MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

JÁRMÜFÉNYEZÖ MESTER
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.
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1. A mesterképesítés adatai
A mesterképesítés megnevezése
Az ágazat megnevezése
A mesterképzés szakmai követelményeinek időtartama:

Járműfényező mester
Specializált gép- és járműgyártás
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a jármű fényező mesterképesítés képzési
és kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel és a mestervizsga
időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez előírt szakmai
gyakorlatot.

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A részvétel követésének módja

A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.
A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

Megengedett hiányzás mértéke
A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
15 fő

Maximális csoportlétszám

4. A mesterképzés célja
A mesterképzés célja a mesterképesítés képzési és kimeneti követelményének 2. pontjában
meghatározott tevékenységekre és munkaterület ellátására, valamint a mestervizsgára történő
eredményes felkészítés, mely során a járműfényező szakember szakképesítésén és gyakorlati
tapasztalatával megszerzett tudásán felül számot ad róla, hogy mester-ként képes önállóan
menedzselni (szervezni) saját és/vagy munkatársai feladatait, működését mind munkavállalóként, mind pedig munkaadóként egyaránt. Felelősen tervezi és gondozza a rá bízott
technológiai, anyagi és emberi erőforrásokat, professzionális (magas szintű) ügyfélkezelés,
elszámolás
jellemzi,
és
tudatosan
törekszik
a
minőségi
értékteremtésre.
Tudását a szakmájára vonatkozó anyag- és járműtechnikai, vegyi-kémiai, bevonatolási,
fényezéstechnológiai és színismereti területeken éppúgy, mint jogi, munka-, környezet- és
tűzvédelmi területeken folyamatosan használja és fejleszti, valamint annak továbbadására is
megfelelő
kompetenciákkal
rendelkezik.
Példa értékű viselkedésével kiemelkedik környezetéből, követendő mintaként tekintenek rá
munkatársai, diákjai. Üzleti és szolgáltatói partnereivel szemben becsületes, hiteles, felelős
képviselője a nemzeti ipar mester-képesítést birtokló közösségének.
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5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése
Általános munka-, baleset-, tűz
és környezetvédelmi feladatok
Munkafelvétel, baleseti kár
ügyintézéssel kapcsolatos
feladatok
Járműfényező mester feladatai
Összesen

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma
14
14

Gyakorlati
órák száma
0

28

14

14

68

44

24

110

72

38

6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

Általános munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi feladatok
tananyagegység

A tananyagegység
megnevezése
A tananyagegység célja

Általános munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi
feladatok és karbantartási ismeretek
A járműfényező mester tevékenységi- és feladatköreivel
járó felelősségek és kötelességek kezeléséhez szükséges
tudás-többlet, illetve alapkompetenciák felépítése és
fejlesztése

A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Javítás vagy gyártás
elvégzéséhez
kéziszerszámokat,
gépeket, berendezéseket
kiválaszt, munka- és
védőeszközöket a
javítási vagy
utómunkához előkészít.

Ismeri a
munkavégzésre
vonatkozó munkáltatói
és munkavállalói,
baleset-, tűz- és
környezetvédelmi
szabályozásokat,
előírásokat és előíró
dokumentumokat.

Fejlett felelősség- és
kötelességtudat tudat
jellemzi munkatársai,
tanulói és saját
tevékenységeire,
annak eredményére
nézve.

Munkavégzését önállóan
tervezi, szervezi a
vonatkozó munka-,
környezet-, tűzvédelmi,
valamint

A munkaterülete
megelőző és követő
területeinek munkáját,
folyamatait, azok
minőségi kritériumait

Megbízása
teljesítéséhez
munkalépéseit
átgondolja,
megtervezi,
végrehajtásakor
folyamatos (ön)
ellenőrzéssel
törekszik a kitűzött
megbízási cél
gazdaságos és
minőségi elérésére.
Munkavégzése során
ügyfél- és
megbízásalapú
felfogásban,
minőségorientált,
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Munkáját önállóan és
társas munka során is
ügyfelei és a
környezete megóvása
irányában tanúsított

hulladékkezelési
előírások betartásával,
illetve a társterületektől
szerzett információk,
igények
felhasználásával.

ismeri.
Tisztában van a
munkafolyamatok
elvégzésének
lépéseivel
(információszerzés,
tervezés, megvalósítás,
ellenőrzés, értékelés).
Társterületeivel való
kapcsolattartás során
minden karosszéria- és
szerelt elem hibájáról,
sérüléséről tudomást
szerez és munkája
lépéseit azok
tulajdonságaihoz
igazítja.

Termeléshez/ javításhoz
szükséges alap-, üzemés segédanyagokat,
alkatrészeket
rendelkezésre állít,
előkészít, a gyártói
előírások szerint kezel,
tárol és mozgat. Ezen
tevékenységekre
utasítást ad, és
elvégzését ellenőrzi,
minősíti.

Ismeri a technológiák
alap-, üzemi- és
segédanyagainak
jellemző
tulajdonságait.
Beszerezi és
alkalmazza a
kezelésükre,
mozgatásukra,
tárolásukra és
feldolgozásukra
vonatkozó előírásokat
– akár
elektronikus/digitális
eszközök
használatával. Ezekről
oktatást tart kollégái
részére, azok munkáját
rendszeresen
utókövetéssel
ellenőrzi.
Ismeri a munkagépek,
eszközök és
berendezések
gazdaságos és
folyamatos üzemben
tartásához szükséges
műszaki jellemzőket.
Ismeri a szükséges
karbantartások előírt
vagy tervezett
műveleteit. Átfogóan
ellenőrzi eszközparkja
állapotát, azok
tökéletes, és
biztonságos állagának
megőrzését. Keresi, és

Megelőző
karbantartásokat végez,
végeztet (pneumatikus
szerszámok, gépek és
berendezések, szárítók,
hőlégfúvók, fényező
pisztolyok,
festékkeverők stb.) a
vállalkozása
munkahelye, műhelye
gazdaságos és
folyamatos
üzemeltetésének
biztosításához.
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önkritikus és emellett
kooperatív. pozitív
attitűd jellemzi.
Folyamatos
önképzésre törekszik.
Nyitottságot mutat
szakmája új
megoldásai,
innovációi iránt,
törekszik azok
megismerésére,
megértésére és
lehetőségek szerinti
bevezetésére,
alkalmazására.
Számára a változás
lehetőség, a fejlődés
pedig élmény.
Egészsége és
környezete terhelésére
fokozottan érzékeny,
tudatában van az
általa kezelt anyagok
környezetre és
egészségre ártalmas
hatásaival. Önmagára,
munkatársai tekintve
kritikusan kezeli, és
folyamatosan
ellenőrzi a
tevékenységeket.

felelősségtudattal
végzi és ezt
tanulóitól,
munkatársaitól is
elvárja.

Műszaki és
gazdaságossági
szempontból is
gondossággal,
vállalkozói
szemlélettel kezeli,
ápolja és tartja tisztán
és karban munkaterét,
műhely-gépeit,
szerszámait és
berendezéseit –
mindezt kollégáitól,
beosztottjaitól,
tanulóitól is elvárja,
megköveteli.

Az értékteremtési
láncban betöltött
szerepével,
felelősségével
tisztában van,
szakmai öntudat,
folyamatos
minőségre törekvés
jellemzik. Képes az
ön és mások
ellenőrzésére, önálló
cselekedetre, mások
irányítására.

Önállóan és
csapatban is
környezet- és
energiatudatos
magatartással tervezi
és végzi munkáját.
Példa értékű
magatartásával
kiemelkedik
munkatársai közül.

alkalmazza a
megjelenő új
technológiákat.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

A tematikai egység
tartalmi elemei

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

Járműelektrotechnikai
ismeretek;

Nagyfeszültségű
járműtechnikai
alapismeretek;
Elektrotechnika - ESDvédelem alapismeretek;
Jármű-pirotechnika
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Gázüzemű járművek;

Gázüzemű
járműtechnológiai
alapismeretek (LPG,
CNG, H2)
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Biztonságos anyag- és
hulladékkezelés,
kockázatértékelés

Raktározás,
anyagmozgatás,
hulladékkezelés
alapismeretek;
Veszélyes anyagok
kezelése, tárolása;
Alap-, segéd- és
felületbevonó anyagok
kezelésére és tárolására
vonatkozó szabványok
és hatósági
szabályozások;
Mechanikus,
elektromos,
pneumatikus és
hidraulikus gépek és
berendezések
karbantartásának
alapismeretei;
Mechanikus,
elektromos,
pneumatikus és
hidraulikus gépek és
berendezések javítása és
ellenőrzése;
Műhelygépek kezelésére
és használatára
vonatkozó szabványok
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Mechatronikai
rendszerek és
karbantartásuk;
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4

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Oktatói előadás,
prezentáció,
konzultáció,
esettanulmányok
feldolgozása, önálló
vagy kiscsoportos
kutatás,
Oktatói előadás,
prezentáció,
konzultáció, önálló
vagy kiscsoportos
kutatás,
Oktatói előadás,
prezentáció,
konzultáció,
kiscsoportos
esetfeldolgozás

Oktatói előadás,
prezentáció,
konzultáció,
kiscsoportos
esetfeldolgozás

és előírások;

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

30 kérdésből álló teszt vagy feladatlap

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
(Mvt.);
Europa Lehrmittel: Fachwissen Fahrzeuglackierer
http://vallalkozoiportal.gov.hu/altalanos-munkaugyi-esmunkajogi-ismeretek;
Kockázatértékelés:

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=221;
NAPO-filmek:

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=331;
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.2.

A járműfényező mester munkáltatói jogkör vagy
üzemviteli feladatkör birtokában a munkáltatói
felelősségek és kötelességek tekintetében köteles
mindenkor hatályos munkajogi, munkavédelmi,
környezetvédelmi hatósági előírások, kereskedelmi és
szolgáltatói etikai normák és szakmai szabályok
betartására, illetve annak betartatására.

Megbízáskezeléssel és erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos
feladatok tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Megbízáskezeléssel és erőforrás-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Járműfényező mester professzionális
megbízáskezeléshez és erőforrás-gazdálkodási
tevékenységekhez, valamint az általa végezhető
feladatkörök elvárt szintű betöltéséhez szükséges
tudás-többlet, illetve alapkompetenciák felépítése
és fejlesztése.
28 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Fényezési, bevonati
hibajavítás ráfordításait,
minőségvesztését,
járulékos kárait és
költségeit szemrevételezéssel felméri. A

Tudás

Attitűd

Ismeri a fényezési
hibák lehetséges
formáit, okait,
jellemzőit és javítási
technológiáikat.

Felületi bevonatok
optikai minőségére megbízás vagy
ügyféligény szerint
érzékeny.
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Autonómiafelelősség
Adott szempontok
alapján, a felületi
bevonatminőséget
önállóan értékeli,
minősíti és
dokumentálja.

hiba okait behatárolja.
Járműkarosszériák
lakkozott felületeit
ellenőrzi, a lakkozott
felületi hiányosságokat
szemrevételezés-sel
megállapítja, a
lehetséges hiba okokat
behatárolja.

Ismeri a
felületminőségi
előírásokat tartalmazó
dokumentumokat,
utasításokat, értékelési
szempontokat és
dokumentációjuk
tartalmára, elvégzésére
vonatkozó
utasításokat.

Megbízása alapján
felelősen érvényesíti a
vonatkozó minőségi
előírások elvárásait.

Megbízását önállóan,
illetve csapatban
dolgozva is
felelősségtudattal,
szakmai
igényességgel végzi.
Munkatársait ugyan
ilyen munkamorállal
irányítja, támogatja.

Gépjárműveket,
járműalkatrészeket
tulajdonságaik,
színkódjuk, egyéb
jellemzőik, illetve
adataik alapján azonosít,
a felhasználás, beszerzés
és javítás során kezel.

Ismeri a gyártói járművagy alkatrészazonosításhoz
alkalmazott speciális,
elektronikus adattároló
rendszereket.
Adatbázisokat,
célszoftvereket
felhasználói szinten
magabiztosan kezeli,
illetve kezelésére
munkatársait, tanulóit
oktatja.

Adatkezelés,
paraméterezés, illetve
alkatrészkezelés során
precízség, pontosság
és gondos adat- és
darabkezelés
jellemzik.

Felelősséget vállal a
pontos, hatékony,
gazdaságos munka
végzésért.

Karosszéria-sérülések
kár dokumentációját
(kárfelvételi
jegyzőkönyv,
kárkalkulációk)
értelmezi, a szakmájára
vonatkozó, előírt javítási
technológiákat kiszűri és
azok alapján javítási
tervet készít.

Tisztában van a
kárdokumentációk-ban
meglévő vagy rögzített
adatok, rövidítések,
jelölések jelentésével,
az adatbiztonságra, a
műszaki vagy
személyes adatok
kezelésére vonatkozó
adat- és
rendszerbiztonsági
előírásokat és
jogszabályokat ismeri,
alkalmazza.

Minősített sérülések
javítástechnológiáinak
megválasztásában a
gazdaságossági,
technikai és minőségi
szempontok és
ügyféligények szem
előtt tartásával jár el,
munkahelyén
vállalkozásában
törekszik a minőségi
igényeket
maximálisan
kielégíteni.

A sérült jármű valós
javítási igényét és a
dokumentált
sérüléseit tekintve
megbízójával
egyeztetve dönt a
javíthatóságról,
esetleges további
vizsgálati igényről.
Ügyfél és vállalati,
vállalkozási
érdekeket szem előtt
tartja.

Ismeri a
munkavégzését
támogató, vagy ahhoz
szükséges alap- illetve
segédanyagok gyártói,
illetve előállítói
adatbázisait (az ezeket
tartalmazó
szoftvereket) és
technológiai, kezelési,
ártalmatlanítási
és/vagy
munkautasításokat.

Munkájában precíz,
pontos idő-, adat- és
információ-kezelésre
törekszik.
Folyamatosan követi
és alkalmazza a
technológiai
változásokat.

Önállóan vagy akár
csapatban, másokkal
együttműködve
képes -saját vagy
csoportja
munkájának
sikerességét
befolyásoló felelősségteli
megbízások
elvégzésére, abban
való aktív együtt- és
közreműködésre.

Munkahelyén
alkalmazott gyártói /

Megbízása teljesítése
során a minőségi,

Gyártói- / javítói
termelési és / vagy

Munkamegbízásai során
munkavégzésre,
technológiára vonatkozó
előírásokat - mint pl.
műszaki adatlapok,
receptúrák, gyártói
előírások - betartja,
illetve ezeket tartalmazó
szoftvereket használ.

Gyártói- / javítói
termelési és / vagy

7

minőségbiztosítási
rendszerben szükséges
intézkedéseket definiál,
végrehajt vagy végre
hajtat, azok elvégzéséről,
hatásáról
munkatársainak,
beosztottjainak vagy
vezetőjének visszajelzést
ad.

Munkahelye
munkafolyamatait -a
megelőző és követő
munkafolyamatokkal
együtt- ismerteti, akár
magyarázza.
Tanulók (vagy
munkatársai) szakmai
képzésében gyakorlati
képzőhelyként képes a
teljes képzési folyamat
menedzselésére mind
pedagógiai, mind pedig
oktatásszervezői
szerepben.

Munkája során műszaki
dokumentációkat
értelmez és készít,
elektronikus adatkezelő,
adattároló, illetve
kommunikációs
rendszereket alkalmaz.

javítói termelési és /
vagy minőségbiztosítási rendszer rá
vonatkozó elemeit
ismeri és munkája
során alapelveit szem
előtt tartja. Ezeket
másokkal is betartatja.

Ismeri a közvetlen
munkaterületének
szabályozó
dokumentumait,
munka- és műveleti
utasításait;
Ismeri a tanulók
gyakorlati képzésére
vonatkozó, mindenkor
aktuális jogi
szabályozásokat,
keretfeltételeket. A
tanulók (vagy
munkatársai) szakmai
fejlesztéséhez
megfelelő és korszerű
pedagógiai és
metodikai ismeretei
vannak – melyek
segítségével mind
jelenléti, mind
digitalizált tanulási
környezet
létrehozására képes.
Ismeri a
munkaterületén
használt műszaki
rajzok, leírások,
táblázatok,
szabványok, jelölések
és vizualizációk
tartalmát, jelentését,
jelöléseit és
alkalmazásuk
szabályait.
Irodai elektronikus
hatékonyságnövelő
eszközöket (hardver és
szoftverek) használ. A
személyes adatok
kezelésére vonatkozó
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gazdaságossági és
műszaki szempontok
összevetésével –
önállóan vagy akár
másokkal
együttműködésben – a
veszteségek
csökkentésére, tudatos
és magas szintű
értékteremtő
teljesítményre
törekszik.
Tudásmegosztó
attitűd jellemzi:
munkatársai, tanulói
fejlesztésében az ő
tanulási, szakmai
sikerüket a saját
sikereként éli meg –
ezzel is hozzájárulva
szakmai és társadalmi
közössége folyamatos
fejlődéséhez,
elismertségéhez.

A minőségi termékelőállítás biztosítását
támogató
dokumentációs
feladatokat magára
nézve érvényesnek
tartja, megértésére és
megismerésére
törekszik.
Nyitott az új
eredmények,
innovációk
megismerésére,
megértésére,
alkalmazására.

minőségbiztosítási
rendszerben
szükséges
intézkedéseket
definiál, végrehajt
vagy végre hajtat,
azok elvégzéséről,
hatásáról
munkatársainak,
beosztottjainak vagy
vezetőjének
visszajelzést ad.
Munkahelye
munkafolyamatait -a
megelőző és követő
munkafolyamatokkal
együtt- ismerteti,
akár magyarázza.
Tanulók (vagy
munkatársai)
szakmai képzésében
gyakorlati
képzőhelyként képes
a teljes képzési
folyamat
menedzselésére mind
pedagógiai, mind
pedig
oktatásszervezői
szerepben.

Munkája során
műszaki
dokumentációkat
értelmez és készít,
elektronikus
adatkezelő,
adattároló, illetve
kommunikációs
rendszereket
alkalmaz.

jogi szabályozásokkal
tisztában van. Ismeri a
műszaki
dokumentációk
előállításának,
kitöltésének és
kezelésre, az
adatbiztonságra
vonatkozó munkahelyi
előírásokat és
szabályozásokat és
eszközöket.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

2/1. Járműazonosítási
ismeretek és
minőségbiztosítás

A tematikai egység
tartalmi elemei

Jármű- és fődarabazonosítás: szgk, tgk, mkp,
egyéb;
Alkatrészek gyártói
azonosítási rendszerei
(nomenklatúrák);
Elektronikus alaktrészadatkezelő rendszerek és
használatuk (gyártói és
forgalmazói);
Gyártói járműdiagnosztikai
és adatbázis-rendszerek
használata;
Műszaki és
közlekedésbiztonsági
előírások;
Műszaki és technikai
szabványok, gyártói javításra vonatkozóelőírások és eszközök
használata;
Gyártói rendszerek
alapismeretei;
Minőségbiztosítási
alapismeretek;
Gyártói, szolgáltatói
folyamatkialakítás,
folyamatszabályozás és
folyamat-optimalizálás
(lean, kanban, poke-yoke,
5S, PDCA, FMEA, ISO és
egyéb) eszközei,
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A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
5

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

2

Oktatói előadás,
prezentáció,
konzultáció,
esettanulmányok
feldolgozása, önálló
vagy kiscsoportos
kutatás,

2/2.:
Megbízáskezelési,
ügyfél-kezelési
ismeretek és
kommunikáció;

2/3. Kárrendezési,
ügyfél- vagy
biztosításfinanszírozású
megbízások kezelése;

módszerei;
Kommunikáció és
interjútechnikai alapok;
Időmenedzsment és
munkaszervezés;
Stressz- és
konfliktuskezelés;
Projektmenedzsment
alapismeretek;
Műszaki kommunikáció és
idegen nyelv;
Javítások
minőségbiztosítása gyártói
rendszerek használatával;
Kárfelvételi dokumentációk
és fogalomrendszerük;
Egyengetési idő-számítás
módszerei és eszközei;
Kapcsolódó szabványok és
jogi előírások;
Smart javítástechnológiák
és alkalmazásuk;
Projektmenedzsment
alapismeretek;
Megbízáskezelés és
hatékony munkaszervezés;
Információ szerzés és
kommunikáció;
Műszaki ábrázolás;
Műszaki szaknyelv,
elektronikus műszaki
kommunikáció;
Elektronikus HW- és SWhasználati gyakorlat;
Személyes adatok védelme
és kezelése - előírások;
Adatkezelési és
adatbiztonsági
alapismeretek és előírások;
Gépjárműszerkezettan és
biztonságtechnika;
Járműépítési ismeretek;
Könnyűszerkezetes
járműkarosszériák és
felépítmények;
Kárfelvételi dokumentációk
és fogalomrendszerük;
Karosszériasérülések
javítástechnológiái;
Egyengetési idő-számítás
módszerei és eszközei;
Kapcsolódó szabványok és
jogi előírások;
A járműfényező feladatai alapismeretek;
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6

4

Oktatói előadás,
prezentáció,
konzultáció,
esettanulmányok
feldolgozása, önálló
vagy kiscsoportos
tapasztalatcsere,
szerepjáték párban,
csoportban.

7

4

Oktatói előadás,
prezentáció,
konzultáció,
esettanulmányok
feldolgozása, önálló
vagy kiscsoportos
munkamegbízás,

Az autószerelő feladatai alapismeretek;
Az autóelektronikai
műszerész feladatai alapismeretek;
Karosszériastruktúrák
felépítése és mechanikája;
Gépészeti
kötéstechnológiák (gyártói
és javítói) és alkalmazásuk;
Kárrendezési ismeretek
(kárfelvétel,
kárdokumentáció készítése
és értelmezése, egyengetési
idők számítása,
segédszoftverek
használata);
kárelszámolás, biztosítási
ügyek kezelésének
gyakorlata;
Javíthatósági,
gazdaságossági szempontok
és számítások;
Kárkalkulációs szoftverek
használata;
Járműérték-számítások
előkészítése és szoftveres
elvégzése;

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

Tematikus projektmegbízások (önálló tanulási idő során
elkészítendő feladatok) kiadása és értékelése témablokkok
szerint: a jelöltek a képzési blokkok között, önálló tanulás,
felkészülés során (önállóan vagy kiscsoportban- egymással
együttműködve) készítik el.
A projektek elkészítése, leadása elektronikus vagy papír
alapon is történhet. A projektekről a jelöltek legalább
szóbeli visszajelzést kapnak egymástól, a csoporttól, az
oktatótól.
A tananyag-blokkok végére javasolt tanulási cél-ellenőrző,
30 kérdéses feladatlap (quiz vagy teszt), változó kérdés
típusokkal.
1. David Allen: Hatékonyságnövelés stresszmentesen
2. Dr. Max Danner-Franz Auf der Mauer: Sérült gépkocsik
korszerű javítása
3. Dr Melegh Gábor: Gépjármű kárszakértés
4. Lausen-Erhardt-Raschke-Winkler: FahrzeugtechnikKarosserie- und Fahrzeugbau (német)
5. Europa-Lehrmittel: Fachkunde Karosserie- und
Lackiertechnik (német)
6. Europa Lehrmittel: Tabellenbuch Kraftfahrzeugtechnik
(német)
7. MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek.
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Alapok és szótár. MSZT, Budapest, 2005. november.
8. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek.
Követelmények. MSZT, Budapest, 2009. november.
9. MSZ EN ISO 9004: 2010 Minőségirányítási rendszerek.
A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása –
Minőségirányítási megközelítés. MSZT, Budapest,
2010.
10.MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú
irányítási rendszerek. (Követelmények és alkalmazási
irányelvek.) MSZT, Budapest, 2005.
11.MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és
biztonság irányítási rendszere. Követelmények. MSZT,
Budapest, 2008.
12.MSZ ISO/IEC 27001:2006 Informatika.
Biztonságtechnika. Az információ-biztonság irányítási
rendszerei. Követelmények.
13.MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási
rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató.
MSZT, Budapest, 2012. március.
14.MSZ EN ISO 19011:2012 Útmutató irányítási
rendszerek auditálásához. MSZT, Budapest, 2012.
15.http://www.gjt.bme.hu/sites/default/files/bgk__3047_minosegbiztositas_jegyzet.pdf
16.http://www.tankonyvtar.hu
17.www.kivalosag.hu
18.www.mszt.hu
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.3.

A tananyagegység megvalósításához a jelölteknek
megélésen alapuló tapasztalatokat kell szerezniük bizonyos
munkahelyzetekben, melyekhez a kialakítandó
kompetenciák alkalmazása szükséges. Ezeket a helyzetrészvételeket megbízásként lehet átadni számukra konkrét
célok és szempontok kitűzésével. Ebben az önálló, proaktív
és felelős részvétel és megbízáskezelés a jelöltek részéről
alapkövetelmény éppúgy, mint a bizalmon és partneri
együttműködésen alapuló önreflexió (önkritika) és a nyílt,
transzparens kommunikáció a csoportban, illetve az
előadóval.

Járműfényező mester feladatai tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Járműfényező mester feladatai
Járműfényező mester munkavégzéséhez,
feladatköreihez szükséges műszaki-technikai
tudástöbblet megszerzése, megalapozása

A tananyagegység óraszáma

68 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
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Képesség

Tudás

Attitűd

Karosszériaelemeket,
akár villamos
járműrendszerrészeket beépítési,
szerelési előírások
szerint ki- és beépít,
vagy azok
elvégzéséről,
állagmegóvásáról –
akár más szakipar
bevonásával
gondoskodik.

Ismeri a mechatronikai
és villamos szerelési
tevékenységekhez
szükséges gyártói,
szerelési, technológiai
előírásokat, a saját
munkavégzéshez
szükséges kiegészítő
feladatokat -akár
mások bevonásával,
irányításával - képes
ellátni.

Munkájára igényes,
munkaműveletek
elvégzése során
mindent megtesz a
járulékos
minőségvesztések
elkerüléséért.
Tevékenységét további
szakmunkákat végző
munkatársakkal
egyeztetve, velük
együttműködve is
professzionálisan
végzi el.

A megbízások
teljesítését - akár
munkatársait vagy
tanulóit irányítva is lelkiismeretesen,
ügyfelével /
megbízójával
szembeni felelőssége
tudatában végzi.

Fémes és nemfémes
anyagfelületeket
fényezésre, dekorációs
anyagok felvitelére,
illetve bevonásra
előkészítő
tevekénységeket
végez.
A felületminőség
folyamatos ellenőrzése
mellett a szükséges
korrózióvédelmi,
illetve fényezési
rétegrendet
technológia szerint
felépíti (gyártói
fényezés esetén
foszfátozás, KTL,
töltőalapozás/PVC,
kőfelverődés védelem,
bázislakk, fedőlakk;
javítófényezés esetén
alapozás, kittelés
(késtapaszolás),
füllerezés, bázis- és
fedőlakkozás,
polírozás).

Ismeri a fémes és
nemfémes anyagok
fizikai és kémiai
tulajdonságait,
felületeik
megmunkálására
vonatkozó
technológiákat.

Törekszik az általa, és
munkatársai által
elvégzett minőségi
munkára, az esetleges
utómunka
szükségességének,
illetve a költségeinek
csökkentésére.

Önállóan vagy
csapatban dolgozva
felelősséget vállal a
minőségi munkáért.

Értelmezi a korrózió
fogalmát, fajtáit,
lehetséges megelőző
intézkedéseket. Ismeri
a gyártói és javítói
fényezési rétegrendek
felépítésének
technológiai lépéseit
(anyagok, eszközök és
munkafolyamatok) és
minőségi jellemzőit.

Munkavégzésében
igényes, folyamatos
szakmai fejlődésre
törekvő attitűdöt
mutat.

Önállóan vagy akár
csapatban, másokkal
együttműködve képes
-saját vagy csoportja
munkájának
sikerességét
befolyásoló felelősségteli
megbízások
elvégzésére, abban
való aktív
közreműködésre.

Ismeri a
dizájnfényezési,
fóliafelirat- és
mintakészítési
technikákat és
eszközöket. Ismeri a
foltfényezési
technológiák

Az ügyféligények és a
technikai elvárások
maradéktalan
teljesítésekor a
költséghatékony
díszítési, javítási
technológiákat
tudatosan javasolja,

Munkáját önállóan és
társas munka során is
ügyfelei és a
környezete megóvása
irányában tanúsított
felelősségtudattal
végzi.

Dekorációs célú
(design) fényezést,
feliratokat,
díszítéseket, fóliázást
bármilyen
járműfelépítményre
megtervez és elkészít,
kijavít vagy felrak.
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Autonómiafelelősség

Spot (folt)- javításokat
végez, a szükséges
javításokat a járművön
előkészíti és elvégzi a műszaki,
technológiai vagy
gyártási előírások
szerint.

előkészítéséhez,
kivitelezéséhez és
minőségellenőrzéséhez
szükséges lépéseket,
azok alkalmazásának
szempontjait, anyagés eszközhasználatra,
munkavégzésre
vonatkozó előírásokat,
utasításokat.

alkalmazza, munkáját
szakmai igényesség
jellemzi.

Műszaki
dokumentációt
(műszaki rajzok,
táblázatok, receptúrák
stb.) használ,
munkalépéseit tervezi
és dokumentációkat
készít, ellenőriz.

Ismeri és magyarázza
a műszaki ábrázolás, a
minta- és
feliratkészítés, a
színtervezés és
színkezelés szabályait
és jellemzőit. Műszaki
dokumentumokat,
táblázatokat,
adatbázisokat és
szabványokat kikeresi,
értelmezi és
kiválasztja.

Munkatársaival,
ügyfeleivel a témának
megfelelő
szóhasználattal,
tiszteletteljes és
partneri
kommunikációt folytat
- akár elektronikus
csatornákon.

Fémes és nemfémes
anyagok felületének
tisztítását, fényezésre
előkészítését elvégzi.
Fémszerkezetek
korrózió- és
üregvédelmét
biztosítja. Különböző
anyagú (fém, fa,
kompozit anyagok
stb.) vízbe merülő
testek, ozmózisos,
antik-vegetatív vagy
katalitikus védelmét
létrehozza.

Ismeri a fémes és
nemfémes anyagok
felület-előkészítési,
tisztítási, bevonatolási,
fényezési, korrózióilletve üregvédelmi
technológiáinak
lépéseit, jellemzőit,
műszaki, üzemeltetési,
biztonsági és
környezetvédelmi
előírásait.

Elkötelezett a
minőségi
munkavégzés és/vagy
termék előállítás iránt.

Adott helyzetben
képes tanácsot,
támogatást és/vagy
visszajelzést kérni,
adni és fogadni
munkatársaitól,
tanulóitól, illetve
számukra – fejlesztő,
támogató attitűddel.

A minőségi munkára
vonatkozó előírások
betartását magára
nézve kötelezőnek
tekinti. Büszke
munkájára, mások
előtt járva követendő
példát mutat. Ügyfelek
felé megbízható,
kimagasló szakmai
rátermettséget sugároz.
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Önállóan és csapatban
is képes adekvát,
pontos
információcserére,
kommunikációra és
tudásátadásra.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Javítási
dokumentációk
készítése, Szakmai
számítások

Fényezés nélküli
horpadásjavítás

Csatlakozó
Szerelvények ki és
beépítése, elektromos
szelések

Nagyfeszültségű
járművek, hibrid,
gázos autók
szerelésének előírásai.
Dekorációs célú
fényezések, sablon
készítések, Spot
fényezések,
Spektrofotométeres
színazonosítások,
lakkozási
tapadásvizsgálatok,
beltéri bevonattal
ellátott elemek javítási
technikái

A tematikai egység tartalmi
elemei

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák

A gépjármű állapotfelvétele,
munkafelvételi lap kitöltése. Előzetes
árkalkulációt készítése. Szakmai
számitások (szükséges
anyagmennyiség meghatározása,
felület, terület űrmérték, százalék
stb.) számítása.
Számlát, árajánlatot készít a
rendelkezésre álló program
segítségével.
Fényezés nélküli horpadásjavítás
különböző technológiák alkalmazása
(pl. jégkár, kisebb horpadások
javítása - akár fényezés nélkül, ún.
„smart”-javítások: a beltér
anyagfelületeinek javítása)
Kárpitok burkolatok ki-be szerelése
Járművek világítását (külső és belső),
áramellátását, irányjelző
berendezéseit, egyéb elektromos
rendszereit és annak vezetékeitcsatlakozóit (ablakemelő, központi
zár, riasztó stb.) a javításához
szükséges mértékben megbontja,
visszaszereli.
Alternatív hajtású járműveket
meglévő jogosultságainak megfelelő
mértékben szerel, vagy szereltet.

8

8

Tanári magyarázat
Frontális oktatás
előadás jelenléti vagy
digitális felületen
Önálló tanulói munka

2

2

Tanári magyarázat
Frontális oktatás
előadás jelenléti vagy
digitális felületen
Önálló tanulói munka

4

4

Tanári magyarázat
Frontális oktatás
előadás jelenléti vagy
digitális felületen
Önálló tanulói munka

Fóliavágó géppel sablont, dekorációs
feliratokat készít, mintákat applikál a
felületre, akár ezeket fedő lakkozással
látja el.
Maximum A4 lap méretben (ún. spotjavítás) teljes bevonati rendszert hord
fel, gyári minőségben.
Jármű beltéri burkoló elemen, annak
bevonatának megfelelő javító-, vagy
teljes fényezést készít.
Gyártói javaslatok alapján lakkozás
minőség ellenőrzést végez, végeztet.
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Tanári magyarázat
Előadás jelenléti
vagy digitális
felületen
Tanári magyarázat
Frontális oktatás
előadás jelenléti vagy
digitális felületen
Önálló tanulói munka

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

A tananyagegység
megvalósításához kapcsolódó
egyéb speciális feltételek

30 kérdéses feladatsor (teszt vagy kvíz jellegű)

1. Dr. Max Danner-Franz Auf der Mauer: Sérült
gépkocsik korszerű javítása
2. Lukács Pál: Új anyagok és technológiák az
autógyártásban I.
3. Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc MŰSZAKI
DOKUMENTÁCIÓK
4. Maróti Könyvkiadó :Autodata
5. Maróti Könyvkiadó: Alternatív járműhajtások
6. E.B. WESTON Karosszériajavítás és újrafényezés
7. Joachim Weigt: Prüfungsbuch Fahrzeuglackierer
8. Zoe Keßler: Lernkarten Fahrzeuglackierer /-in
Prüfung Prüfungsvorbereitung: Prüfung
Fahrzeuglackierer
9. Helmut Sirlt: Fachwissen Fahrzeuglackierer:
Werkstoffe - Techniken - Gestaltung
Projekt megbízások (házi feladatok) teljesítése az adott
szempontrendszer szerint.

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

Általános munka-, baleset-, tűz és
környezetvédelmi feladatok

Munkafelvétel, baleseti kár
ügyintézéssel kapcsolatos feladatok

Járműfényező mester feladatai

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató
Villamosmérnök,
Villamosmérnök,
gépészmérnök,
gépészmérnök,
munkavédelmi mérnök,
munkavédelmi
Járműmérnök vagy
mérnök, vagy
Járműfényező mester
Járműfényező mester
Minőségbiztosítási mérnök,
gépészmérnök,
járműgépész,
Járműmérnök,
Járműfényező mester
Autógépész vagy
járműgépész főiskolai,
illetve egyetemi
végzettségű mérnök,
mérnöktanár,
Járműmérnök, vagy
Járműfényező mester
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Minőségbiztosítási
mérnök,
gépészmérnök,
járműgépész,
Járműmérnök, vagy
Járműfényező mester
Járműfényező mester
vagy szakoktató

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
8.1.

A mesterképzés helyszínei: tanterem, fényező munkahely, fényező tanműhely,
oktatóterem, számítógépterem.

8.2.

Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a járműfényező mesterképesítés képzési és kimeneti
követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
Egyéb feltételek:

8.3.

9. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos járműfényező mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja tartalmazza.

10. Egyéb feltételek, információk
Gázüzemű vagy nagyfeszültségű rendszerrel működő járművek szerelése csak a meglévő
hatósági szabályozás szerint előírt jogosultság birtokában végezhető. E jogosultságok megléte
azonban nem feltétele a mestervizsga megszerzésének.
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