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A szakma megnevezése
A munka jellege és körülményei

AUTÓSZERELŐ
Hajlott, álló, térdelő, guggoló és fekvő
testhelyzetben, a műhelyben, kisebb részben
szabadban végzett, közepesen nehéz fizikai
munka
A munkafolyamat ismertetése
A gépjárművek valamennyi fődarabjának le- és
felszerelése, szét- és összeszerelése, hibakeresése és javítása. Felújított vagy új
fődarabokból a gépjármű összeszerelése.
Hatósági műszaki vizsgára a gépjármű felkészítése, a szükséges szerelési, javítási és
beszabályozási munkák elvégzése. Gépjárművek
szerviz munkái, diagnosztikai rendszerek
szakszerű alkalmazása, a vizsgálati eredmények
szerinti
hibák
elhárítása,
javítási
és
beszabályozási munkák végzése
Pszichikai követelmények
gondosság, lelkiismeretesség, kézügyesség,
felelősségérzet
Egészségre ártalmas tényezők
benzin, petróleum, gázolaj, olaj, szénmonoxid,
zaj
Baleseti lehetőség
kéz, láb- és fejsérülés, égési sérülés
Megjegyzés
audiologiai – ( műszeres hallásvizsgálat ) és
látásvizsgálat – színlátásvizsgálat valamint
ortopédiai vizsgálat szükséges
Kizáró okok az alkalmasság orvosi
Átlagon
aluli
fejlettség
és
izomerő,
véleményezésénél
mozgásszervek – izomzat rendellenessége,
betegsége ortopéd szakorvos javaslata szerint,
szív és keringési rendszer bármilyen idült
betegsége, rendellenessége szerint kardiologiai
szakellátás javaslata szerint, halláscsökkenés
egyéni elbírálás szerint, kéz idült bőrbetegségei
(allergiák), epilepszia neurologiai szakvélemény
szerint, csökkent látás + 7.0 és – 7.0 dioptriától
Ha az alkalmasságot véleményező orvos (I. fokon az iskolaorvos) a rendelkezésre álló leletek,
szakorvosi vélemények birtokában nem tud egyértelműen dönteni, vagy a „ nem alkalmas „
minősítéssel a szülő, a tanuló, a pedagógus nem ért egyet, a tanulót II. fokú orvosi vizsgálatra kell
küldeni. Az országos II. fokú alkalmassági vizsgálatokat az OMÜI- Ifjúsági Egészségvédelmi Intézete
végzi.
OMFI Ifjúsági Szakmai Alkalmassági vizsgáló osztály 1073 Budapest, Kertész utca 32.

Tel: 342-2502
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Autóvillamossági – autóelektronikai műszerész
Hajlott, álló, térdelő, guggoló testhelyzetben,
részben épületen belül műhelyben, részben
szabadban végzett, könnyű fizikai munka
A gépjárművek, pótkocsik, villamos és
elektronikai
berendezéseinek,
csatlakozó
vezetékeinek ki- és beszerelése, hibakeresése,
kis-,közép és nagy javítása. A villamos
berendezések műszeres és diagnosztikai
ellenőrzése, nyomtatott áram-körök, félvezetők,
mikroprocesszoros
egységek
hibáinak
behatárolása, javítási lehetőségek megállapítása.
logikus gondolkodás, találékonyság, körültekintő
és felelősségteljes munka
nincsenek
áramütés, kéz sérülés
nincs
mozgásszervek – izomzat rendellenessége,
betegsége ortopéd szakorvos javaslata szerint,
szív és keringési rendszer bármilyen idült
betegsége, rendellenessége szerint kardiologiai
szakellátás javaslata szerint, epilepszia
neurologiai szakvélemény szerint, csökkent
látás + 7.0 és – 7.0 dioptriától,

színtévesztés
Ha az alkalmasságot véleményező orvos (I. fokon az iskolaorvos) a rendelkezésre álló leletek,
szakorvosi vélemények birtokában nem tud egyértelműen dönteni, vagy a „ nem alkalmas „
minősítéssel a szülő, a tanuló, a pedagógus nem ért egyet, a tanulót II. fokú orvosi vizsgálatra kell
küldeni. Az országos II. fokú alkalmassági vizsgálatokat az OMÜI- Ifjúsági Egészségvédelmi Intézete
végzi.
OMFI Ifjúsági Szakmai Alkalmassági vizsgáló osztály 1073 Budapest, Kertész utca 32.

Tel: 342-2502
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KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI TECHNIKUS – KÖZÚTI
JÁRMŰ-GÉPÉSZ
A munka jellege és körülményei
Hajlott, álló, térdelő, guggoló testhelyzetben,
műhelyben végzett közepesen nehéz fizikai
munka
A munkafolyamat ismertetése
A
közúti
gépjárművek
mechanikus
szerkezeteinek
(motor,
sebességváltó,
kiegyenlítőmű,
fékszerkezet,
kormány
szerkezet) villamos berendezéseinek és
vázszerkezeteinek (alváz, karosszéria) szerelése
javítása és karbantartása. A javított szerkezeti
részek műszeres ellenőrzése. Egyszerűbb
alkatrészek elkészítése, szerszámokkal és
forgácsoló gépekkel. Alkatrészek hegesztése.
Pszichikai követelmények
nagyfokú
gépszeretet,
megbízhatóság,
lelkiismeretesség
Egészségre ártalmas tényezők
vegyi anyagok (benzin, gázolaj, olaj, ólom, sav)
zaj, por. Ultraibolya sugárzás.
Baleseti lehetőség
áramütés,Kéz és láb sérülés
Megjegyzés
audiologiai (műszeres hallásvizsgálat) és látás
vizsgálat szükséges
Kizáró okok az alkalmasság orvosi
Átlagon
aluli
fejlettség
és
izomerő,
véleményezésénél
mozgásszervek – izomzat rendellenessége,
betegsége ortopéd szakorvos javaslata szerint,
szív és keringési rendszer bármilyen idült
betegsége, rendellenessége szerint kardiologiai
szakellátás javaslata szerint, halláscsökkenés
egyéni elbírálás szerint, kéz idült bőrbetegségei
(allergiák), epilepszia neurologiai szakvélemény
szerint, csökkent látás + 7.0 és – 7.0 dioptriától
Ha az alkalmasságot véleményező orvos (I. fokon az iskolaorvos) a rendelkezésre álló leletek,
szakorvosi vélemények birtokában nem tud egyértelműen dönteni, vagy a „ nem alkalmas „
minősítéssel a szülő, a tanuló, a pedagógus nem ért egyet, a tanulót II. fokú orvosi vizsgálatra kell
küldeni. Az országos II. fokú alkalmassági vizsgálatokat az OMÜI- Ifjúsági Egészségvédelmi Intézete
végzi.
OMFI Ifjúsági Szakmai Alkalmassági vizsgáló osztály 1073 Budapest, Kertész utca 32.

Tel: 342-2502

