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A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett kép-

zési és kimeneti követelményei alapján készült.  

A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter 

által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye, vala-

mint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában 

foglaltak az irányadóak. 
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1. A mesterképesítés adatai 
 

 

A mesterképesítés megnevezése Karosszérialakatos mester  

Az ágazat megnevezése Specializált gép- és járműgyártás 

A mesterképzés szakmai követelményeinek időtartama: 110 óra 
 

 

 

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei 
 

Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a karosszérialakatos mesterképesítés kép-

zési és kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel és a mestervizsga 

időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez előírt szakmai gya-

korlatot. 

 

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei 

 

A részvétel követésének módja A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus 

formában vezetett jelenléti ív.  

Megengedett hiányzás mértéke A mesterképzés összes óraszámának maxi-

mum 20%-a.  

A mesterképzés elvégzéséről szóló igazo-

lás kiadásának feltétele  

A mesterképzés összes óraszámának leg-

alább 80%-án való aktív részvétel, a kép-

zés közbeni feladatok teljesítése.  

Maximális csoportlétszám 15 fő 

 

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.    
 
A mesterképzés célja, hogy felkészítsen a mestervizsgára. A karosszérialakatos szakképesíté-

sén és gyakorlati tapasztalatával megszerzett tudásán felül mesterként képes saját és/vagy 

munkatársai feladatait, működését önállóan menedzselni mind munkavállalóként, mind pedig 

munkaadóként egyaránt. 

Felelősen tervezi és gondozza a rá bízott technológiai, anyagi és emberi erőforrásokat, pro-

fesszionális ügyfélkezelés, elszámolás jellemzi, és tudatosan törekszik a minőségi értékterem-

tésre – melyben sikeressége kulcsát látja. 

Tudását a szakmájára vonatkozó anyag- és járműtechnikai, gépészeti, konstrukciós és javítás-

technológiai területeken éppúgy, mint jogi, munka-, környezet- és tűzvédelmi területeken fo-

lyamatosan használja és fejleszti, valamint annak továbbadására – tanulók sikeres képzésére - 

is megfelelő kompetenciákkal rendelkezik. 

Kommunikációjában, kapcsolataiban mind az ügyfeleivel, mind munkatársaival, üzleti és 
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szolgáltatói partnereivel szemben és együtt becsületes, hiteles, felelős képviselője a nemzeti 

ipar mesterképesítést birtokló közösségének. 

 

5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai 

 

Tananyagegység megnevezése Tananyagegy-

ség összes óra-

száma 

Elméleti órák 

száma 

Gyakorlati 

órák száma 

Általános munka-, baleset-, tűz 

és környezetvédelmi feladatok, 

karbantartási tevékenységek 

10 10 0 

Megbízáskezeléssel és 

erőforrásgazdálkodással kap-

csolatos feladatok 

28 18 10 

Karosszérialakatos mester fel-

adatai 

72 48 24 

Összesen 110 76 34 

 

6. A mesterképzés szerkezete 

 

6.1. Általános munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi feladatok és 

karbantartási ismeretek tananyagegység  

 

A tananyagegység megnevezése Általános munka-, baleset-, tűz és környezetvé-

delmi feladatok és karbantartási ismeretek 

A tananyagegység célja  A karosszérialakatos mester tevékenységi- és fel-

adatköreivel járó felelősségek és kötelességek keze-

léséhez szükséges tudás-többlet, illetve alapkompe-

tenciák felépítése és fejlesztése. 

A tananyagegység óraszáma 10 óra 

 

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul  

 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia-fele-

lősség 

 A járművek adatkom-

munikációs rendszerein 

keresztül alap-diagnosz-

tikai ellenőrzést, hibafel-

tárást, hibakód-olvasást 

végez, akár kisebb elekt-

romos hibákat megjavít. 

 Ismeri és használja az 

elektronikus adattároló 

és –kezelő rendszere-

ket; 

 A járművek adatkom-

munikációs rendsze-

rein keresztül alap-di-

agnosztikai ellenőr-

zést, hibafeltárást, hi-

bakód-olvasást végez, 

 Ismeri és használja 

az elektronikus adat-

tároló és –kezelő 

rendszereket; 
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akár kisebb elektro-

mos hibákat megjavít. 

Munkája során használt 

alap-, segéd-, üzem- il-

letve munkaanyagokat 

szakszerűen, a vonat-

kozó jogi és biztonsági 

előírások és jellemzők fi-

gyelembevételével kezel, 

szállít, tárol. 

Ismeri és magyarázza a 

munkafolyamatai során 

használt alap-, segéd-, 

üzemi- és egyéb anya-

gok jellemzőit, a rájuk 

vonatkozó műszaki, 

munkabiztonsági, kör-

nyezetvédelmi, kezelési 

és anyagmozgatási-tá-

rolási gyártói/törvényi 

előírásokat, azok mű-

helyében rendelkezésre 

álló forrásait, felkutatá-

sának egyéb módszereit 

és lehetőségeit. 

Magára nézve is érvé-

nyesnek tartja a szabá-

lyozásokban rögzített 

műszaki és technikai 

előírásokat, a fenntart-

hatóság, az egészség- 

és a környezetünk vé-

delmét célzó intézke-

déseket – ezeket elfo-

gadja és hitelesen köz-

vetíti munkatársai szá-

mára. 

Felelősséggel részt 

vállal a munkahe-

lyén szakmai néze-

tek, döntések kiala-

kításában, indoklásá-

ban. 

Munkahelyi szerszámok, 

készülékek, gépek és be-

rendezések működőké-

pességét, biztonságossá-

gát folyamatosan ellen-

őrzi, időszakos és ismét-

lődő karbantartásukról 

gondoskodik. 

Ismeri az üzemi eszkö-

zök szakszerű tisztítá-

sának, ápolásának teen-

dőit; Ismeri a munkate-

rületén lévő szerszá-

mok, gépek és berende-

zések tisztítási, kezelési 

és felügyeleti tervek 

szerinti karbantartásá-

nak lépéseit és tevé-

kenységeit; 

Ismeretei lehetővé te-

szik üzemzavarok meg-

állapítását, illetve gé-

pek üzembe helyezésé-

nek - jogosultság sze-

rinti - elvégzését vagy 

elvégeztetését. 

Munkája során gondo-

san, felelősséggel ke-

zeli anyagait és eszkö-

zeit. 

Szakmájához kapcso-

lódó, vagy akár más 

területen tevékeny-

kedő szakemberekkel, 

tanulókkal való szak-

mai együttműködésre 

nyitott – abban to-

vábbi tanulás, fejlődés 

lehetőségét látja. 

Önállóan vagy akár 

csapatban, másokkal 

együttműködve ké-

pes -saját vagy cso-

portja munkájának 

sikerességét befolyá-

soló - felelősségteli 

megbízások elvégzé-

sére, abban való ak-

tív közreműködésre.   

Munkahelye munkafo-

lyamatait -a megelőző és 

követő munkafolyama-

tokkal együtt- ismerteti, 

akár magyarázza. 

álja. Tanulók (vagy mun-

katársai) szakmai képzé-

sében gyakorlati képző-

helyként képes a teljes 

képzési folyamat mene-

dzselésére mind pedagó-

giai, mind pedig oktatás-

szervezői szerepben. 

 

Ismeri a közvetlen 

munkaterületének sza-

bályozó dokumentu-

mait, munka- és műve-

leti utasításait; 

Ismeri a tanulók gya-

korlati képzésére vo-

natkozó, mindenkor ak-

tuális jogi szabályozá-

sokat, keretfeltételeket. 

A tanulók (vagy mun-

katársai) szakmai fej-

lesztéséhez megfelelő 

és korszerű pedagógiai 

és metodikai ismeretei 

vannak – melyek segít-

ségével mind jelenléti, 

Tudásmegosztó attitűd 

jellemzi: munkatársai, 

tanulói fejlesztésében 

az ő tanulási, szakmai 

sikerüket a saját sike-

reként éli meg – ezzel 

is hozzájárulva szak-

mai és társadalmi kö-

zössége folyamatos 

fejlődéséhez, elismert-

ségéhez. 

Önállóan és mások-

kal együttműködve 

is  felelősségteljesen, 

precízen végzi mun-

káját - példakép-sze-

repével tisztában 

van, annak felelőssé-

gével együtt. 
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mind digitalizált tanu-

lási környezet létreho-

zására képes. 
 

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út 

 

A tananyagegység 

tematikai egységei 

A tematikai egység 

tartalmi elemei 

 

A tematikai 

egység java-

solt elméleti 

óraszáma 

 

A temati-

kai egység 

javasolt 

gyakorlati 

óraszáma 

 

A tematikai egység 

tanulási eredmé-

nyeinek fejlesztését 

szolgáló módszerek 

és munkaformák 

Jármű-elektrotechni-

kai ismeretek; 

Nagyfeszültségű jármű-

technikai alapismeretek; 

Elektrotechnika - ESD-

védelem alapismeretek;  

Jármű-pirotechnika 

2  Oktatói előadás, pre-

zentáció, konzultáció, 

esettanulmányok fel-

dolgozása, önálló vagy 

kiscsoportos kutatás, 

Gázüzemű járművek; Gázüzemű járműtechno-

lógiai alapismeretek 

(LPG, CNG, H2) 

1  Oktatói előadás, pre-

zentáció, konzultáció, 

önálló vagy kiscsopor-

tos kutatás,  

Biztonságos anyag- és 

hulladékkezelés, koc-

kázatértékelés 

Raktározás, anyagmoz-

gatás, hulladékkezelés 

alapismeretek; 

Veszélyes anyagok ke-

zelése, tárolása; 

Alap-, segéd- és üzem-

anyagok kezelésére és 

tárolására vonatkozó 

szabványok és hatósági 

szabályozások; 

3  Oktatói előadás, pre-

zentáció, konzultáció, 

kiscsoportos esetfel-

dolgozás 

Mechatronikai rend-

szerek és karbantartá-

suk; 

 

Mechanikus, elektro-

mos, pneumatikus és 

hidraulikus gépek és be-

rendezések karbantartá-

sának alapismeretei; 

Mechanikus, elektro-

mos, pneumatikus és 

hidraulikus gépek és be-

rendezések javítása és 

ellenőrzése; 

Műhelygépek kezelésére 

és használatára vonat-

kozó szabványok és elő-

írások; 

4  Oktatói előadás, pre-

zentáció, konzultáció, 

kiscsoportos esetfel-

dolgozás 

 

 

A tananyagegység elvárt tanulási 

eredményeinek tanítási-tanulási fo-

lyamat közbeni mérésére és értéke-

lésére vonatkozó javaslatok 

30 kérdésből álló teszt vagy feladatlap  

A tananyagegység elvárt tanulási 

eredményeinek feldolgozásához 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

(Mvt.); 
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ajánlott irodalmak Europa Lehrmittel: Fachwissen Fahrzeuglackierer 

http://vallalkozoiportal.gov.hu/altalanos-munkaugyi-es-

munkajogi-ismeretek; 

Kockázatértékelés: http://www.ommf.gov.hu/in-

dex.php?akt_menu=221; 

NAPO-filmek: http://www.ommf.gov.hu/in-

dex.php?akt_menu=331; 
 

A tananyagegység megvalósításához 

kapcsolódó egyéb speciális feltételek 

A karosszérialakatos mester munkáltatói jogkör vagy 

üzemviteli feladatkör birtokában a munkáltatói felelős-

ségek és kötelességek tekintetében köteles mindenkor ha-

tályos munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi ha-

tósági előírások, kereskedelmi és szolgáltatói etikai nor-

mák és szakmai szabályok betartására, illetve annak be-

tartatására. 
 

 

6.2. Megbízáskezeléssel és erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos felada-

tok tananyagegység  

 

A tananyagegység megnevezése Megbízáskezeléssel és erőforrás-gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

A tananyagegység célja  Karosszérialakatos mester professzionális megbí-

záskezeléshez és erőforrás-gazdálkodási tevékeny-

ségekhez, valamint az általa végezhető feladatkö-

rök elvárt szintű betöltéséhez szükséges tudás-több-

let, illetve alapkompetenciák felépítése és fejlesz-

tése. 

A tananyagegység óraszáma 28 óra 

 

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul  

 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia-felelős-

ség 

Karosszériajavítási - 

vagy gyártási, ill. 

egyéb fém- és lemez-

konstrukciós - megbí-

zásokat átvesz, meg-

tervez, elkészít és el-

lenőriz ügyfélmegbí-

zás, illetve műszaki 

dokumentáció alapján. 

Ismeri a szóbeli és 

írásbeli- szakmai-kom-

munikációs csatorná-

kat és módokat, ismeri 

a szakmai nyelvezetet, 

a szakterület sajátos je-

lentésű szavait. (termi-

nológiáit). 

Magas szintű szakmai 

tudatosság jellemzi a 

lehetőségek, kockáza-

tok, alternatívák és kö-

vetkezmények mérle-

gelésénél és a techno-

lógiák megválasztásá-

ban. Képes ügyfél-

igény alapján kompro-

misszumos megoldá-

sokat kidolgozni, fel-

ajánlani és elvégezni. 

Önállóan, akár az ügy-

fél jelenlétében is nagy 

szakértelmet mutat, 

(kompetensnek hat), 

a szakmát megalapozó 

nézeteket felelősséggel 

vállalja. 

 Gépjárműveket, jár-

műalkatrészeket tulaj-

donságaik, jellemzőik, 

 Hajtásmód, felépít-

mény, jelleg alapján 

járműveket azonosít, 

 Munkavégzésében 

pontosság, precízió jel-

lemzi - mind műszaki, 

 Önállóan precízen, 

pontosan végzi mun-

http://vallalkozoiportal.gov.hu/altalanos-munkaugyi-es-munkajogi-ismeretek
http://vallalkozoiportal.gov.hu/altalanos-munkaugyi-es-munkajogi-ismeretek
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=221
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=221
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=331
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=331
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illetve adataik alapján 

azonosít, és a felhasz-

nálás, beszerzés és ja-

vítás során azokat ke-

zeli. 

jellemzőikkel tisztában 

van. Jármű-alvázszám- 

és alkatrész-cikkszám-

rendszereket értelmezi, 

ismeri és kezeli. 

időbeni, gazdaságos-

sági, mind pedig bal-

eset megelőzési szem-

pontból. 

káját folyamatos önel-

lenőrzés mellett. 

 A járművek adatkom-

munikációs rendsze-

rein keresztül alap-di-

agnosztikai ellenőr-

zést, hibafeltárást, hi-

bakód-olvasást végez, 

akár kisebb elektromos 

hibákat megjavít. 

 Ismeri és használja az 

elektronikus adattároló 

és –kezelő rendszere-

ket; 

ismeri az elektromos 

vezetékek, csatlako-

zók, fajtáit, alkalmazá-

sát, szerelését;  

Ismeri és alkalmazza 

az elektromos érintés-

védelem előírásait 

(EDV, HV) és a mun-

kavégzés szabályait al-

ternatív hajtású (elekt-

romos, gáz- vagy H2- 

üzemű) járműveken. 

 Kritikusan kezeli és 

használja a különböző 

forrásból származó in-

formációkat; 

Folyamatos önkép-

zésre törekszik. 

 Szakszerűen, önállóan 

végzi feladatát, akár 

beosztottakat, csopor-

tokat felügyel, irányít, 

fejleszt. 

 Járművön végzett 

munkáit -akár elektro-

nikus formában- minő-

síti, dokumentálja. 

 A gyártói vagy javítói 

minőségellenőrzés 

szempontjait, minősítő 

besorolásait és a kap-

csolódó elektronikus 

adatkezelő rendszere-

ket magas szinten is-

meri. 

 Elkötelezett a minő-

ségi tanulás vagy mun-

kavégzés iránt, folya-

matos önképzésre tö-

rekszik. 

 Kialakított szakmai 

véleményét előre is-

mert döntési helyze-

tekben önállóan képvi-

seli. Ügyfelei vagy el-

járó hatóságok felé el-

végzett munkájáért fe-

lelősséget, jogi szabá-

lyozás szerint garan-

ciát vállal. 

 Sérült járműkarosszé-

riákon (akár a kárdo-

kumentáció értelmezé-

sével) a szakmájára 

vonatkozó szükséges 

és előírt javítási tech-

nológiákat kiszűri és 

azok alapján javítási 

tervet készít. 

 Ismeri a járműkarosz-

széria-szerkezetek fel-

építését, dinamikai és 

használati funkcióit, 

építési elveit, anyagait 

és technológiáit. 

Ismeri a javítási tech-

nológiák alapvető té-

nyeit, fogalmait és fo-

lyamatait, valamint a 

kármegállapítás és ja-

vítás szükséges eszkö-

zeit, módszereit és el-

járásait. 

 Komplex megközelí-

tést kívánó, illetve vá-

ratlan döntési helyze-

tekben is törekszik a 

jogszabályok és etikai 

normák teljeskörű fi-

gyelembevételével 

meghozni döntéseit. 

Munkavégzésében 

rendszerezett, átgon-

dolt feladatmegoldásra 

törekszik. 

Összetett feladathely-

zetekben is érzékelhe-

tően fejlett felelősség-

tudattal jár el. 

 Karosszériarészeket, 

karosszériaelemeket és 

azok szerelvényeit 

szakszerűen ki- és be-

épít, formájukat, felü-

letüket, beépíthetősé-

güket ellenőrzi, állag-

Pontosan ismeri a 

gyártói/javítói előírá-

sokat, azok forrásait; 

az állag- illetve minő-

ségmegóvó intézkedé-

seket. 

Ismeri munkaterülete 

minőségbiztosítási és -

 Elkötelezett a minő-

ségi munkavégzés és 

ezen keresztül az ügy-

fél elégedettség folya-

matosan magas szinten 

tartása, javítása iránt, 

melyet munkatársai, 

 Felelősséget vállal sa-

ját, illetve a csoport 

munkájáért, eredmé-

nyeiért és kudarcaiért 

egyaránt. 
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megóvásukról gondos-

kodik, szükség esetén 

helyzetüket beállítja. 

ellenőrzési eszközeit, 

céljait és értékeit.  

beosztottjai vagy tanu-

lói felé is értékként 

közvetít. 

Sérült, deformált ka-

rosszéria(része)k és rá-

épülő elemeket un. 

"smart" javítástechno-

lógiák alkalmazásával 

javít (lemezfelületi 

horpadásokat fényezés 

nélkül, nyomó- és hú-

zószerszámok alkal-

mazásával az eredeti 

állapotra visszaállít). 

Ismeri, a megbízás tel-

jesítéséhez szükséges 

eszközöket, módszere-

ket és eljárásokat, is-

meri a szakmai nyelve-

zetet. 

Ismeri és érti az un. 

"smart" technológiák 

működését, műveleti 

sorrendjét, használatuk 

műszaki és gazdasá-

gossági jellemzőit. 

Megbízása teljesítése 

során a minőségi, gaz-

daságossági és mű-

szaki szempontok ösz-

szevetésével - önállóan 

akár másokkal együtt-

működésben - értékte-

remtő teljesítményre 

törekszik. 

A szakmát megala-

pozó nézeteket felelős-

séggel vállalja. 

Önállóan vagy csapat-

ban a feladatát felelős-

ségteljesen elvégzi. 

Munkavégzését önál-

lóan tervezi, szervezi a 

vonatkozó munka-, 

környezet-, tűzvé-

delmi, valamint hulla-

dékkezelési előírások 

betartásával, illetve a 

társterületektől szerzett 

információk, igények 

felhasználásával. 

A munkaterülete meg-

előző és követő terüle-

teinek munkáját, folya-

matait minőségi krité-

riumait ismeri. 

Munkavégzését önál-

lóan tervezi, szervezi a 

vonatkozó munka-, 

környezet-, tűzvé-

delmi, valamint hulla-

dékkezelési előírások 

betartásával, illetve a 

társterületektől szerzett 

információk, igények 

felhasználásával. 

A munkaterülete meg-

előző és követő terüle-

teinek munkáját, folya-

matait minőségi krité-

riumait ismeri. 

Tisztában van a mun-

kafolyamatok elvégzé-

sének lépéseivel (in-

formációszerzés, ter-

vezés, megvalósítás, 

ellenőrzés, értékelés). 

 Tisztában van a mun-

kafolyamatok elvégzé-

sének lépéseivel (in-

formációszerzés, ter-

vezés, megvalósítás, 

ellenőrzés, értékelés). 

 

Munkája során gyártói 

rendszereket, minő-

ségre vonatkozó elő-

írásokat használ és be-

tart, továbbá minőség-

biztosítási eszközöket 

kiválaszt, használ, és 

részt vesz azok folya-

matos fejlesztésében.  

 Ismeri és használja a 

járművek műszaki al-

kalmasságát és közle-

kedésbiztonságát szol-

gáló gyártói/ javítói 

előírások adatbázisait, 

eszközeit. 

Munkája során gyártói 

rendszereket, minő-

ségre vonatkozó elő-

írásokat használ és be-

tart, továbbá minőség-

biztosítási eszközöket 

kiválaszt, használ, és 

részt vesz azok folya-

matos fejlesztésében.  

 Ismeri és használja a 

járművek műszaki al-

kalmasságát és közle-

kedésbiztonságát szol-

gáló gyártói/ javítói 

előírások adatbázisait, 

eszközeit. 

Az általános, illetve 

munkahelye minőség-

biztosítási / gyártási 

(APS, MPS) rendsze-

rének eszközeit, folya-

matait, módszereit 

(FMEA, PDCA, KVP, 

ISO) és gyakorlatát is-

meri és tudatosan 

használja, akár értékeli 

és fejleszti, ha szüksé-

ges. 

 Munkájára, munkája 

minőségére vonatkozó 

értékeléseket, vissza-

jelzéseket értékeli és 

azokon keresztül is tö-

rekszik a folyamatos 

fejlődésre. 

Az általános, illetve 

munkahelye minőség-

biztosítási / gyártási 

(APS, MPS) rendsze-

rének eszközeit, folya-

matait, módszereit 

(FMEA, PDCA, KVP, 

ISO) és gyakorlatát is-

meri és tudatosan 

használja, akár értékeli 

és fejleszti, ha szüksé-

ges. 

 Munkájára, munkája 

minőségére vonatkozó 

értékeléseket, vissza-

jelzéseket értékeli és 

azokon keresztül is tö-

rekszik a folyamatos 

fejlődésre. 
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A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út 
 

A tananyagegység 

tematikai egységei 

A tematikai egység 

tartalmi elemei 

 

A tematikai 

egység java-

solt elméleti 

óraszáma 

 

A temati-

kai egység 

javasolt 

gyakorlati 

óraszáma 

 

A tematikai egység 

tanulási eredmé-

nyeinek fejlesztését 

szolgáló módszerek 

és munkaformák 

2/1. Járműazonosítási 

ismeretek és minőség-

biztosítás 

 

Jármű- és fődarab-azo-

nosítás: szgk, tgk, mkp, 

egyéb; 

Alkatrészek gyártói azo-

nosítási rendszerei (no-

menklatúrák); 

Elektronikus 

alaktrészadat-kezelő 

rendszerek és használa-

tuk (gyártói és forgalma-

zói); 

Gyártói járműdiagnosz-

tikai és adatbázis-rend-

szerek használata; 

Műszaki és közlekedés-

biztonsági előírások; 

Műszaki és technikai 

szabványok, gyártói -ja-

vításra vonatkozó- elő-

írások és eszközök hasz-

nálata;  

Gyártói rendszerek alap-

ismeretei; 

Minőségbiztosítási alap-

ismeretek; 

Gyártói, szolgáltatói fo-

lyamatkialakítás, folya-

matszabályozás és fo-

lyamat-optimalizálás 

(lean, kanban, poke-

yoke, 5S, PDCA, 

FMEA, ISO és egyéb) 

eszközei, módszerei; 

5 2 Oktatói előadás, pre-

zentáció, konzultáció, 

esettanulmányok fel-

dolgozása, önálló vagy 

kiscsoportos kutatás, 

2/2.: 

Megbízáskezelési, 

ügyfél-kezelési isme-

retek és kommuniká-

ció; 

Kommunikáció és inter-

jútechnikai alapok; 

Időmenedzsment és 

munkaszervezés; 

Stressz- és konfliktuske-

zelés; 

Projektmenedzsment 

alapismeretek; 

Műszaki kommunikáció 

és idegen nyelv; 

Javítások minőségbizto-

sítása gyártói rendszerek 

6 4 Oktatói előadás, pre-

zentáció, konzultáció, 

esettanulmányok fel-

dolgozása, önálló vagy 

kiscsoportos tapaszta-

latcsere, szerepjáték 

párban, csoportban. 
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használatával; 

Kárfelvételi dokumentá-

ciók és fogalomrendsze-

rük; 

Egyengetési idő-számí-

tás módszerei és eszkö-

zei; 

Kapcsolódó szabványok 

és jogi előírások; 

Smart javítástechnoló-

giák és alkalmazásuk; 

Projektmenedzsment 

alapismeretek; 

Megbízáskezelés és ha-

tékony munkaszervezés; 

Információszerzés és 

kommunikáció; 

Műszaki ábrázolás; 

Műszaki szaknyelv, 

elektronikus műszaki 

kommunikáció; 

Elektronikus HW- és 

SW-használati gyakor-

lat; 

Személyes adatok vé-

delme és kezelése - elő-

írások; 

Adatkezelési és adatbiz-

tonsági alapismeretek és 

előírások; 

2/3. Kárrendezési, 

ügyfél- vagy biztosí-

tás-finanszírozású 

megbízások kezelése; 

Gépjárműszerkezettan 

és biztonságtechnika; 

Járműépítési ismeretek; 

Könnyűszerkezetes jár-

műkarosszériák és fel-

építmények; 

Kárfelvételi dokumentá-

ciók és fogalomrendsze-

rük; 

Karosszériasérülések ja-

vítástechnológiái; 

Egyengetési idő-számí-

tás módszerei és eszkö-

zei; 

Kapcsolódó szabványok 

és jogi előírások; 

A járműfényező felada-

tai - alapismeretek; 

Az autószerelő feladatai 

- alapismeretek; 

Az autóelektronikai mű-

szerész feladatai - alap-

ismeretek; 

Karosszériastruktúrák 

7 4 Oktatói előadás, pre-

zentáció, konzultáció, 

esettanulmányok fel-

dolgozása, önálló vagy 

kiscsoportos munka-

megbízás,  
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felépítése és mechani-

kája; 

Gépészeti kötéstechno-

lógiák (gyártói és javí-

tói) és alkalmazásuk; 

Kárrendezési ismeretek 

(kárfelvétel, kárdoku-

mentáció készítése és ér-

telmezése, egyengetési 

idők számítása, segéd-

szoftverek használata);  

kárelszámolás, biztosí-

tási ügyek kezelésének 

gyakorlata; 

Javíthatósági, gazdasá-

gossági szempontok és 

számítások; 

Kárkalkulációs szoftve-

rek használata; 

Járműérték-számítások 

előkészítése és szoftve-

res elvégzése; 
 

 

A tananyagegység elvárt tanulási 

eredményeinek tanítási-tanulási fo-

lyamat közbeni mérésére és értéke-

lésére vonatkozó javaslatok 

Tematikus projektmegbízások (önálló tanulási idő során el-

készítendő 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 szó-

beli visszajelzést kapnak egymástól, a csoporttól, az okta-

tótól. 

A tananyag-blokkok végére javasolt tanulási cél-ellenőrző, 

30 kérdéses feladatlap (quiz vagy teszt), változó kérdés tí-

pusokkal. 

A tananyagegység elvárt tanulási 

eredményeinek feldolgozásához 

ajánlott irodalmak 

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: Fahrzeugtechnik-

Karosserie- 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. 

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 – 
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Minőségirányítási megközelítés. MSZT, Budapest, 

2010.  

10.MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányí-

tási rendszerek. (Követelmények és alkalmazási irányel-

vek.) 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. Biztonság-

technika. Az információ-biztonság irányítási rendszerei. 

Követelmények. 

13.MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási rendsze-

rek. Követelmények és alkalmazási útmutató. MSZT, 

Budapest, 2012. március. 

14.MSZ EN ISO 19011:2012 Útmutató irányítási rendsze-

rek 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  

www.mszt.hu 

A tananyagegység megvalósításához 

kapcsolódó egyéb speciális feltételek 

A tananyagegység megvalósításához a jelölteknek megélé-

sen alapuló tapasztalatokat kell szerezniük bizonyos mun-

kahelyzetekben, melyekhez a kialakítandó kompetenciák 

alkalmazása szükséges. Ezeket a helyzet-részvételeket 

megbízásként lehet átadni számukra konkrét célok és 

szempontok kitűzésével. Ebben az önálló, proaktív és fele-

lős részvétel és megbízáskezelés a jelöltek részéről alapkö-

vetelmény éppúgy, mint a bizalmon és partneri együttmű-

ködésen alapuló önreflexió (önkritika) és a nyílt, transzpa-

rens kommunikáció a csoportban, illetve az előadóval. 
 

 

6.3. Karosszérialakatos mester feladatai tananyagegység 
 

A tananyagegység megnevezése Karosszérialakatos mester feladatai 

A tananyagegység célja  Karosszérialakatos mester munkavégzéséhez, fel-

adatköreihez szükséges műszaki-technikai tudás-

többlet megszerzése, megalapozása 

A tananyagegység óraszáma 72 óra 

 

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul  

 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia-fele-

lősség 

 A járművek adatkom-

munikációs rendszerein 

 Ismeri és használja az 

elektronikus adattároló 

 Kritikusan kezeli és 

használja a különböző 
 Szakszerűen, önál-

lóan végzi feladatát, 

http://www.gjt.bme.hu/sites/default/files/bgk_-_3047_minosegbiztositas_jegyzet.pdf
http://www.gjt.bme.hu/sites/default/files/bgk_-_3047_minosegbiztositas_jegyzet.pdf
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keresztül alap-diagnosz-

tikai ellenőrzést, hibafel-

tárást, hibakód-olvasást 

végez, akár kisebb elekt-

romos hibákat megjavít. 

és –kezelő rendszere-

ket; 

ismeri az elektromos 

vezetékek, csatlakozók, 

fajtáit, alkalmazását, 

szerelését;  

Ismeri és alkalmazza az 

elektromos érintésvé-

delem előírásait (EDV, 

HV) és a munkavégzés 

szabályait alternatív 

hajtású (elektromos, 

gáz- vagy H2- üzemű) 

járműveken. 

forrásból származó in-

formációkat; 

Folyamatos önkép-

zésre törekszik. 

akár beosztottakat, 

csoportokat felügyel, 

irányít, fejleszt. 

 Karosszériarészeket, ka-

rosszériaelemeket és 

azok szerelvényeit szak-

szerűen ki- és beépít, for-

májukat, felületüket, be-

építhetőségüket ellen-

őrzi, állagmegóvásukról 

gondoskodik, szükség 

esetén helyzetüket beál-

lítja. 

Pontosan ismeri a gyár-

tói/javítói előírásokat, 

azok forrásait; 

az állag- illetve minő-

ségmegóvó intézkedé-

seket. 

Ismeri munkaterülete 

minőségbiztosítási és -

ellenőrzési eszközeit, 

céljait és értékeit.  

 Elkötelezett a minő-

ségi munkavégzés és 

ezen keresztül az ügy-

fél elégedettség folya-

matosan magas szin-

ten tartása, javítása 

iránt, melyet munka-

társai, beosztottjai 

vagy tanulói felé is ér-

tékként közvetít. 

 Felelősséget vállal 

saját, illetve a cso-

port munkájáért, 

eredményeiért és ku-

darcaiért egyaránt. 

Sérült, deformált karosz-

széria (része) k és rá-

épülő elemek javítástech-

nológiáját műszaki és 

gazdaságossági szem-

pontok alapján - fém- és 

lemezalakító, valamint 

gépészeti kötéstechnoló-

giák használatával -szak-

szerűen megválaszt, elő-

készít és elvégez. 

Ismeri a különböző 

anyag összetételű ka-

rosszériaszerkezetek, 

konstrukciók helyreál-

lító, alakító, szétvá-

lasztó- és összekötési 

technológiáit, azok elő-

készítésének és alkal-

mazásának eszközeit, 

berendezéseit, anya-

gait; Ismeri a technoló-

giai műveletek sorren-

diségét, előírásait és a 

vonatkozó szabályozá-

sokat. 

Tanulási és munka-

végzési helyzetekben 

érdeklődő, kíváncsi. 

Törekszik a munka-

végzés elemi eljárása-

ihoz kapcsolódó sza-

bályok betartására. 

Önállóan elvégzi 

megbízását, felelős-

ségtudattal rendelke-

zik, és kifejti, véle-

ményét (reflektál) 

saját tevékenységei 

eredményére. 

Sérült, deformált karosz-

széria(része)k és ráépülő 

elemeket un. "smart" ja-

vítástechnológiák alkal-

mazásával javít (lemez-

felületi horpadásokat fé-

nyezés nélkül, nyomó- és 

húzószerszámok alkal-

mazásával az eredeti ál-

lapotra visszaállít). 

Ismeri, a megbízás tel-

jesítéséhez szükséges 

eszközöket, módszere-

ket és eljárásokat, is-

meri a szakmai nyelve-

zetet. 

Ismeri és érti az un. 

"smart" technológiák 

működését, műveleti 

sorrendjét, használatuk 

műszaki és gazdaságos-

sági jellemzőit. 

Megbízása teljesítése 

során a minőségi, gaz-

daságossági és mű-

szaki szempontok ösz-

szevetésével - önál-

lóan akár másokkal 

együttműködésben - 

értékteremtő teljesít-

ményre törekszik. 

A szakmát megala-

pozó nézeteket fele-

lősséggel vállalja. 

Önállóan vagy csa-

patban a feladatát fe-

lelősségteljesen el-

végzi. 

Akár új, akár régi gépjár- Ismeri a szak- és mun- Megbízásai teljesíté-

sekor elkötelezett a 

Speciális szakmai 
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művek esetében a mun-

kájára vonatkozó gyár-

tói/technológiai előíráso-

kat ismeri - szükség sze-

rint azokat felkutatja -és 

megbízását azok betartá-

sával, alkalmazásával 

szakszerűen elvégzi. 

katerületének, a fel-

használt anyagainak és 

technológiáinak vonat-

kozó jellemzőit, szab-

ványait, műszaki és tör-

vényi szabályozásait és 

előírásait. 

minőségi munkavég-

zés, ugyanakkor a 

munka-, baleset-, kör-

nyezet- és tűzvédelmi 

előírások és etikai 

normák betartása 

iránt. 

kérdéseket adott for-

rások alapján akár 

teljes önállósággal 

kidolgozza, vagy an-

nak kidolgozását 

műszakilag és gaz-

daságilag ellenőrzi, 

értékeli és minősíti. 

Munkahelyi szerszámok, 

készülékek, gépek és be-

rendezések működőké-

pességét, biztonságossá-

gát folyamatosan ellen-

őrzi, időszakos és ismét-

lődő karbantartásukról 

gondoskodik. 

Ismeri az üzemi eszkö-

zök szakszerű tisztítá-

sának, ápolásának teen-

dőit; Ismeri a munkate-

rületén lévő szerszá-

mok, gépek és berende-

zések tisztítási, kezelési 

és felügyeleti tervek 

szerinti karbantartásá-

nak lépéseit és tevé-

kenységeit; 

Ismeretei lehetővé te-

szik üzemzavarok meg-

állapítását, illetve gé-

pek üzembe helyezésé-

nek - jogosultság sze-

rinti - elvégzését vagy 

elvégeztetését. 

Munkája során gondo-

san, felelősséggel ke-

zeli anyagait és eszkö-

zeit. 

Szakmájához kapcso-

lódó, vagy akár más 

területen tevékeny-

kedő szakemberekkel, 

tanulókkal való szak-

mai együttműködésre 

nyitott – abban to-

vábbi tanulás, fejlődés 

lehetőségét látja. 

Munkahelyi szerszá-

mok, készülékek, 

gépek és berendezé-

sek működőképessé-

gét, biztonságossá-

gát folyamatosan el-

lenőrzi, időszakos és 

ismétlődő karbantar-

tásukról gondosko-

dik. 

Munkavégzését önállóan 

tervezi, szervezi a vonat-

kozó munka-, környezet-

, tűzvédelmi, valamint 

hulladékkezelési előírá-

sok betartásával, illetve a 

társterületektől szerzett 

információk, igények fel-

használásával. 

A munkaterülete meg-

előző és követő terüle-

teinek munkáját, folya-

matait minőségi kritéri-

umait ismeri. 

Tisztában van a mun-

kafolyamatok elvégzé-

sének lépéseivel (infor-

mációszerzés, tervezés, 

megvalósítás, ellenőr-

zés, értékelés). 

Társterületeivel való 

kapcsolattartás során 

minden karosszéria- és 

szerelt elem hibájáról, 

sérüléséről tudomást 

szerez és munkája lépé-

seit azok tulajdonságai-

hoz igazítja. 

Munkavégzése során 

ügyfél- és megbízás-

alapú felfogásban, mi-

nőségorientált, önkri-

tikus és emellett ko-

operatív. pozitív atti-

tűd jellemzi; 

Folyamatos önkép-

zésre törekszik. 

Nyitottságot mutat 

szakmája új megoldá-

sai, innovációi iránt, 

törekszik azok megis-

merésére, megértésére 

és lehetőségek szerinti 

bevezetésére, alkal-

mazására. 

Számára a változás le-

hetőség, a fejlődés pe-

dig élmény. 

Munkavégzését ön-

állóan tervezi, szer-

vezi a vonatkozó 

munka-, környezet-, 

tűzvédelmi, valamint 

hulladékkezelési 

előírások betartásá-

val, illetve a társte-

rületektől szerzett 

információk, igé-

nyek felhasználásá-

val. 

Gépjármű karosszéria 

(része)k és ráépülő ele-

mek felületeinek minősé-

gét gyártást, illetve javí-

tást követően munkauta-

sítás szerint ellenőriz, ér-

tékel, annak eredményét 

Ismeri a különböző 

anyagú karosszériaré-

szek, -elemek jellemző 

formai és felületi hi-

báit, a további feldol-

gozáshoz (bevonatok 

felviteléhez, beépítés-

Elkötelezett a minő-

ségi munkavégzés 

iránt; 

Motivált a feladatok 

sikeres végrehajtásá-

ban. 

Önállóan és csoport-

ban is felelősen, 

ügyfélorientáltan te-

vékenykedik, kom-

munikációjában a 

partneri, asszertív 

fogalmazásra törek-

szik. 
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-akár elektronikus eszkö-

zön – dokumentálja. 

hez, további megmun-

káláshoz, működéshez) 

szükséges tisztasági, 

érdességi, illesztési for-

mai és méretbeli elvá-

rásokat és előírásokat. 

Felületsérült, új karosz-

szériarészeket és ráépülő 

elemeket fényezésre elő-

készít. 

Ismeri a bevonat nél-

küli fém (acél és alumí-

nium) finomlemez al-

katrészek javítási tech-

nológiáit, (hideg és 

melegegyengetés, ala-

kítás, horpadásjavítás, 

felületcsiszolás és ki-

alakítás, valamint mé-

rés, ellenőrzés) eljárá-

sait. 

Elkötelezett a minő-

ségi munkavégzés 

és/vagy 

termékelőállítás iránt. 

Adott helyzetben ké-

pes tanácsot, támoga-

tást adni, visszajelzést 

adni és fogadni mun-

katársai, tanuló szá-

mára. 

Önállóan és csapat-

ban is felelős mun-

kavégzés mellett sa-

ját tevékenységét 

önállóan ellenőrzi és 

értékeli (reflektálja). 

Képes és törekszik 

az önreflexióra. 

Munkája során gyártói 

rendszereket, minőségre 

vonatkozó előírásokat 

használ és betart, to-

vábbá minőségbiztosítási 

eszközöket kiválaszt, 

használ, és részt vesz 

azok folyamatos fejlesz-

tésében.  

 Ismeri és használja a 

járművek műszaki al-

kalmasságát és közle-

kedésbiztonságát szol-

gáló gyártói/ javítói 

előírások adatbázisait, 

eszközeit. 

Az általános, illetve 

munkahelye minőség-

biztosítási / gyártási 

(APS, MPS) rendszeré-

nek eszközeit, folyama-

tait, módszereit 

(FMEA, PDCA, KVP, 

ISO) és gyakorlatát is-

meri és tudatosan hasz-

nálja, akár értékeli és 

fejleszti, ha szükséges. 

 Munkájára, munkája 

minőségére vonatkozó 

értékeléseket, vissza-

jelzéseket értékeli és 

azokon keresztül is tö-

rekszik a folyamatos 

fejlődésre. 

Aktívan közreműkö-

dik munkafolyamatai 

folyamatos minőség-

fejlesztésében. 

 Megbízásainak ter-

vezése, elvégzése és 

ellenőrzése során 

gyártói és/vagy javí-

tói feladatainál az 

ügyfelek, a közleke-

désben résztvevők és 

a környezet bizton-

ságára és elégedett-

ségére vonatkozó fe-

lelőssége tudatában 

jár el. 

 Sérült karosszériák el-

lenőrzését, mérését el-

végzi. A sérülések terje-

delmét behatárolja, a ja-

vítási munkák tervezése-

kor a biztonságreleváns 

részekre (pl. gyűrődő- il-

letve pirotechnikai ele-

mek) és a könnyűszerke-

zetes konstrukciók építé-

sére vonatkozó előíráso-

kat, technológiai utasítá-

sokat figyelembe veszi 

és betartja. 

 Ismeri a karosszéria-

építés alapvető statikai 

és dinamikai jellem-

zőit, a hagyományos 

járműtípusok karosszé-

riastruktúráit; Ismeri a 

könnyűszerkezetes épí-

tésmód elveit, korszerű 

anyagait és kötés-tech-

nológiáit és azok javí-

tásának lehetőségeit és 

korlátait. 

Felhasználói szinten is-

meri a kárfelvétel alap-

dokumentumait, annak 

jelöléseit, szakmájára 

 Nyitott különféle fel-

adatok megértésére, 

motivált azok sikeres 

végrehajtásában. Ke-

resi a másokkal való 

együttműködés lehe-

tőségeit. Tudására 

büszke, tapasztalatait 

szívesen osztja meg 

munkatársai vagy a 

mellé beosztott ta-

nuló(k) fejlesztése 

céljából. 

Tudatosan alkalmazza 

a cselekvőképességet 

biztosító viselkedési 

 Műszaki döntései 

során tisztában van a 

különböző érdekek 

ütközésével (ügyfél, 

bank, biztosító, 

egyéb igények), 

döntéseit szakmai 

(műszaki biztonsági, 

gazdaságossági, 

technikai) szempon-

tok alapján hozza 

még, melyért fele-

lősséget vállal - akár 

vezetője, megbízója 

vagy a hatóságok 

előtt is. 
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vonatkozó tartalmi ele-

meit.  

Kárkalkulációs szoft-

ver(eke)t használ, azok 

működésének alapját. 

Számítási és munkafo-

lyamataikkal tisztában 

van, azokat magyarázni 

képes. 

mintákat (mint az in-

formációszerzés- ter-

vezés- végrehajtás- el-

lenőrzés és értékelés 

folyamata). 

Felelősséget vállal a 

saját, illetve a cso-

port vagy beosz-

tottja, tanulója mun-

kájáért, annak minő-

ségért. Képes az ön-

ellenőrzésre és az 

önreflexióra. 

 Sérült karosszériastruk-

túrák javítási technológi-

áit előkészíti, vázstruk-

túra-helyreállítást végez 

és ellenőriz. Járműeme-

lőt önállóan kezel. Igény 

szerinti speciális felépít-

mények gyártásá-

ban, rögzítésében közre-

működik, karosszériaépí-

tési feladatokat végez. 

 Ismeri és használja a 

karosszériamérő-, hú-

zató/-egyengető / keret-

rendszerek, valamint 

járműemelő berendezé-

sek működését, munka-

lépéseit, használatuk 

biztonságtechnológiá-

ját; Ezeket önállóan ke-

zeli és gondoskodik 

műszaki állapotuk fo-

lyamatos megfelelősé-

géről. Ismeri a karosz-

széria- és 

felépítményépítés, pro-

totípus- vagy egyedi 

gyártásra és üzemelte-

tésre vonatkozó techno-

lógiákat, gépeket, pa-

píralapú és digitális 

műszaki adatkezelő -és 

megjelenítő eszközök 

használatát. 

 A munkavégzésére 

vonatkozó műszaki, 

munka-, környezet- és 

tűzvédelmi előírások 

betartását és betartatá-

sát munkahelyén ma-

gától értetődő felada-

tának tekinti, abban 

kompromisszumokra 

nem hajlandó. 

Mind műszaki tájéko-

zottságot, mind pedig 

társas kommunikációt 

igénylő helyzetekben 

nyitottságot, érdeklő-

dést mutat - szakmája 

képviseletében tisztá-

ban van értékeivel és 

felelősségével. 

 Műszaki ismeretei-

nek felhasználásával 

akár számára új, ösz-

szetett helyzetekben 

is örömmel végez 

felelősségtudatot és 

megbízhatóságot 

igénylő feladatokat. 

Szakmai nyitottság, 

nyílt kommunikáció 

és transzparens ügy-

félkezelés jellemzi. 

Szaktudását öröm-

mel osztja meg kol-

légáival. 

A javított karosszériaré-

szek, karosszériaelemek 

felületét gyártói utasítá-

soknak megfelelően fé-

nyezésre előkészíti, azok 

üreg- illetve korrózióvé-

delméről gondoskodik. 

 Ismeri és alkalmazza a 

fémfelületek korrózió-

védő (átmeneti, szállí-

tási célú korróziógátló 

alapozás) technológiá-

ját. 

 Mesterként példakép-

szerepével tisztában 

van: törekszik az ala-

pos, minőségi munka-

végzésre, és munka-

társaitól, illetve a 

mellé beosztott ta-

nuló(k)tól is ezt várja 

el.  

Törekszik arra, hogy 

rendszeres önképzés-

sel és továbbképzéssel 

szakmai fejlődését 

elősegítse, szakmai 

igényessége folyama-

tos fejlődésre készteti. 

 Munkáját a saját - 

és/vagy munkatársa-

ival közösen - kitű-

zött szakmai céljai 

és követelményei (il-

letve munkáltatója 

sikeressége) érdeké-

ben, a gyártói, tech-

nológiai utasítások-

nak megfelelően, tö-

rekedve a megbízó-

jának igényei sze-

rint, a legjobb tech-

nológiai minőségben 

végzi. 
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A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út 

 

A tananyagegység 

tematikai egységei 

A tematikai egység tartalmi ele-

mei 

 

A temati-

kai egység 

javasolt el-

méleti óra-

száma 

 

A tematikai 

egység ja-

vasolt gya-

korlati óra-

száma 

 

A tematikai egy-

ség tanulási ered-

ményeinek fejlesz-

tését szolgáló 

módszerek és 

munkaformák 
Javítási dokumentá-

ciók készítése, Szak-

mai számítások 

A gépjármű állapotfelvétele, munka-

felvételi lap kitöltése. Előzetes árkal-

kulációt készítése. Szakmai 

számitások (szükséges anyagmennyi-

ség meghatározása, felület, terület űr-

mérték, százalék stb.) számítása. 

Számlát, árajánlatot készít a rendelke-

zésre álló program segítségével. 

8 8 Tanári magyarázat 

Frontális oktatás elő-

adás jelenléti vagy 

digitális felületen 

Önálló tanulói munka 

Húzatópados mérés 

ésjavítás 

Huzatópad összeszerelés, használata 8 4 Tanári magyarázat 

Előadás jelenléti 

vagy digitális felüle-

ten 

Önálló tanulói munka 

húzatópadon 

Fényezés nélküli hor-

padásjavítás 

Fényezés nélküli horpadásjavítás kü-

lönböző technológiák alkalmazása 

(pl. jégkár, kisebb horpadás) 

8 4 Tanári magyarázat 

Frontális oktatás elő-

adás jelenléti vagy 

digitális felületen 

Önálló tanulói munka 

Szerelvények ki és be-

építése, elektromos 

szelések 

 

Kárpitok burkolatok ki-be szerelése  

Járművek világítását (külső és belső), 

áramellátását, irányjelző berendezé-

seit, egyéb elektromos rendszereit és 

annak vezetékeit-csatlakozóit (ablak-

emelő, központi zár, riasztó stb.) a ja-

vításához szükséges mértékben meg-

bontja, visszaszereli. 

Hűtőket, légkondicionáló berendezé-

seket, valamint biztonságtechnikai 

berendezéseket (légzsákok, övfeszí-

tők stb.) meglévő jogosultságainak 

megfelelő mértékben szerel, vagy 

szereltet.  
Utas védelmet biztosító berendezések 

ülések, biztonsági övek rögzítési 

pontjainak, mozgató mechanizmusai-

nak javítása, ajtók nyílászárok zár 

szerkezetének ellenőrzése javítása 

16 8 Tanári magyarázat 

Frontális oktatás elő-

adás jelenléti vagy 

digitális felületen 

Önálló tanulói munka 

Nagyfeszültségű jár-

művek, hibrid, gázos 

autók szerelésének 

előírásai.  

Alternatív hajtású járműveket meg-

lévő jogosultságainak megfelelő mér-

tékben szerel, vagy szereltet. 

8  Tanári magyarázat 

Előadás jelenléti 

vagy digitális felüle-

ten 
 

 

 

 



18  

A tananyagegység elvárt tanulási 

eredményeinek tanítási-tanulási fo-

lyamat közbeni mérésére és értéke-

lésére vonatkozó javaslatok 

30 kérdéses feladatsor (teszt vagy kvíz jellegű) 

 

A tananyagegység elvárt tanulási 

eredményeinek feldolgozásához 

ajánlott irodalmak 

1. Dr. Max Danner-Franz Auf der Mauer: Sérült 

gépkocsik korszerű javítása 

2. Heyen –Körprich-Polhle: Karosszéria- és gép-

járműipari szakismeretek 

3. Mauer: Sérült gépkocsik korszerű javítása 

4. Lukács Pál: Új anyagok és technológiák az autó-

gyártásban I. 

5. Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc MŰSZAKI DO-

KUMENTÁCIÓK 

6. Maróti Könyvkiadó :Autodata 

7. Maróti Könyvkiadó: Alternatív járműhajtások 

8. Kovács János: Autó-szerkezettan és szerelési is-

meretek III. 

9. Baranyiné C Veres Anna: Anyag- és gyártásis-

meret. 

10. CZIFRA-DRÉGELYI-KISS-GALLA-HUBA – 

KIS-PETRÓCZKI: MÉRÉSTECHNIKA 

11. E.B. WESTON Karosszériajavítás és újrafénye-

zés 

A tananyagegység megvalósításához 

kapcsolódó egyéb speciális feltételek 

Projekt megbízások (házi feladat) teljesítése az adott 

szempontrendszer szerint. 

 

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei  
 

Tananyagegység megnevezése Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói gya-

korlata 

Elméleti oktató Gyakorlati oktató 

6.1 Általános munka-, baleset-, tűz 

és környezetvédelmi feladatok és 

karbantartási ismeretek tananyag-

egység 

Villamosmérnök, 

gépészmérnök, munkavé-

delmi mérnök vagy ka-

rosszérialakatos mester 

 

Villamosmérnök, 

gépészmérnök, munkavé-

delmi mérnök vagy ka-

rosszérialakatos mester 

 

6.2 Megbízáskezeléssel és erőfor-

rás-gazdálkodással kapcsolatos fel-

adatok tananyagegység 

Minőségbiztosítási mér-

nök, gépészmérnök, jár-

műgépész, karosszériala-

katos mester 

Minőségbiztosítási mér-

nök, gépészmérnök, jár-

műgépész, karosszériala-

katos mester 

6.3 Karosszérialakatos mester fel-

adatai 

Autógépész vagy jármű-

gépész főiskolai, illetve 

egyetemi végzettségű 

mérnök, mérnöktanár, 

vagy karosszérialakatos 

mester 

karosszérialakatos mester 

vagy szakoktató 

 

 

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges 
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tárgyi feltételek 

 
8.1. A mesterképzés helyszínei: megfelelő kapacitású tanterem, karosszérialakatos mun-

kahely, karosszérialakatos tanműhely, elméleti oktató terem. 

 

8.2. Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által 

közétett mindenkor hatályos, a karosszérialakatos mesterképesítés képzési és kime-

neti követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint 

8.3. Egyéb feltételek:  

 

9. Mestervizsga követelmények 
 
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor ha-

tályos karosszérialakatos mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja tartal-

mazza.  

 

10. Egyéb feltételek, információk 

Gázüzemű vagy nagyfeszültségű rendszerrel működő járművek szerelése csak a meglévő ha-

tósági szabályozás szerint előírt jogosultság birtokában végezhető. E jogosultságok megléte 

azonban nem feltétele a mestervizsga megszerzésének. 


