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Munkaszervezés és irányítás
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Minden eszköz, anyag és vegyszer rendeltetésszerű használata,
ápolása, karbantartása, valamint kockázati és biztonsági
vonatkozásai
 A kapcsolódó tevékenységekhez tartozó nehézségek és
kockázatok, azok okai és módszerek a megelőzésükre
 Az egyes tevékenységekhez tartozó időmenedzsment
 Fenntartható környezet-, egészség- és munkavédelmi alapelvek és
gyakorlati alkalmazásuk a munkakörnyezetben
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Biztonságos, tiszta és hatékony munkaállomás előkészítése és
fenntartása
 Felkészülés az elvégzendő feladatokra, az egészség-, munka- és
környezetvédelmi szempontok teljes körű figyelembevételével
 Az egyes feladatok megtervezése, előkészítése és elvégzése a
rendelkezésre álló időkeretben
 A munka ütemezése a maximális hatékonyságért és a fennakadások
elkerülése érdekében
 Az eszközök és anyagok biztonságos, a gyártói utasításoknak
megfelelő kiválasztása és használata
 Az eszközök és anyagok biztonságos, a gyártói utasításoknak
megfelelő tisztítása, tárolása és tesztelése
 Az egészség- és munka- és környezetvédelmi szabványok betartása
vagy annál szigorúbb követelmények alkalmazása a környezetre,
berendezésekre, eszközökre és segédanyagokra vonatkozóan
 A munkaterület és a jármű megfelelő állapotának helyreállítása
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Kommunikációs és interperszonális készségek
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Dokumentáció típusai és célja, beleértve az írásos dokumentumokat
és tervrajzokat, kapcsolási és elektromos rajzokat is, papír alapon és
elektronikus formátumban egyaránt
 A készséghez tartozó műszaki nyelvezet
 A felülvizsgálatra és hibadokumentációra vonatkozó iparági elvárások,
szóbeli, írásos és elektronikus formátumban
 Az ügyfélszolgálat és ügyfélkezelés alapvető szabályai
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Műszaki adatok kiolvasása, értelmezése és kivonatolása bármely
formátumban rendelkezésre álló műhelykézikönyvekből
 Kommunikáció a munkahelyen, írásos és elektronikus eszközökkel,
szabványos formátumok használatával
 Szóbeli, írásos és elektronikus munkahelyi kommunikáció, világos,
tényszerű és hatékony módon
 A kommunikációs technológiák szokásos formáinak használata
 Jegyzőkönyvek kitöltése, válasz a felmerülő problémákra és
kérdésekre
 Személyesen és közvetetten is reagál az ügyféligényekre
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Elektromos és mechanikus rendszerek és beépítésük
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

Szikragyújtású és kompressziógyújtású motorok vezérlőrendszerei

Motorok mechanikai rendszerei

Hibrid/elektromos járműrendszerek

Feltöltő-, emisszió- és kipufogórendszerek

Járműelektronika és elektronikus alrendszerek

Fékezési és stabilitásszabályzó rendszerek

Felfüggesztési és kormányrendszerek

Hajtásrendszerek

Hűtő-, fűtő- és szellőztető rendszerek

Légzsák- és utasbiztonsági (SRS) rendszerek

Fogyasztói elektronika (szórakoztató elektronikai rendszerek, ETC)

Hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egyes rendszerek, és hogyan
hathatnak az egyéb rendszerekre

Hogyan vannak megosztva az egyes szenzorok és információk a
különböző vezérlőrendszerek között
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Mérőműszerek használata a rendszerek kimérésére, ellenőrzésére
és diagnosztikájához mechanikus és/vagy elektronikus hibáknál
 Tesztek elvégzése a hiba azonosítására és elkülönítésére
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Felülvizsgálat és diagnosztika
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A vonatkozó mérőműszerek és -berendezések helyes használata és
értelmezése
 A vonatkozó számtani és matematikai számítások alapelvei és
alkalmazása
 A speciális diagnosztikai eljárások, eszközök és berendezések
alapelvei és alkalmazása
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A (mechanikus és elektromos) mérőműszerek és -berendezések
kalibrálása és használata a diagnosztikához
 Az alkatrészhibák pontos helyének megállapítása különböző
személygépjárművek rendszereiben
 A megfelelő eszközök és berendezések kiválasztása és alkalmazása a
hibák és meghibásodások kivizsgálására és diagnosztikájához:









5

Szikragyújtású rendszerek
Kompressziós gyújtású rendszerek
Feltöltő-, emissziókezelő- és kipufogórendszerek
Járműelektroniaki /elektronikus alrendszerek
Fékezési és stabilitásszabályzó rendszerek
Felfüggesztés és kormányrendszerek
Hajtásrendszerek

Az eredmények kiszámítása, ellenőrzése és értelmezése szükség
szerint
A javítási vagy cserelehetőségek áttekintése

Javítás, generáljavítás és szervizelés
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Javítási vagy cserelehetőségeket
 Javítási módszerek/eljárások, speciális szerszámkövetelmények
 Az egyéb járműrendszerekre és kapcsolódó javítási munkákra
gyakorolt hatások
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A gyártói és alkatrészgyártói dokumentáció használata szükség szerint
 A javításra vagy cserére vonatkozó megfelelő javaslatok kidolgozása,
indoklása és kommunikálása
 A cserealkatrészek beszerelésének megfelelő eljárásai
 A jármű elektromos rendszereinek és elektromos áramköreinek
javítása, a töltési és indítási rendszerek javítása/felújítása
 Hidraulikus fékrendszerek (tárcsa és dob) és/vagy a kapcsolódó
alkatrészek javítása/felújítása, a kéziféket és parkolóféket is beleértve
 Az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló fékek (ABS) és
stabilitásszabályzó rendszerek javítása (ESP)
 A hajtáslánc alkatrészeinek kiszerelése/felújítása
 A kormányrendszerek/alkatrészek javítása/felújítása, beleértve a
mechanikus, elektromos és hidraulikus szervokormány-rendszereket is
 Járműfelfüggesztés/futómű és a hozzá tartozó alkatrészek javítása
 A kormánykerék beállítási műveletek elvégzése
 Négyütemű motorok és a hozzájuk tartozó alkatrészek
javítása/felújítása
 Kézi/automatikus erőátviteli egységek és alkatrészei javítása/felújítása
 Dízel-üzemanyagrendszer javítása, beleértve a kompressziógyújtású
motorok vezérlő rendszereit és a hozzájuk tartozó alkatrészeket
Összesen
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