechnikának megfelelően. 
Elvégzi a fényezést a bázisfestékek (uni-, metál-, gyöngyház-), illetve vízzel hígítható nagy 
szilárdanyag-tartalmú festékek műszaki tulajdonságainak, felhasználási lehetőségeinek, 
alkalmazástechnikájuknak megfelelően. 
Felépíti a kétrétegű uni-, metál- és gyöngyházhatású fedőlakkozási rendszert. 
Felhordja a háromrétegű gyöngyház fedőlakk-rendszert. 
Fényezésre előkészíti a járművek karosszériájához alkalmazott műanyag alkatrészeket, 
elemeket (felülettisztítás, formaleválasztó szer eltávolítás, tapadás közvetítő stb.). 
Elvégzi a műanyag alkatrészek, elemek színre fújását. 
Ecsetelési eljárás szabályai szerint festést végez. 
Kiválasztja és elvégzi a fényezési követelményeknek legmegfelelőbb festési eljárást (mártó-, 
locsolási, doblakkozási, hengerlési, ecsetelési stb. eljárások). 
Kézi és gépi polírozással elvégzi a fényezett felület ápolását és karbantartását. 
Ismeri a nedves és száraz bevonatok minőségének ellenőrzési eljárásait (rétegvastagság, 
tapadás, keménység, rugalmasság), az ellenőrzésre használható műszereket és eszközöket. 
Elkerüli és javítja a gyakorta előforduló fényezési hibákat. 
Felragasztja, majd munka végeztével szakszerűen eltávolítja a takaró, védő papírt, fóliát, 
amelyek a szomszédos felületek, illetve a jármű belsejének és a munkaterületen lévő 
berendezések megvédésére, tisztán tartására szolgálnak. 

 
5.1.2. Tulajdonságprofil: 
5.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Kémiai alapismeretek 
A Fizikai alapismeretek 
A Az anyagok felépítése, színe 
A Keverék, elegy, vegyület fogalma 
A Fény, színkép, színek fogalma 
A Alapszínek, színárnyalatok, színdinamika fogalma 
A Szervetlen vegyülettípusok 
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A Szerves vegyülettípusok 
A Kémiai változások befolyásolása 
A Hőtani alapismeretek 
A Kötőanyagok oldásával kapcsolatos fogalmak 
A Tapaszok (kittek) típusai, tulajdonságai (szóró, olajos, cellulóz-nitrát, klórkaucsuk, 

műgyanta alapú) 
B Színezőanyagok 
B Kötőanyagok 
A Oldószerek 
B Hozzátétanyagok 
A Zsírtalanító anyagok 
A Rozsda átalakító anyagok 
A Csiszoló- és fényesítő anyagok 
C Fedőpaszták 
A Felület előkészítéshez használt segédanyagok 
A Festékeltávolítók 
B Egyéb segédanyagok 
A Felhasználásra kész festékek, lakkok, zománcok 
B Különleges hatást keltő lakkok és zománcok 
A Pneumatikus nagynyomású festékszóró berendezés 
B Villamos működésű, nagynyomású festékszóró berendezés 
B Elektrohidraulikus festékszóró berendezés 
A Szóró-szárító kabin 
C Elektroforetikus festősor 
C Elektrosztatikus festőberendezés 
D Festőrobotok 
A Számítógépes színkeverő szoftver 
A Járműfényezéshez használt kisgépek (csiszoló, szóró, UV, hő légfúvó) 
A Járműfényezés kéziszerszámai 
C Szerelés 
A Csiszolás 
A Porlasztás, szórás fogalma 
A Polírozás 
A Fényezés gépi, kézi berendezéseinek, és kisgépeinek karbantartása 
A Előkészítő felületkikészítési és fényezési technológiák 
A Tapaszolás (kittelés), töltő alapozás technológiája (folt, kés, ecset, szóró) 
A Kittcsiszolás technológiája 
A Műanyag- és fafelületek előkészítésének technológiája 
A Színmeghatározás 
B Összetevők mennyiségi meghatározása kód alapján dokumentációból 
A Színadagolás sorrendje 
A Keverési technológia 
A Nagynyomású festékszórás technológiája 
B Elektrosztatikus festékszórás technológiája 
B Elektroforetikus festési eljárás technológiája 
A Túlhevített gőzzel történő festékszórás technológiája 
A Oldószergőzzel történő festékszórás technológiája 
A Kétalkotós festékek szórási technológiája 
A Kiegészítő és díszítő festés technológiája 
A Helyi javítások technológiája 
A Karbantartó javítás technológiája 
A Teljes bevonatrendszer felújításának technológiája 
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A Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak 
A Veszélyes munkafolyamatok, technológiák 
A Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 
5 Szakmai szoftverüzemeltetés (kezelés) 
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Szakkifejezések használata 
3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 
4 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 
5 Pneumatikus, nagynyomású festékszóró berendezés használata 
5 Villamos működésű nagynyomású festékszóró berendezés használata 
4 Elektrohidraulikus festékszóró berendezés használata 
5 Szóró-szárító kabin használata 
2 Elektroforetikus festősor használata 
3 Elektrosztatikus festőberendezés használata 
5 Számítógépes színkeverő használata 
5 Különféle működtetésű kézi csiszológépek használata 
5 Különböző működtetésű szórópisztolyok használata 
5 Lakkcsiszoláshoz alkalmas kézi csiszológép használata 
4 Hő légfúvó használata 
5 UV lámpa használata 
5 Különféle kialakítású spatulák használata 
5 Kézi csiszolóeszközök használata 
4 Egyenes és profilos szélvonalzók használata 
5 Különféle ecsetek (poroló stb.) használata 
 
 

5.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Látás 
Tapintás 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Megbízhatóság 
Precizitás 
Testi erő 
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5.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 
Kapcsolatteremtő készség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Közérthetőség 
Konfliktusmegoldó készség 
 
 

5.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Áttekintő képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Rendszerező képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Tervezés 
Logikus gondolkodás 
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Módszeres munkavégzés 
A környezet tisztán tartása 

 
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
1. A mestervizsga részei  
 
1.1. 1. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
001-11 Pedagógiai ismeretek 
 
 
1.1.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
1.1.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
1.1.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
1.1.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt  
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1.2. 2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11 Vállalkozási 
ismeretek 
 
1.2.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli  
Időtartama: 30 perc 

 
1.2.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli  
Időtartama: 30 perc 

 
1.2.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli  
Időtartama: 30 perc 
 

1.2.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
1.3. 3. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 
 
1.3.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elsősegélynyújtás, újraélesztés 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 

 
1.3.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
1.3.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
1.4. 4. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 043-09 Járműfényező 
mester feladatai 
 
1.4.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A szakképesítés gyakorlásához szükséges jármű-előkészítési ismeretek, kémiai és fizikai 
alapismeretek, anyagismeret, gépészeti ismeretek, színelméleti ismeretek, szakrajzi 
ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok elvégzése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 120 perc 
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1.4.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A javítandó jármű (jármű elem) fényezésre történő előkészítése, ami tartalmazza az 
alkalmazott technológiák során elvégzendő lépéseket (kittkeverések, durva előkészítés, 
finom előkészítés, töltőalapozás, zsírtalanítások, csiszolások, portalanítások) 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 240 perc 

 
1.4.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A javítandó jármű (jármű elem) fényezésének végrehajtása, a fényezéshez szükséges 
színbeazonosítás, számítógépes festékkeverés, felületzsírtalanítás, fedőfestés a 
technológiának megfelelő rétegszámban, valamint visszacsiszolás és polírozás 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 180 perc 

 
1.4.4. A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

A járműfényezés előkészítő, felületkikészítési és fényezési technológiáinak csoportosítása, 
az egyes technológiák bemutatása, a hozzájuk tartozó munka-, tűz- és környezetvédelmi 
előírások ismertetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
1.4.5. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
4. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. A mestervizsga értékelése 
 
2.1. A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból 
Megfelelt minősítést szerzett. 
2.2. Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett. 
2.3. A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
3.1. A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki az adott vizsgarészből két éven 
belül Megfelelt minősítést szerzett más mestervizsgán. 
 
3.2. Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven 
belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett. 
 
3.3. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
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V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 A B 

1. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Járműfényező 
mester 

2. Kézi-, gépi szerszámok (kézi-és gépi csiszolók, festékszóró 
pisztolyok, színkártyák, állványok) 

X 

3. Gépi berendezések (kompresszor, fényező fülke, elszívóberendezés, 
infra berendezések, UV lámpa) 

X 

4. Számítógép konfiguráció X 
5. A képzésen résztvevők számának megfelelő tanterem X 
6. Interaktív tábla X 
7. Flipchart tábla X 
8. Laptop, projektor, vászon X 
9. Bemutató program (pl. power point) X 
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4. Karosszérialakatos 
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 
I. A Karosszérialakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 

 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A Karosszérialakatos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
  

 A B 
1. megnevezés azonosító szám 
2. Karosszérialakatos 31 525 03 1000 0000 
3. Autótechnikus 51 525 01 0001 5401 

4. Gépészmérnöki alapképzési (BSc) szak, járműgépész 
szakirány (egyedi elbírálás szerint) 

felsőoktatási              
alapképzés (BSc) 

 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések 
(szakmák), szakképzettségek is. 
 
2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

 A B 
1. szakirány időtartam (év) 
2. Karosszérialakatos  4 
3. Autótechnikus 2 
4. Gépészmérnöki szak, járműgépész szakirány  2 

 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy 
évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem 
lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint 
polgári szolgálat ideje. 
 
 
II. A Karosszérialakatos mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek 

 
1. A Karosszérialakatos mester munkaterületének leírása 
 
Az autókarosszéria vázszerkezetét (alváz és felépítmények, önhordó kocsiszekrény és burkoló 
elemeit) beméri, egyes vázrészeket készít, elemcserével javít, le- és felszerel, karambolos 
sérüléseket javít. 
Hibát felvételez, karambolos, korróziós karosszériákon elemet cserél, részelemet cserél, 
egyengetéssel javít. Szükség esetén vázelemeket, burkoló elemeket (elemrészeket, szerelvényeket) 
készít, egyenget (hideg- és melegalakítással), továbbá elemek kötését (hegesztés, szegecselés, 
forrasztás, ragasztás, csavarozás, alakos lemezkötések stb.) végzi. 
Acél és alumíniumötvözetű karosszériákat karbantart és természetes elhasználódásból, vagy 
sérülésből eredő hibáit megszünteti. 
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A gépjármű megbontott szerkezeti részeinek (motor, erőátviteli egységek, futómű) felfüggesztési 
pontjait ellenőrzi, építi, javítja. 
Szerszámokat, készülékeket, mérőeszközöket, sablonokat, kis- és nagy gépeket szakszerűen, 
balesetmentesen használ. 
A karosszérialakatos mester a gépkocsi műszaki tartalmának kétharmadát képviselő karosszériát és 
tartozékait javítja, fokozott felelősséget vállal munkájáért. 
A karosszériák anyaga és szerkezete gyökeresen megváltozott az utóbbi évtizedekben, ezért az 
anyagkombinációk és a differenciált szilárdságú, biztonsági cellával rendelkező gépjárművek új 
javítási technológiáit alkalmazza. 
A korszerű nagyteljesítményű motorok és hajtóművek, az úthálózat minősége megnöveli az autó 
vázszerkezetére ható terhelést, ennek tudatában vizsgálja és javítja a gépkocsi karosszériát. 
A koncentrált és a megoszló terhelések következményeit igényes munkakörülmények között és 
pontos méréstechnikát alkalmazva felméri. 
A karosszérialakatos mester tevékenységi körében elvégezhető szerelő-javító munkákat a szakirány 
szerinti illetékes minisztérium érvényben lévő rendelete szerint végzi [pl. 1/1990. (IX. 29.) KHVM 
rendelet]. 
A javítási módszereket kiválasztja: egyengetéssel, illetve felújítással végzi a helyreállításokat. 
Vázjavításokat ütemez, elemcseréket, pótlásokat végez, elemeket kézzel, ill. géppel gyárt. 
Lemez szabásterveket készít, feszítő, domborító műveleteket végez. 
Baleset alkalmával sérült gépkocsit ellenőrző padon bemér. 
Mérő-, egyengető padot használ, eredményeket értékel. 
Váz és burkolati elemek kötéseit létrehozza, hegesztő berendezéseket beállít és használ, csavar-, 
szegecs-, hegesztett, ragasztott kötéseket, lemezkötéseket készít, mindezeket az eredeti szilárdság 
megtartásával végzi. 
Ötvözött acél és alumíniumötvözetű karosszériák karambolos javítását és karbantartását, felújítását 
végzi. 
Átmeneti korrózióvédelmet készít és előkészíti fényezésre a gépkocsit. 
Mechanikus és elektromos rendszereket, berendezéseket vizsgál (pl. fényszóró). 
Figyelembe veszi az esetleges tiltásokat (pl. klímaberendezés javítása), és az ezekhez kapcsolódó 
környezetvédelmet, ill. a külön tanfolyam elvégzéséhez kötött tevékenységeket (pl. biztonsági 
övfeszítő, légzsák). 
A gépkocsi hűtő-, fűtő-, ill. szellőző szerelvényeit beállítja, javítja. 
Ülések rögzítési pontjait, mozgató mechanizmusait javítja. 
Üvegeket cserél, ablakemelő szerkezeteket javít. 
Utastér kárpitokat szerel, szigetelési munkákat végez. 
Hidraulikus és pneumatikus egységek, rendszerek tömítettségét ellenőrzi. 
Elektromos berendezéseket, alkatrészeket csatlakoztat, működésüket vizsgálja. 
Világító-, jelző-, ellenőrző-, hangjelző berendezéseket vizsgál. 
Futómű geometriát mér, beállít. 
Hibákat, zavarokat és azok okait behatárolja, megállapítja, figyelemmel az ügyfél érzékeléseire, 
jelzéseire. 
Járműveken való károsodást megállapít, az ügyfél jelzései alapján, a károkat vizsgálja, osztályozza, 
jegyzőkönyvezi, szemrevételezés és mérés után. 
Munkakapcsolatot épít ki és tart fenn a biztosítótársaságokkal. 
Az elvégzett munkákat ellenőrzi, beleértve a csatlakozó területeket (pl. futómű ellenőrzése), 
figyelembe veszi a közlekedési és üzembiztonsági előírásokat. 
A helyreállítási munkák során esetlegesen megsérült elemeket felismeri és jegyzőkönyvezi, kijavítja 
(önellenőrzés). 
A járműveket átadásra előkészíti. 
Vállalkozást alapít, működtet. 
Önálló kisipari tevékenységet folytat (ügyfelet fogad, tárgyal-egyeztet, anyag- és alkatrész 
gazdálkodást végez stb.). 
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Az elvégzett munkákat számlázza az ügyfél vagy a biztosító felé. 
Piackutatást és marketing tevékenységet végez. 
Alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói feladatokat lát el. 
Rendelkezik adózási, számlázási, munkaügyi- és társadalombiztosítási alapismeretekkel. 
Rendszeres kapcsolatot tart a könyvelővel. 
A szakmunkás tanulókkal kapcsolatos adminisztratív és egyéb feladatokat ellátja. 
Rendszeres kapcsolatot tart a szakmai elméleti képző intézménnyel. 
Az általa oktatott szakmunkás tanulókat gyakorlati feladatokkal bízza meg, a végrehajtást nyomon 
követi, az elvégzett munkát értékeli. 
 
2. A Karosszérialakatos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

1. megnevezés 
2. Szerkezetlakatos 

 
 

III. Szakmai követelmények 
 
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

 A B 
1. azonosító megnevezés 
2. 001-11 Pedagógiai ismeretek 
3. 002-11 Vállalkozási ismeretek 
4. 006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 
5. 044-09 Fémtechnológiai feladatok 
6. 045-09 Kötések készítése 
7. 046-09 Informatikai eszközök kezelésével kapcsolatos feladatok 
8. 047-09 Karosszérialakatos mester feladatai 

 
2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11 Pedagógiai 
ismeretek 
 
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
2.1.1. Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs 
szerepeit a tanulóképzésben. 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait. 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós 
vállalkozási környezet) gyakorlatát. 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát. 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit. 
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait. 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások 
motivációját. 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben. 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben. 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést . 
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést.  
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Megvalósítja a munkavégzési önállóságot. 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét. 
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét. 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában). 
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre. 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét. 

 
2.1.2. Tulajdonságprofil: 
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos 

kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és 

alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a 

tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási 

ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív 

módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei 
 

B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
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3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A minőségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 
 

2.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attitűdje 
Pozitív jövőkép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén 
 
 

2.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttműködési képesség 
 
 

2.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekintő képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 
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3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11    Vállalkozási ismeretek 
 
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
3.1.1. Feladatprofil: 
 
3.1.1.1. Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes 
elvégezni az alábbi feladatokat: 

a) Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
b) Intézi a működési engedélyek beszerzését 
c) Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
d) Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat 
e) Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
f) Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
g) Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
3.1.1.2. Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

a) Üzleti terv elkészít 
b) Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
c) Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
d) PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
3.1.1.2. Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján 
az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

a) Kitölti az adónyomtatványokat 
b) Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
c) Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
d) Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét 
e) Pénzügyi tervet készít 
f) Rezsióradíjat számol 

 
3.1.2. Tulajdonságprofil: 
 

3.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 
A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői 

   B Egyéni vállalkozás 
   B Egyéni cég 
   C Gazdasági társaságok csoportosítása 
   B Gazdasági társaságok működésének szabályai 
   B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
   A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
   B Kötelmi jog elemei (szerződések) 
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Marketing ismeretek: 
   B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing) 
   C Piacgazdaság, piac 
   C A vállalkozások erőforrásai 
   C A vállalkozások reálszférája 
   C A vállalkozás személyi feltételei 
   A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
   C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
   B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaerő szükséglet felmérése 
   B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása 
   B Kommunikáció és információátvitel 
 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
   B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
   B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
   B Számviteli rendszer kialakítása 
   C A vállalkozás felelősségi rendszere 
   B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
   B Az üzleti terv felépítése és részei 
   B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
   B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
   B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége 
   C Hitelezés és támogatás 
   C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
   B Adózás és társadalombiztosítás 
   C A munkaszervezés alapjai 
   B Az ellenőrzés alapelvei 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
    4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
    4 Kézírás 
    4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
    4 Köznyelvi beszédkészség 
    4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
    4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
    4  Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
    4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
    4 Telefonálási technikák 
    4 Számítástechnikai ismeretek 
 

3.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Tisztesség, felelősségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Szervezőkészség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 
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3.1.2.3. Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
3.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekintő és rendszerező képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 

   Eredményorientáltság 
   Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 
 
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
4.1.1. Feladatprofil: 

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről. 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban. 
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt. 
Vészhelyzetben helyesen cselekszik. 
A tűzvédelmi előírásokat, tűz esetén teendőket alkalmazza, a tűzoltó berendezéseket 
biztonsággal kezeli. 
Az elsősegélynyújtó kötelességeit ismeri, különös tekintettel a kockázatok felmérésére, 
elsősegélyt nyújt. 
Elsősegélyt nyújt a következő helyzetekben: eszméletlenségnél, heveny rosszullétek esetén, 
fájdalommal járó kórképekben, belgyógyászati balesetek, mérgezések, sérülések, egyéb 
különleges helyzetek esetén. 
Újraéleszt, a rendkívüli helyzeteket dokumentálja. 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, 
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat. 
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, 
dokumentálásában. 
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki. 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat. 
Betartja a foglalkozás egészségügyi, természetvédelmi szabályokat. 
Betartja az ivóvíz minőségvédelme érdekében hozott intézkedéseket. 
Ismeri a tűzveszélyes anyagokat, azok osztályba sorolását. 
Betartja a légszennyezés csökkentésének módszereit. 
Az ólomszennyezés csökkentésének lehetőségeit alkalmazza. 
Betartja a veszélyes és a különleges kezelést igénylő hulladékokra vonatkozó előírásokat. 
Betartja a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozására hozott intézkedéseket és a 
védekezés lehetséges módjait. 
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4.1.2. Tulajdonságprofil: 
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Tűzoltó berendezések, eszközök 
A Elsősegély-nyújtási ismeretek 
A Tűzkár bejelentése, tűzvédelmi ismeretek 
A Teendők tűz, baleset esetén 
A Munkabiztonsági ismeretek 
A Munkavégzés szabályai 
A Környezetvédelmi ismeretek 
 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5 Információforrások kezelése 
5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 A munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 Elsősegélynyújtás 
3 Íráskészség, fogalmazás írásban 
 

4.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Pontosság 
 

4.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 
 

4.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
 

5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
044-09 Fémtechnológiai feladatok 
 
5.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
5.1.1. Feladatprofil: 

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat. 
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez 
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket. 
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján. 
Alkatrészekről szabadkézi rajzvázlatot és összeállítási rajzot készít. 
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet 
készít. 
Előkészíti a munka végrehajtását, a szükséges anyagokat mechanikai és technológiai 
tulajdonságaik figyelembevételével választja ki. 
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget. 
Megválasztja a segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, 
mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, 
védőfelszereléseket, személyi védőfelszereléseket. 
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Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok stb.). 
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.). 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel. 
A kocsiszekrény alsó-felső méreteit, a futómű geometriáját általános eszközökkel, ill. 
mérőrendszerek segítségével beméri. 
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, 
süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés stb.). 
Képlékeny alakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.). 
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás stb.). 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, 
kéziszerszám-élezés stb.). 
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában. 

 
5.1.2. Tulajdonságprofil: 
5.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Szabványok használata 
A Javítási utasítások értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 
A Érintésvédelmi alapismeretek 
A Szerszámok, kézi gépek biztonsági ismeretei 
A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
A Mértékegységek 
A Hosszméretek mérése és ellenőrzése 
B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
B Műszaki mérés eszközeinek ismerete 
B Szögek mérése és ellenőrzése 
B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése 
B Előrajzolás 
B Ábrázolási módok 
B Képlékeny alakítás 
B Hajlítás 
B Nyújtás 
B Egyengetés 
B Kézi és kisgépes forgácsolás 
B Élkiképzés 
B Sajtolás, mélyhúzás, különleges mélyhúzások 
B Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
B Minőségbiztosítási alapismeretek 
C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
C Mérési utasítás 
C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai 
C Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai 
C Ipari anyagok villamos tulajdonságai 
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C Ipari anyagok egyéb jellemzői 
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 
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C Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik 
C Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik 
C Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira 
C Szabványos ipari vasötvözetek 
C Szabványos könnyűfém ötvözetek 
C Szabványos színesfém ötvözetek 
C Reszelés, fűrészelés, köszörülés 
C Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4 Gépipari mérőeszközök használata 
4 Szabadkézi vázlatkészítés 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Információforrások kezelése 
4 Műszaki táblázatok kezelése 
4 Egyéb mérőeszközök használata 
3 Gépészeti alkatrészrajz készítése 
3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
 

5.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Térlátás 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erő 
 

5.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 
 

5.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Figyelemmegosztás 
Következtetési képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintő képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Rendszerező képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Tervezés 
Absztrakt (elméleti) gondolkodás 

 
 



85574 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 215. szám 

 
6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 045-09 Kötések készítése 
 
6.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
6.1.1. Feladatprofil: 

Általános minőségű hegesztett kötést készít védőgázas kézi ívhegesztéssel és ellenállás 
hegesztésekkel. 
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel. 
Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket. 
Készít, bont, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket, egyéb súrlódásos és 
pattintós kötéseket (csavarok, ékek, reteszek, szegek-sasszegek, patentok stb.). 
Készít, bont, cserél nem oldható kötéseket (tömör és húzószegecsek, zsugor és ragasztott 
kötések). 
Készít, bont, cserél vágószegecsekkel készült kötéseket. 

 
6.1.2. Tulajdonságprofil: 
6.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A A gázhegesztés biztonsági ismeretei 
A A védőgázas hegesztések biztonsági ismeretei 
A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája 
A A gázhegesztés környezetkárosító hatása 
A A védőgázas hegesztések környezetkárosító hatása 
A A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai 
A Szabványok használata 
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 
B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
B Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 
B Oldható kötések 
B Nem oldható kötések 
C Ábrázolási módok 
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4 Információforrások kezelése 
4 Hegesztési varratjelképek értelmezése 

 
6.1.2.2. Személyes kompetenciák: 

Térlátás 
Stabil kéztartás 
Pontosság 
Önállóság 
 

6.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 
Interperszonális rugalmasság 
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6.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintő képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Absztrakt (elméleti) gondolkodás 
Tervezés 
 

7. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 046-09 Informatikai eszközök 
kezelésével kapcsolatos feladatok 
 
7.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
7.1.1. Feladatprofil: 

Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít. 
Multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel. 
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ. 
LAN- és WAN-hálózatokat használ. 
Ismeri a személyazonosság hitelesítést és az adatvédelmet. 
Ismeri a számítógépes vírus fogalmát, tudja hogyan és mikor kerülhetnek vírusok a 
számítógépes rendszerbe, ismeri a védekezési lehetőségeket. 
A szerzői jog fogalmát ismeri, és betartja a szoftverhasználati és adatvédelmi jogszabályokat. 
Interaktív tevékenységet végez a számítógép segítségével. 
Fájlokkal dolgozik, tömörít, másol, mozgat, töröl és visszaállít, keres. 
Dokumentumot és fotót nyomtat, CD-re és DVD-re ír. 
Fénymásolót kezel (többoldalas másolás, kicsinyítés-nagyítás). 
Ismeri a korszerű kommunikációs lehetőségeket. 
Betartja a kommunikáció etikáját. 

 
7.1.2. Tulajdonságprofil: 
7.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Munka-, környezet- és tűzvédelem 
C Műszaki dokumentációk 
C Kommunikáció 
C Korszerű irodatechnika (másoló, adattároló és -feldolgozó gépek) 
C Elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Információs eszközök kezelése 
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 
2 ECDL 6. m. Prezentáció 
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 
2 Idegen nyelvű szakmai olvasott szöveg megértése 
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7.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Önállóság 
 

7.1.2.3. Társas kompetenciák: 
- 

 
7.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Rendszerező képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Figyelemmegosztás 
 

8. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 047-09 Karosszérialakatos 
mester feladatai 
 
8.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
8.1.1. Feladatprofil: 

Definiálja, osztályozza a közúti gépjárműveket feladata, anyaga, szerkezete, építési rendszere 
és a kocsiszekrény szerkezete szerint. 
Meghatározza az alépítményt, felépítményt, ezek tartozékait. 
Tisztában van a kocsiszekrény szerkezetével (általában héjszerkezet), az építési rendszer 
fogalmával, csoportosításával, az önhordó karosszéria fejlődésével a feszített 
lemezburkolattól a biztonsági celláig, valamint a könnyűszerkezetű karosszéria jelentőségével 
és a gépkocsira ható erőkkel. 
Állapotfelmérést végez, hibákat számba vesz. 
A javítást megtervezi: a szükséges eszközöket, technológiát megválasztja, osztályozza a 
leszerelt elemeket. 
Előzetes árkalkulációt készít. 
Íves (puklis) és éles sarkú lemezsérüléseket javít. 
Motorház-, csomagtértetőt javít. 
Ajtókat javít. 
Karosszéria részelemeket készít (lemezfolt-lemezidom). 
Küszöbrészeket, lemezfoltokat stb. készít korróziós sérülések javításához, és az elkészült 
javító darabokat beilleszti. 
Lemezrészeket foltozással javít, és repedéseket hegeszt. 
Homlokfalat, első váznyúlványt, oszlopokat (A-B-C oszlop), doblemezeket, oldalfalat, hátsó 
váznyúlványokat, tetőlemezt, hátfalat cserél. 
Forgács nélküli alakítási technológiákat (lemez hajlítása, peremezés, domborítás, ívelés stb.) 
alkalmaz a szakmában, a gépeket, eszközöket, szerszámokat szakszerűen használja. 
A megmunkálásokra alkalmas és a jármű karosszériához használható anyagokat választja ki 
és használja fel. 
Mér, ellenőriz, előrajzol, az egyes forgácsolási technológiákhoz használt szerszámokat, 
mérőeszközöket kiválasztja és alkalmazza. 
Kézi forgácsoló műveleteket (darabolás, fűrészelés, reszelés, fúrás, köszörülés, hántolás, 
süllyesztés, menetfúrás és menetmetszés, ponthegesztések lefúrása, beépítendő új elem 
méretre vágása stb.) végez, betartja a balesetvédelmi utasításokat. 
A munka megkezdése előtt biztonságosan rögzíti a gépkocsit. 
Szőnyeget, belső burkolatot ki-, beszerel, védi az autó elektromos és elektronikus rendszerét, 
valamint a javítást nem igénylő elemeket. 
Frontális ütközés sérülését javítja. 
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Ofszet ütközési sérülést javít. 
Borult gépkocsit javít. 
Ráfutásos balesetben sérült gépkocsit javít. 
"Banánsérült" karosszériát húzat helyre. 
Méretre állítja a karosszériát, az alkalmazás szükségességét indokolja (elemek közötti rések 
párhuzamossága, szimmetriai előírások stb.). 
A munkavégzés során az eszközöket, szerszámokat, ellenőrző eszközöket szakszerűen 
használja. 
Beragasztott szélvédőt cserél, korszerű ragasztási technológiákat alkalmaz. 
Jármű karosszériák javítása témakörön belül az oldható kötéssel rögzített karosszéria 
elemeket (első-hátsó lökhárítók, első sárvédők, ajtók, motor és csomagtértetők stb.) le- és 
felszereli. 
A hegesztési eljárásokat (CO2, AWI és AFI, ellenállás) szakszerűen alkalmazza  
– különös tekintettel az alumínium karosszéria elemek hegesztésére – a gépjárművek javítása 
során. 
Ötvözött karosszérialemezen elektromos pontmeleg alkalmazásával egyenget. 
Lánghegesztő berendezést kezel, beállítja a lángfajtákat. 
Ötvözetlen karosszériákon lánghegeszt (balra és kényszerhelyzetben), ötvözetlen 
karosszérialemezen pontmeleggel egyenget. 
Elvégzi a forrasztásokat. 
Gyári előírás szerint védőgázas keményforrasztást végez. 
Szerelvényeket (pl. műszerfal), ajtótartozékokat (kilincs, zárak, központi zárak, ablakemelők 
stb.) szerel. 
Járművek világítását (külső és belső), áramellátását, irányjelző berendezéseit, egyéb 
elektromos rendszereit és annak vezetékeit-csatlakozóit (ablakemelő, központi zár, riasztó 
stb.) a javításához szükséges mértékben megbontja, visszaszereli. 
Hűtőket, légkondicionáló berendezéseket, valamint biztonságtechnikai berendezéseket 
(légzsákok, elektromos övfeszítők stb.) szerel, a korlátozott szerelési jogosultságokat ismeri 
és betartja. 
Gépjárművek oldalüvegeit ki-, beszereli, vagy cseréli. 
A tüzelőanyag tartályokat ki- és visszaszereli, betartja a vonatkozó szerelési, 
biztonságtechnikai és környezetvédelmi utasításokat. 
Alumínium ötvözetből készült karosszériát javít, megállapítja az ötvözet fajtáját, a 
hegeszthetőségét, kiválasztja a javítási technológiát és az alkalmazható kötésmódokat. 
A gépkocsi használata, ill. javítása során sérült elemeken felületvédelmet alkalmaz, felületet 
kezel, az aktív és passzív korrózióvédelmet helyreállítja. 
Helyreállítja a zajvédelmet a javítás helyén (méretre vágás, illesztés, beszerelés, rögzítés). 
A gumi és műanyagok számára UV védelmet alkalmaz. 
Szelektív hulladékgazdálkodást folytat, a karosszérialakatos munka során keletkező 
hulladékokat csoportosítja, a hulladékot kezeli, elszállíttatja. 
Egyszerű számlát készít az Audatex kalkulációs program segítségével. 
Egyéb számlázási programokat és módszereket megismer (pl. EUROTAX, különböző gyári 
programok). 

 
8.1.2. Tulajdonságprofil: 
8.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Hibafeltárás 
A Diagnosztika (mérés alapján) 
A Kisebb karosszériajavítási technológiák 
A Koccanásos sérülések 
A Részelem és elemcserés javítások 
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A Alapanyagok: fémek, műanyagok, fa, üveg, szabványos, normál és speciális profilok 
A Megmunkálási alapismeretek 
A Karosszérialakatos szerszámok: kalapács, kézi egyengető alátét (stekli) stb. 
A Oldható és nem oldható kötések 
A Követelmények a motorháztetővel szemben 
A Ajtókkal szembeni biztonsági követelmények, biztonsági szerkezetek 
A Hulladék fogalma, szelektív hulladékgyűjtés 
A Hegeszthető alumínium ötvözetek 
A Nátronlúg próba 
A Az alumínium ötvözetek javítására vonatkozó speciális előírások 
A Korrózióvédelmi módok 
A Az Audatex számlázási rendszer 
A Veszélyes munkafolyamatok és technológiák 
B Speciális anyagok (öntőgyanták, szintetikus gumik, lakkok, tömítőanyagok, hang- és 

hőszigetelő anyagok, technológiai adalékanyagok) 
B Acélminőségi ismeretek 
B Metallurgiai alapfogalmak 
B Fizikai alapfogalmak 
B Mechanikai alapfogalmak 
B Matematikai alapfogalmak 
B Kémiai alapismeretek 
C Egyéb számlázási rendszer 
 
B) A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5 A szükséges vagy előírt javítási technológiák alkalmazása 
5 A szükséges és előírt kötésmódok alkalmazása 
5 Karosszérialakatos szakmában használt gépi emelők működtetése 
5 Kézi hidraulikus és pneumatikus egyengetők használata 
5 Egyengető- és húzatópadok használata 
5 A szakmában alkalmazott hegesztési módok, eszközei és gyakorlata 
5 Karosszérialakatos mechanikus, villamos és pneumatikus üzemű kisgépek (nyújtó-

zömítő, csavarozók, fúrógépek, sarokcsiszolók, lemezollók, szegecselők, kézi fűrészek 
stb.) használata 

5 Információforrások kezelése 
5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
5 Köznyelvi beszédkészség 
5 Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 
5 Szakmai nyelvű beszédkészség 
5 Elemi számolási készség 
5 Szakkifejezések használata 
5 Műszaki rajz olvasása, értelmezése 
5 Munka-, környezet-, tűzvédelemmel kapcsolatos jelképek értelmezése 
4 Szakmai szoftver üzemeltetése 
4 Mennyiségérzék 
4 Kézírás 
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 
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8.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Pontosság 
Állóképesség 
Stabil kéztartás 
Kézügyesség 
 

8.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Interperszonális rugalmasság 
Határozottság 
Segítőkészség 
Közérthetőség 
Irányíthatóság 
Irányítási készség 
 

8.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Absztrakt (elméleti) gondolkodás 
Áttekintő képesség 
Rendszerező képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Figyelem-összpontosítás 
Helyzetfelismerés 
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IV. Mestervizsgáztatási követelmények 
 
1. A mestervizsga részei 
 
1.1. 1. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
001-11  Pedagógiai ismeretek 
 
1.1.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
1.1.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
1.1.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 30 perc 

 
1.1.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
1.2. 2. számú  vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11 Vállalkozási 
ismeretek 
 
1.2.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli  
Időtartama: 30 perc 

 
1.2.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli  
Időtartama: 30 perc 

 
1.2.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli  
Időtartama: 30 perc 

 
1.2.4. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
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1.3. 3. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 
 
1.3.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elsősegélynyújtás, újraélesztés 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 

 
1.3.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
1.3.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
 

1.4. 4. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
044-09 Fémtechnológiai feladatok 
 
1.4.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Gépjármű futómű-geometriájának mérése, értékelése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
1.4.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Technológiai dokumentáció készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 60 perc 

 
1.4.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt  
  

1.5. 5. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 045-09 Kötések készítése 
 
1.5.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Oldható és nem oldható kötések készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 

 
1.5.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
1.5.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
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1.6. 6. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
046-09 Informatikai eszközök kezelésével kapcsolatos feladatok 
 
1.6.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Az operációs rendszer használata, munka az ikonokkal, ablakok használata, munka a 
fájlokkal, másolás, mozgatás, törlés és visszaállítás, keresés 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív (számítógépes) 
Időtartama: 15 perc 

 
1.6.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Elektronikus levél fogadása, megválaszolása, továbbítása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív (számítógépes) 
Időtartama: 15 perc 

 
1.6.3. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
1.7. 7. számú vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
047-09 Karosszérialakatos mester feladatai 
 
1.7.1. A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A gépkocsi építési rendszerei, a kocsiszekrények szerkezete 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
1.7.2. A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Egy tetszőleges márkájú húzópad rendszer és a hozzátartozó mérőrendszer felépítésének és 
elemeinek ismertetése 
Sérült alumínium karosszériaelem javításának előírásai, specialitásai 
Egy kiegyengetett karosszériaelem fényezésre történő előkészítésének technológiai lépései 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 75 perc 

 
1.7.3. A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Megadott dokumentáció alapján összetett lemezalkatrész készítése lemezmunkával és 
hegesztéssel 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 240 perc 

 
1.7.4. A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Adott karambolos sérülés húzatópadon történő helyreállítása technológiai folyamatának 
ismertetése, a karosszéria méretek kikeresése adatbankból 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 
1.7.5. A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: 

Gyűrt karosszériaelem egyengetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 120 perc 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 215. szám 85583

 
1.7.6. A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: 

Adott kárfelvételi jegyzőkönyv alapján javítási kalkuláció (árajánlat) készítése Audatex 
program alkalmazásával 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív (számítógépes) 
Időtartama: 30 perc 

 
1.7.7. A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
4. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
5. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
6. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
 

2. A mestervizsga értékelése 
 
2.1. A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból 
Megfelelt minősítést szerzett. 
2.2. Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett. 
2.3. A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
3.1. A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki az adott vizsgarészből 2 éven 
belül Megfelelt minősítést szerzett más mestervizsgán. 
 
3.2. Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven 
belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett. 
 
3.3. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
 
 

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 
 

 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 

minimuma 
Karosszéria-

lakatos 
mester 

1. Szakmai elméleti képzés:  
2. A képzési létszámnak megfelelő asztal, szék és számítógépes munkahely X 

3. 
A képzési létszámnak megfelelő multimédiás számítógép (Microsoft 
Office alkalmazások, internet, szakmai szoftverek pl. AUDATEX, 
bemutató anyagok) 

X 

4. Szkenner (1 db) X 
5. Nyomtató (1 db) X 
6. Fénymásoló (1 db) X 
7. Projektor X 
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8. Írásvetítő vászon (interaktív tábla előnyösebb) X 
9. Szakmai gyakorlati képzés:  

10. Emelő berendezések (mechanikus, hidraulikus, elektrohidraulikus, 
helyhez kötött, mozgatható stb.) 

X 

11. Rögzítő és alátámasztó eszközök, berendezések (kitámasztó ékek, bakok 
stb.) 

X 

12. Karosszérialakatos kéziszerszámok X 

13. Mechanikus, elektromos, hidraulikus és pneumatikus karosszérialakatos 
kézi kisgépek 

X 

14. Védőgázos hegesztő berendezések, (MIG, MAG) X 
15. Ellenállás hegesztő berendezések (ponthegesztő) X 
16. Melegítő berendezések (szén-rudas és lánggal történő melegítés) X 
17. Karosszériaegyengető rendszerek (húzató pad mérőrendszerrel) X 
18. Mérő és ellenőrző eszközök X 
19. Munkavédelmi felszerelés X 
20. Tűzvédelmi felszerelés X 
21. Egyéni védőeszközök (védőszemüveg, pajzs, bőr védőelemek) X 
22. Környezetvédelmi eszközök, berendezések X 
23. Flipchart tábla X 
24. Laptop, projektor, vászon X 
25. Bemutató program (pl. power point) X 
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5. Motorkerékpár-szerelő 
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 
I. A Motorkerékpár-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 

 
1. A motorkerékpár-szerelő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A motorkerékpár-szerelő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

 A B 

1. megnevezés azonosító 
szám 

2. Motorkerékpár-szerelő 34 525 07 
 
 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések 
(szakmák), szakképzettségek is. 
 
2. A motorkerékpár-szerelő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

 A B 
1. szakirány időtartam (év) 
2. Motorkerékpár-szerelő 5 év 

 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy 
évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem 
lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint 
polgári szolgálat ideje. 
 

 
II. A motorkerékpár-szerelő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó 

tevékenységek 
 
1. A motorkerékpár-szerelő mester munkaterületének leírása 
A motorkerékpár-szerelő mester szakmájának gyakorlása során, önállóan, vagy team-munka 
vezetőjeként az elérhető legkorszerűbb eszközökkel, szerszámokkal, anyagokkal az alábbi, 
tipikusan jellemző munkatevékenységeket végzi: 
Motorkerékpárt, robogót, quadot és kiegészítőit ellenőriz, javít, beállít. 
Műszaki állapotfelmérést végez. 
Magas szintű járműdiagnosztikát végez. 
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Elvégzi a motorkerékpár időszakos szervizelését, felülvizsgálatát, dokumentációt vezet. 
Hatósági vizsgára felkészíti a motorkerékpárt. 
Alkalmazza a hatósági vizsgálatok végzésével kapcsolatos ismereteit. 
Segítséget ad a speciális vevői kívánságok teljesítéséhez. 
Betartja és betartatja a munkavégzés tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait 
Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít. 
Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket (hardvert és szoftvert). 
Kapcsolatot tart és kommunikál az ügyféllel. 
Szakmai tudását karbantartja és fejleszti. 
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók (tanulók) tevékenységét. 
Értékeli és minősíti a végzett munkát. 
Hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával végzi a tevékenységét. 
 
2. A motorkerékpár-szerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

 megnevezés 
1. – 

 
III. Szakmai követelmények 

 
1. A Motorkerékpár-szerelő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak 
felsorolása: 
 

 A B 
1. azonosítója megnevezése 
2.  001-11-1  Pedagógiai ismeretek 
3.  002-11-1  Vállalkozási ismeretek 
4. 132-12   Motorkerékpár szerkezetek szerelése, javítása 
5. 133-12   Motorkerékpár elektronika szerelése, javítása 
6. 134-12   Mechanikai és villamos mérések, diagnosztika 

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 001-11-1 Pedagógiai ismeretek 
 
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
2.1.1. Feladatprofil: 
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit 
a tanulóképzésben. 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait. 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós 
vállalkozási környezet) gyakorlatát. 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát. 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit. 
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait. 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások 
motivációját. 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben. 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben. 
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Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést. 
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést. 
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot. 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét. 
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét. 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában). 
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre. 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét. 

2.1.2. Tulajdonságprofil: 
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 
A) A szakmai ismeretek: 

A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos 
kezelésének ismerete a tanulóképzésben. 
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása. 
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási 
környezet) gyakorlatának tudatos kezelése. 
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete. 
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete. 
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete. 
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak 
ismerete. 
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs 
megvalósításának ismerete. 
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben. 
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete. 
A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete. 
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete. 
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete. 
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei. 
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek 
ismerete. 
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei. 
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei. 

 
B) A szakmai készségek: 

 Köznyelvi beszédkészség 
 Mennyiségérzék 
 Szakmai nyelvű beszédkészség 
 Olvasott szakmai szöveg megértése 
 Elemi számolási készség 
 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
 Motivációs készség 
 A gyermek tanulásának segítése 
 A pedagógiai módszerek használata 
 Pedagógiai beszédkészség 
 A szakképzési eszközök használata 
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 A gyakorlati képzés módszertana 
 Oktatási eszközök használata 
 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat 
 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
 A célorientált munkavégzés készsége 
 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége 
 Az önálló munkavégzés készsége 
 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
 A minőségi munkavégzés készsége 
 A szakmai probléma-megoldási készsége 
 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein 
 A személyes példamutatás készsége 

2.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attitűdje 
Pozitív jövőkép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén 

2.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttműködési képesség 

2.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekintő képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége 
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége 
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége 
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége 
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége 
A nevelés és személyes példamutatás képessége 

3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 002-11-1 Vállalkozási ismeretek 
 
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
3.1.1. Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes 
elvégezni az alábbi feladatokat: 
a) Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
b) Intézi a működési engedélyek beszerzését 
c) Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
d) Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat 
e) Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
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f) Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
g) Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 
a)  Üzleti tervet készít 
b) Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését 
c)  Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
d) PR és kommunikációs tevékenységet végez 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 
a) Kitölti az adónyomtatványokat 
b) Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket 
c) Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint 

ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
d) Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét 
e) Pénzügyi tervet készít 
f) Rezsióradíjat számol 

3.1.2. Tulajdonságprofil: 
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 
A) A szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 

 A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői 
 Egyéni vállalkozás 
 Egyéni cég 
 Gazdasági társaságok csoportosítása 
 Gazdasági társaságok működésének szabályai 
 Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
 Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
 Kötelmi jog elemei (szerződések) 

Marketing ismeretek: 
 A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing) 
 Piacgazdaság, piac 
 A vállalkozások erőforrásai 
 A vállalkozások reálszférája 
 A vállalkozás személyi feltételei 
 A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
 Az elképzelés, az ötlet próbája 
 A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő 
 szükséglet felmérése 
 A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása 
 Kommunikáció és információátvitel 
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Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
 A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
 A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
 Számviteli rendszer kialakítása 
 A vállalkozás felelősségi rendszere 
 Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
 Az üzleti terv felépítése és részei 
 A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
 A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
 A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége 
 Hitelezés és támogatás 
 Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
 Adózás és társadalombiztosítás 
 A munkaszervezés alapjai 
 Az ellenőrzés alapelvei 

B) A szakmai készségek: 
 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
 Kézírás 
 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
 Köznyelvi beszédkészség 
 Olvasott szakmai szöveg megértése 
 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
 Szakmai nyelvű beszédkészség 
 Telefonálási technikák 
 Számítástechnikai ismeretek 

3.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Tisztesség, felelősségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Szervezőkészség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

3.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő készség 
Határozottság 
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 
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3.1.2.4. Módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekintő és rendszerező képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
132-12 Motorkerékpár szerkezetek szerelése, javítása 
 
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
4.1.1. Feladatprofil: 
Kipróbálja a járművet, pontosítja az ügyfél által elmondottakat, tapasztalatai alapján észreveszi és 
beazonosítja a motorkerékpár rendellenes működését okozó alkatrészt, alkatrészcsoportokat. 
Kitölti a munka-megrendelési nyomtatványokat (adott esetben számítógéppel). 
Diagnosztizálja a hibát (hibákat), eldönti a javítás módját. 
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat, leírásokat, 
útmutatókat. 
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket, 
segédanyagokat, műszaki és gazdaságosság szempontjából mérlegeli, hogy gyári, felújított vagy 
utángyártott alkatrészek kerüljenek beépítésre. 
Az adott feladat elvégzéséhez több javítástechnológia közül kiválasztja a műszaki szempontból 
legjobban alkalmazható megoldást. 
Nem elégszik meg a motorkerékpár gyári technológiával történő megjavításával, beállításával, 
hanem olyan műszaki megoldásokat keres, hogy a jármű magasabb műszaki színvonalat 
képviselhessen az eredeti állapotánál (műszaki tuning). 
A kiválasztás szakmai, gazdaságossági szempontjait, előnyeit-hátrányait, hatásait megmagyarázza 
és teljes körűen átadja a hozzá beosztott dolgozóknak (tanulóknak), ügyfeleknek. 
Megjavítja a motort (pl. diagnosztizálja és adott esetben beállítja a gyújtást, tüzelőanyag-ellátó 
rendszert, ellenőrzi a motor és a kiegészítő berendezések mechanikai állapotát, értékeli, javítja, 
beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket). 
Megjavítja az erőátviteli berendezéseket (Ellenőrzi az erőátviteli berendezések mechanikai 
állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket. Az elektronikusan irányított 
rendszereknél rendszertesztet végez stb.). 
Megjavítja a futóművet és a kormányberendezést (Ellenőrzi a futómű és a kormányberendezés 
mechanikai állapotát, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket. Mérések alapján 
ellenőrzi, beállítja a futóművet stb.). 
Megjavítja a fékberendezéseket (Ellenőrzi a fékrendszer mechanikai, hidraulikai állapotát, értékeli, 
javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket. Szükség szerint fékpadon, műszeresen ellenőrzi és 
értékeli a javítást.). 
Megjavítja a vázszerkezetet (ellenőrzi a vázszerkezet mechanikai állapotát, szakszerű műszeres 
mérés után értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az alkatrészeket stb.). 
Elvégzi a szükséges cseréket, javításokat, beállításokat. 
Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor, illetve javítását 
követően azok élesztéséről gondoskodik. 
Alkalmazza a hatósági vizsgálatok végzésével kapcsolatos ismereteit. 
Motorkerékpárt versenyre felkészít, a versenyen elvégzi a szükséges javításokat, beállításokat, 
karbantartásokat. 
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4.1.2. Tulajdonságprofil: 
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A szakmai ismeretek: 
Fogaskerék-hajtás 
Vázak, teherviselő elemek 
Tengelykapcsolók 
Hajtóművek, irányváltók 
Belsőégésű motor 
Belsőégésű motor kiegészítő berendezései 
Motorirányító rendszerek 
Hidrostatika 
Hidrodinamika 
 
B) A szakmai készségek: 
Motormodellező szoftverek, internet használata 
Műszaki rajz feldolgozó, készítő program (pl.: CAD) használata 
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
Szakmai nyelvű beszédkészség 
 

4.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
 

4.1.2.3. Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremtő készség 

 
4.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 
 
5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
133-12 Motorkerékpár elektronika szerelése, javítása 
 
5.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
5.1.1. Feladatprofil: 
Kipróbálja a járművet, pontosítja az ügyfél által elmondottakat, tapasztalatai alapján észreveszi és 
beazonosítja a motorkerékpár rendellenes működését okozó alkatrészt, alkatrészcsoportokat. 
Kiválasztja a javításhoz, szereléshez szükséges berendezéseket, szerszámokat, leírásokat, 
útmutatókat. 
Meghatározza, azonosítja a javításhoz, összeállításhoz szükséges cserealkatrészeket, 
segédanyagokat, műszaki és gazdaságosság szempontjából mérlegeli, hogy gyári, felújított vagy 
utángyártott alkatrészek kerüljenek beépítésre. 
Az adott feladat elvégzéséhez több javítástechnológia közül kiválasztja a műszaki szempontból 
legjobban alkalmazható megoldást. 
Nem elégszik meg a motorkerékpár gyári technológiával történő megjavításával, beállításával, 
hanem olyan műszaki megoldásokat keres, hogy a jármű magasabb műszaki színvonalat 
képviselhessen az eredeti állapotánál (műszaki tuning). 
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A kiválasztás szakmai, gazdaságossági szempontjait, előnyeit-hátrányait, hatásait megmagyarázza 
és teljes körűen átadja a hozzá beosztott dolgozóknak (tanulóknak), ügyfeleknek. 
Ellenőrzi az elektromos rendszer állapotát – akkumulátort, töltést, indító-berendezést, világító és 
jelzőberendezéseket, kényelmi berendezéseket –, értékeli, javítja, beállítja, vagy kicseréli az 
alkatrészeket. 
Megjavítja a jármű elektromos rendszerét (ellenőrzi az elektromos rendszer állapotát – 
akkumulátort, töltést, indító-berendezést, világító és jelzőberendezéseket, kényelmi berendezéseket 
–, értékeli, javítja, beállítja vagy kicseréli az alkatrészeket stb.). 
Műszeresen ellenőrzi a járművet (pl. motorirányító rendszer, elektronikus nyomatékváltó és 
fékrendszer szabályzó, elektronikus kormánylengés-csillapító, indításgátló). 
Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot, elvi 
kapcsolási rajzot, stb.). 
Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor, illetve javítását 
követően azok élesztéséről gondoskodik. 
Motorkerékpárt versenyre felkészít, a versenyen elvégzi a szükséges javításokat, beállításokat, 
karbantartásokat. 
 
5.1.2. Tulajdonságprofil: 
5.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A szakmai ismeretek: 
Villamossági alapok 
Elektronika 
Vezetékrendszerek 
Napelemek, elemek, akkumulátorok 
Fényforrások 
Elektromos motor, generátor 
Elektronikus gyújtások berendezései 
Motorirányító rendszerek 
Biztonsági és kényelmi elektronika 
 
B) A szakmai készségek: 
Motormodellező szoftverek, internet használata 
Műszaki rajz feldolgozó, készítő program (CAD) használata 
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
Szakmai nyelvű beszédkészségű 
 

5.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 

 
5.1.2.3. Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
 
5.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
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6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  
134-12 Mechanikai és villamos mérések, diagnosztika 
 
6.1. A szakmai követelménymodul tartalma: 
6.1.1. Feladatprofil: 
Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít, dokumentál számítógéppel, kiértékeli, elemzi 
kapott eredményeket, összeveti a gyári adatokkal és a régebbi mérések eredményével. 
Műszeresen (OBD, oszcilloszkóp) diagnosztizálja a járművet (pl. motorirányító rendszer, 
elektronikus nyomatékváltó és fékrendszer szabályzó, elektronikus kormánylengés-csillapító, 
indításgátló). 
Felméri a motor mechanikai állapotát (sűrítési végnyomás- és veszteség-mérést végez, tömítettséget 
vizsgál) kiértékeli, elemzi kapott eredményeket, kiválasztja a megfelelő javítástechnológiát, 
Teljesítménymérést végez mérőpadon, a mérés alapján elvégzi a műszeres beállítást (pl.: szívócső-
diagnosztika, motorvezérlő elektronika programozása, stb.), a gyári egységekhez további 
elektronikai egységeket épít be és azokat beállítja a motorkerékpárhoz. 
Fékmérést végez (pl: fékpad, telemetria), értékeli a mérés eredményét, elemzi a fék tulajdonságait, 
tapasztalatai alapján a fékalkatrészek cseréjével, átalakításával hatásosabb féket állít össze. 
Futómű mérést végez (pl: telemetria), értékeli a mérés eredményét, elemzi a futómű tulajdonságait, 
tapasztalatai alapján a futóműalkatrészek cseréjével, átalakításával hatásosabban működő futóművet 
állít össze. 
Méréseket végez (pl: telemetria), értékeli a mérés eredményét, elemzi a hajtáslánc tulajdonságait, 
tapasztalatai alapján a hajtáslánc alkatrészeinek cseréjével, átalakításával az igényeknek megfelelő 
áttétellel a motorkarakterisztikához jobban illeszkedő hajtásláncot állít össze. 
Nem elégszik meg a motorkerékpár gyári technológiával történő megjavításával, beállításával, 
hanem olyan műszaki megoldásokat keres, hogy a jármű magasabb műszaki színvonalat 
képviselhessen az eredeti állapotánál (műszaki tuning). 
A kiválasztás szakmai, gazdaságossági szempontjait, előnyeit-hátrányait, hatásait megmagyarázza 
és teljes körűen átadja a hozzá beosztott dolgozóknak (tanulóknak), ügyfeleknek. 
Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot, elvi 
kapcsolási rajzot, stb.). 
 
6.1.2. Tulajdonságprofil: 
6.1.2.1. Szakmai kompetenciák: 

A) A szakmai ismeretek: 
Belsőégésű motor 
Belsőégésű motor kiegészítő berendezései 
Elektromos motor, generátor 
Elektronikus gyújtások berendezései 
Motorirányító rendszerek 
Hidrosztatika 
Hidrodinamika 
Biztonsági és kényelmi elektronika 
 
B) A szakmai készségek: 
Motormodellező szoftverek, internet használata 
Műszaki rajz feldolgozó, készítő program (pl.: CAD) használata 
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
Szakmai nyelvű beszédkészség 
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6.1.2.2. Személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Döntésképesség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 

 
6.1.2.3. Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
 
6.1.2.4. Módszerkompetenciák: 

Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 
 

IV. Mestervizsgáztatási követelmények 
 
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei 
 
A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat készítése. 
A mesterdolgozat 1 db tervezési, számítási feladatokból és technológiai (műszaki) leírásból áll, 
melyet a vizsgázó szabadon választhat az MKIK által kiadott mesterdolgozat témaköreiből. A 
mesterdolgozat minimum 10, maximum 20 oldalból állhat. A mesterdolgozat szöveg szerkesztett 
formában a vizsgák megkezdése előtt kell leadni.  
A mesterdolgozat értékelése: 

0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
 
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 
 
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
 A) 
 
       A vizsgafeladat megnevezése: 

A gyakorlati vizsgán a jelölt összetett feladatot old meg, komplett motorkerékpáron, 
fődarabokon, részegységeken. A feladat elvégzése során beszámol az adott alkatrész magasabb 
műszaki tartalommal való átalakításáról, munkalapot állít ki az elvégzendő munkáról, számlát 
készít az elvégzett javításról, és beszámol a feladat elvégzése során alkalmazandó 
munkavédelmi feladatairól. A feladatok gyakorlati vizsgába illesztett szóbeli és írásbeli 
részeket tartalmaznak.  

 
      A vizsgafeladat ismertetése: 

Motorkerékpár szerkezeti részeinek vizsgálata, precíziós mérése műszerekkel, diagnosztikája, 
beállítása, javítása, műhelyadminisztrációs tevékenység, tevékenységhez tartozó munka- és 
tűzvédelmi ismeretek. 

 
      A vizsgafeladat időtartama: 150 perc 
 
      A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg,     61 - 100% Megfelelt 
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B) 
      A vizsgafeladat megnevezése: 

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg, komplett motorkerékpáron, 
fődarabokon, részegységeken. A feladatok gyakorlati vizsgába illesztett szóbeli és írásbeli 
részeket tartalmaznak. 

    
  A vizsgafeladat ismertetése: 

Motorkerékpár elektronikai részeinek vizsgálata, diagnosztikája, beállítása, javítása. 
Teljesítménymérő padon bemutatja a motor-vezérlés optimalizálását. 

 
  A vizsgafeladat időtartama: 150 perc 
 
  A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg,     61 - 100% Megfelelt 
 
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység 
 
A)  
   A vizsgafeladat megnevezése: 
   Motorkerékpár szerkezetek szakmai ismerete 
 
    A vizsgafeladat ismertetése: 

Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a III. Szakmai követelmények fejezetben 
megadott témakörök mindegyikét tartalmazó, gépészeti és elektronikai számítási részekből is 
álló komplex feladat. A motorkerékpár egy mechanikus és egy elektronikus fődarabjának, 
részegységének vizsgálati, beállítási módszerei, azok összehasonlítása és kiértékelésének 
menete megadott szerkezeti, vagy kapcsolási rajz olvasásának segítségével. 

 
   A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
 
   A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg,     61 - 100% Megfelelt 
 
 
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A)  
A vizsgafeladat megnevezése: 

Pedagógiai ismeretek 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.  
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.  
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai 

 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc) 
 
A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg,     61 - 100% Megfelelt 
 
B)  
     A vizsgafeladat megnevezése: 

Vállalkozási ismeretek 
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A vizsgafeladat ismertetése:  
Jogi ismeretek.  
Marketing ismeretek.  
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 

 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc) 
 
A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg,   61% - 100% Megfelelt 
 
3. A mestervizsga értékelése 
3.1. A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt 
minősítést szerzett.  
3.2. Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt 
meg minősítést szerzett. 
3.3. A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt 
meg minősítést szerzett. 
 
4.  A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei 
 
4.1 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata 
szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű 
vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más 
mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett. 
 
4.2. A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
  

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 

 A B 
1. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 

felszerelések minimuma 
Motorkeré

kpár-
szerelő 
mester 

2. Hézagmérők 
(0,02 mm-es méretlépcsővel) 

X 

3. Hidraulikus prés 
(főtengely szereléshez,  min. 20t-ás, párhuzamos présfelületekkel rendelkező) 

X 

4. Lehúzó készlet 
(fogaskerekekhez, csapágyakhoz) 

X 

5. Körmöskulcsok  
(tengelykapcsolókhoz) 

X 

6. Célszerszámok, legalább egy márkaszerviz készlet 
(importőri lista szerint) 

X 

7. Motorblokk szerelő állványok 
(forgatható, a félbe szedhető blokkokhoz is alkalmas) 

X 

8. Motorkerékpár állványok 
(első, hátsó, központi emelő) 

X 
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9. Motorkerékpár fékhatás-vizsgáló pad 
(hatósági vizsgálatokhoz alkalmas, hitelesítés nem szükséges) 

X 

10. Motorkerékpár teljesítménymérő berendezés, nyomott-levegős 
levegőellátó rendszerekhez is 
(min. 150 kW mérési teljesítménnyel, kiértékelő szoftverrel, lambda méréssel) 

X 

11. Négygázelemző 
(hatósági vizsgálatokhoz alkalmas, hitelesítés nem szükséges) 

X 

12. Endoszkóp flexibilis 
(digitális, kivetíthető) 

X 

13. Szívócső-diagnosztikai műszer számítógépes 
(nyomáslefutási diagram vetítésére alkalmas) 

X 

14. Utánfutó motorszállításhoz, vagy motorszállító teherautó 
(felfutórámpával, kerékrögzítővel, forgalmi rendszámmal) 

X 

15. Akkumulátortöltők és ellenőrző 
(motorkerékpár akkumulátorokhoz) 

X 

16. Befecskendező rendszer, PC- n programozható 
(pl.: Power Commander, Bazzaz) 

X 

17. Gyújtás ellenőrző készülék 
(hengerenkénti CDI gyújtáshoz) 

X 

18. Motorelektronikai oktató eszközök 
(hibagenerátorral, párhuzamos diagnosztikához) 

X 

19. Motorelektronikai műszerek 
(gyári egységek programozásához) 

X 

20. Multiméterek, digitális és analóg 
(feszültség és áramerősség méréshez, min. 1%-os pontosságú) 

X 

21. Optikai elven működő fordulatszámmérő 
(fordulatszámmérő nélküli motorokhoz) 

X 

22. Számítógépes diagnosztikai központ 
(elektronikai egységek kiolvasásához) 

X 

23. OBD műszerek 
(egy gyári, pl.: HDS, SDS, KDS) 

X 

24. Tervezőprogramok 
(áramlástani számításokhoz) 

X 

25. Komplett motorkerékpárok, karburátoros, legalább 1 db soros 
motorral 
(indítható, szinkronizáláshoz alkalmas) 

X 

26. Komplett motorkerékpárok, legalább 1 db soros motorral 
(befecskendezős, OBD csatlakozóval) 

X 

27. Komplett motorkerékpárok, legalább 1 db ABS-es 
(OBD csatlakozóval) 

X 

28. Motorblokkok, legalább 1 db 4 ütemű soros motorral 
(nem indítható komplett blokk, váltóval egybeépített) 

X 

29. Motorblokkok, legalább 1 db 2 ütemű 
(nem indítható komplett blokk, váltóval egybeépített) 

X 

30. Motorblokkok, legalább 1 db robogó 
(nem indítható komplett blokk, teljes hajtóműegységgel) 

X 
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Szakmai ismeretek típusai és szakmai készségek szintjei 

1. Szakmai ismeretek fogalma 

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a 
műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és 
forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben 
szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és 
hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés 
kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok. 

1.1. Szakmai ismeretek típusai 
A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az 

ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb. 

„A ” típus (legmagasabb) 
Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás. 
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a 

munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, 
ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás 
esetén meghiúsul a munkatevékenység. 

„B” típus 
A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén 

meghiúsul a munkatevékenység. 

„C” típus (középső) 
A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, 

közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; 
tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve 
önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás. 

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a 
munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; 
összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; 
valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem 
hiúsul meg a munkatevékenység. 

„D” típus 
Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő 

ismeretalkalmazás. 

„E” típus (legalacsonyabb) 
A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a 

feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, 
tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes 
meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás. 

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a 
munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, 
csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes 
szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik. 

3. melléklet a 78/2013. (XII. 20.) NFM rendelethez
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2. Szakmai készség fogalma 

 
A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül 

működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető 
tevékenység tartalmát tükrözi. 

2.1. Szakmai készség szintjei 

5. szint 
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek 

magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka 
eredményének önálló ellenőrzésére. 

4. szint 
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve 

szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű 
alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására. 

3. szint 
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai 

irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors 
és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására. 

2. szint 
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a 

munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló 
javítására. 

1. szint 
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott 

segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő 
minőségű alkalmazására. 
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A vidékfejlesztési miniszter 128/2013. (XII. 20.) VM rendelete
a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére 
kijelölt intézményekről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), d), e), g), h), j), k) 
és m) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  Országos Képzési Jegyzék alapján a  vidékfejlesztési miniszter – mint az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a), 
d), e), g), h), j), k) és m) pontjaiban meghatározott feladatokért felelős miniszter – hatáskörébe tartozó, valamennyi 
szakképesítés komplex szakmai vizsgájának szervezésére a  vidékfejlesztési miniszter irányítása és felügyelete alá 
tartozó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: NAKVI) jelöli ki.

 (2) A  Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában működő, jelen rendelet 1.  melléklete szerinti agrár-szakképző 
központokat feljogosítom valamennyi, a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés tekintetében 
komplex szakmai vizsga szervezésére.

2. §  A NAKVI jogosult valamennyi, a  vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés tekintetében 
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 31. § (2) és (3) bekezdése szerint indított képzések lezárását követő 
moduláris szakmai vizsga szervezésére.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére 
irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 128/2013. (XII. 20.) VM rendelethez

A B

közoktatási intézmény megnevezése feladat-ellátási helye

1 VM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
VM KASZK – Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma
VM KASZK – Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma
VM KASZK – Dr. Szepesi László Mezőgazdasági és Erdészeti Gépész 
Szakképző Iskolája

1106 Budapest
Maglódi út 4/b.
1149 Budapest
Mogyoródi út 56–60.
2600 Vác
Telep u. 2–4.
2081 Piliscsaba
József Attila u. 2.

2 VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
VM DASzK, Szakképző Iskola – Móricz Zsigmond Mezőgazdasági 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
VM DASzK, Szakképző Iskola – Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma
VM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
VM DASzK, Szakképző Iskola – Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és 
Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma
VM DASzK, Szakképző Iskola – Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma
VM DASzK, Szakképző Iskola – Lippai János Kertészeti Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma
VM DASzK, Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma

7100 Szekszárd
Palánk 19.
7400 Kaposvár
Guba Sándor u. 40.
7184 Lengyel
Petőfi u. 5.
7960 Sellye
Zrínyi M. u. 2.
7940 Szentlőrinc
Erzsébet u. 1.
7773 Villány
Mathiász J. u. 2.
9400 Sopron
Bánfalvi út 48–50.
9751 Vép
Szent Imre u. 36-38.

3 VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium
VM ASzK – Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája
VM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma
VM ASzK – Pétervásári Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

6440 Jánoshalma
Béke tér 13.
6600 Szentes
Kossuth u. 45.
3232 Mátrafüred
Erdész u. 11.
3250 Pétervására
Keglevich út 19.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 103/2013. (XII. 20.) OGY határozata
a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról*

 1. A Magyar Országgyűlés január 19-ét, az  elűzetés 1946-os kezdetének évfordulóját a  magyarországi németek 
elhurcolásának és elűzetésének emléknapjává nyilvánítja.

 2. Az Országgyűlés 
–  szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a II. világháború végén, valamint az azt követő időszakban 

a  kollektív bűnösség igaztalan vádja és elve alapján üldöztetést, kisemmizést elszenvedő magyarországi 
német közösség emberi jogokat súlyosan sértő és igazságtalan elhurcolásáról és elűzetéséről;

–  tisztelettel adózik mindazok előtt, akik a  megaláztatások, elhurcolások áldozatai voltak, különös tekintettel 
azon egyházi, illetve világi személyekre, akik sokszor önként vállalták az üldöztetést, és akár a halált is a rájuk 
bízott közösségek iránti felelősségvállalásból és szolidaritásból fakadóan; 

–  támogatja és szorgalmazza olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek 
a magyarországi német közösség meghurcolásával, üldöztetésével, elűzésével kapcsolatosak.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. A 88/2012. (XII. 12.) OGY határozat hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Nyakó István s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 104/2013. (XII. 20.) OGY határozata
az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát vizsgáló bizottságról**

 1.  Az  Országgyűlés az  Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a  továbbiakban: Ogytv.) 24.  §-a alapján 
vizsgálóbizottságot (a  továbbiakban: Bizottság) hoz létre az  állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt 
adózókkal kapcsolatos gyakorlatának vizsgálatára.

 2.  A vizsgálat tárgya a következő kérdések tisztázása:
a) a NAV Kiemelt Adózók Igazgatóságánál, illetve jogelődjénél feltárt törvénysértések, elvégzett törvényességi 

vizsgálatok;
b) a kiemelt adózók által befizetett adó, náluk feltárt adóhiány, velük szemben alkalmazott szankció, mindezek 

összehasonlítása a kisebb cégekre vonatkozó hasonló adatokkal;
c) történt-e egyedi ügyekre kiterjedő intervenció a  kormány tagjai, kormányzati tisztviselők, országgyűlési 

képviselők részéről, milyen intézkedéseket alkalmaz a  NAV, illetve alkalmazott jogelődje ezek 
megakadályozására, feltárására.

 3.  A Bizottság az 50/2003. (XI. 5.) AB határozatban foglaltak figyelembevételével maga határozza meg eljárási rendjét 
és vizsgálati módszereit.

  * A határozatot az Országgyűlés a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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 4.  A  Bizottság a  munkájáról az  Ogytv. 26.  § (1)  bekezdésében foglaltaknak megfelelő jelentést készít, amelyet 
a  megbízatásának kezdetétől számított 180 napon belül benyújt az  Országgyűlésnek. A  jelentésben el kell 
különíteni a minősített adatot tartalmazó, illetve nem tartalmazó részeket.

 5.  A Bizottság 12 országgyűlési képviselőből áll. A  tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak 
szerint:
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség  4 fő
Kereszténydemokrata Néppárt  2 fő
Magyar Szocialista Párt   2 fő
Jobbik Magyarországért Mozgalom 2 fő
Lehet Más a Politika   2 fő

 6.  A  Bizottság egy-egy társelnöke személyére a  Bizottság tagjai közül az  Ogytv. 24.  § (5)  bekezdése alapján 
a  vizsgálattal érintett időszakok alatti kormányok ellenzékéhez tartozó képviselők többsége tesz előterjesztést 
az Országgyűlés elnökének.

 7.  A Bizottság tagja a megválasztását követően a minősített adatokra vonatkozó titoktartási nyilatkozatot ír alá, amely 
valamennyi, a Bizottság működésével összefüggésben általa megismert nemzeti minősített adatra kiterjed.

 8.  A  Bizottság a  munkája során a  feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A  kért 
adatokat mindenki köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a Bizottság előtt megjelenni.

 9.  A  Bizottság tagjai a  Bizottság feladatkörét érintő nemzeti minősített adatot személyi biztonsági tanúsítvány és 
felhasználói engedély nélkül, a 7. pont szerinti titoktartási nyilatkozat alapján megismerhetik.

 10.  A  Bizottság előtt a  feladatkörébe tartozó kérdésekben tartott meghallgatásokon a  nemzeti minősített adattal 
összefüggésben titoktartásra kötelezett személy a minősítő engedélye nélkül is nyilatkozhat a minősített adatról.

 11.  A  Bizottság működése során a  minősített adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket a  jelen határozatban 
foglaltak figyelembevételével mindvégig meg kell tartani.

 12.  A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat közzétételekor kezdődik.
 13.  A Bizottság működése a 4. pont szerint benyújtott jelentésről szóló országgyűlési határozat meghozataláig tart.
 14.  A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.
 15.  A  Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. A  Bizottság szakértője csak olyan személy lehet, 

akinek a legmagasabb szintű nemzetbiztonsági ellenőrzése megtörtént, és az annak alapján készült szakvélemény 
kockázati tényezőt nem tartalmazott.

 16.  A Bizottság működésének költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.
 17.  Az Ogytv. 24. § (1) bekezdésére tekintettel az Országgyűlés megállapítja, hogy a vizsgálat tárgyában büntetőeljárás 

van folyamatban, így a  Bizottság működése megkezdésének előfeltétele, hogy a  hivatkozott eljárás eredménnyel 
lezáruljon. A  bizottság ennek megfelelően akkor kezdi meg működését, ha a  vizsgálat tárgyában indult 
büntetőeljárás büntetőjogi felelősséget állapít meg.

 18.  E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László  s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Nyakó István s. k., Dr. Tiba István s. k., 
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője
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A köztársasági elnök 508/2013. (XII. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Antal Reginát 
2014. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06434-1/2013.

A köztársasági elnök 509/2013. (XII. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Berczeli Sándort 
2014. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06434-2/2013.

A köztársasági elnök 510/2013. (XII. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gál Zsófia Líviát 
2014. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06434-3/2013.
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A köztársasági elnök 511/2013. (XII. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Horváth-Papp 
Esztert 2014. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06434-4/2013.

A köztársasági elnök 512/2013. (XII. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Karpiák Gabriellát 
2014. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06434-5/2013.

A köztársasági elnök 513/2013. (XII. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Pfeffer Reginát 
2014. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06434-6/2013.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 215. szám 85607

A köztársasági elnök 514/2013. (XII. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szentpáli Juditot 
2014. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06434-7/2013.

A köztársasági elnök 515/2013. (XII. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tóth Tímeát 2014. 
január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06434-8/2013.

A köztársasági elnök 516/2013. (XII. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Varga Mónika 
Katalint 2014. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06434-9/2013.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

A köztársasági elnök 517/2013. (XII. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Aszódy Anettet 
2014. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06434-10/2013.

A köztársasági elnök 518/2013. (XII. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kiss Árpád Lajost 
2014. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06434-11/2013.

A köztársasági elnök 519/2013. (XII. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kovács Ildikót 
2014. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. december 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06434-12/2013.
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