Képzési programtájékoztató
AUTÓSZERELŐ (OKJ 54 525 02)
A képző intézmény: Tatabányai SZC Műszaki Szakgimnáziuma
 2800 Tatabánya, Réti u. 1-5.  34/ 512-230  titkarsag@banki-tbanya.sulinet.hu  bankitatabanya.hu
A szakma rövid tartalmi bemutatása:
Az autószerelő jellemzően a gépjárművek szerkezeti elemeinek (kivéve karosszéria) szerelésével és karbantartásával
foglalkozik, ellenőrző méréseket és vizsgálatokat is végez. Jellemző a munkájára, hogy azt zárt műhelyben végzi, egyrészt
közepesen nehéz fizikai munka során, másrészt a diagnosztikai munkavégzésnél fokozottan szükséges a magas szintű elméleti
tudás.
A képzés helyszíne:

Tatabányai SZC Műszaki Szakgimnáziuma,
2800 Tatabánya, Réti u. 1-5.

Az indítás időpontja: Minden tanév szeptember és február elején megfelelő számú jelentkező esetén.
Az időtartama: 2 tanév / felnőttoktatás / ESTI képzés szerinti munkarend (heti 3 délután)
Kedvezmények a képzéssel kapcsolatban:
A képzésben való részvétel feltételei:
- A képzés 2 államilag finanszírozott képzésig INGYENES!
- Érettségi végzettség;
- Diákigazolvány a hozzá tartozó kedvezményekkel
- Szakmai alk. orvosi vizsgálat
- Családi pótlék (iskoláztatási támogatás) a vonatkozó 1998. évi
LXXXIV. törvény szerint (a családok támogatásáról)
A kötelező moduljai és tantárgyai a témakörökkel az alábbi táblázatban találhatók:

Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

11498-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

10416-16
Közlekedéstechnikai alapok
szakmai követelménymodul

Munk ajogi alapismeretek
Munk aviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség

Szakmai követelménymodulok

10417-16
Közlekedéstechnikai gyakorlatok

Nyelvtani rendszerezés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szók incs
Közlekedési ismeretek
Közlek edéstörténet, közlekedési fogalmak
A k özúti, a vasúti, a vízi és a légi k özlek edés technik ája
A járművek menetdinamik ája
Műszaki rajz
Sík mértani szerk esztések és vetületi ábrázolás
Metszeti ábrázolás
Méretmegadás, felületminőség, tűrések és illesztések
Jelk épes ábrázolások
Mechanika
Merev testek általános statik ája
Síkbeli egyensúlyi szerk ezetek
Szilárdságtan
Kinematika, kinetika
Gépelemek-géptan
Bevezetés, k ötőgépelemek , k ötések, biztosítások
Rugók és lengéscsilapítók
Csövek és csőszerelvények
Tengelyek
Csapágyazások
Tengelykapcsolók
Fék ek
Hajtások , hajtóművek , mechanizmusok
Technológiai alapismeretek
Alapfogalmak
Fémes szerk ezeti anyagok
Nemfémes szerk ezeti anyagok
Öntészet, melegalak ítások , hőkezelések
Kötések
Forgács nélk üli hidegalak ítások
Forgácsolás
Felújítási technológiák
Anyag és hibak ereső vizsgálatok
Szereléstechnik a
Elektrotechnika-elektronika
Villamos alapfogalmak
Passzív és aktív villamos hálózatok
Vegyi elek tromos folyamatok
A villamos tér
A mágneses tér
Váltak ozóáramú áramk örök, a transzformátor
Háromfázisú hálózatok
Villamos gépek
Félvezetők
Impulzustechnikai és digitális áramk örök

Tantárgyak

Karbantartási gyakorlatok
Mérés és előrajzolás
Megmunk álás I.
Kötések
Megmunk álások II.
Anyagvizsgálatok
Szerelés
Mérési gyakorlatok
Villamos méréstechnik ai alapismeretek
Egyenáramú villamos alapmérések
Váltak ozóáramú villamos alapmérések

10418-16
Járműkarbantartás

Járműkarbantartás
Dok umentációs ismeretek
Ápolási és szervizműveletek
Gépk ocsi vizsgálati műveletek
Gazdasági ismeretek
Adózási ismeretek
Munkajogi ismeretek
Gazdasági társaságok
Fogyasztóvédelmi ismeretek
Járműkarbantartás gyakorlata
Dok umentációs ismeretek
Ápolási és szervizműveletek
Gépk ocsi vizsgálati műveletek

10421-16
Autószerelő feladatai

Gépjármű szerkezettan
Otto-motorok szerk ezete, műk ödése
Dízelmotorok szerk ezete, műk ödése
Motorok hűtése, k enése
Motorok tüzelőanyagellátó rendszerei
Erőátviteli berendezések
Futóművek , kormányberendezések
Fék rendszerek
Gépjármű-villamosságtan
A gépjármű villamos hálózata
Villamos energia ellátás
Fogyasztók
Motorok elek tronik us irányítása
Szerelési gyakorlat
Motorok
Erőátviteli berendezések
Futóművek , kormányberendezések
Fék rendszerek
Elek tromos berendezések szerelése

10422-16
Jármű diagnosztika

Járműdiagnosztika
Motordiagnosztika
Futómű- és fék diagnosztika
Villamos berendezések diagnosztik ája
Járműdiagnosztika gyakorlata
Motordiagnosztika
Futómű- és fék diagnosztika
Villamos berendezések diagnosztik ája

Szakmai idegen nyelv

A tanév végén tantárgyankénti osztályozóvizsga, míg a képzés végén komplex OKJ-s vizsgával zárul.
További információ és jelentkezési lap „FELNŐTTOKTATÁS tájékoztatási pont”-unkon, a Tatabánya, Réti u. 1-5. főbejáratánál.

