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07153008 számú Kerékpárszerelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére 

irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény  
 

1 A javaslatot tevő adatai
1
 

1.1 Természetes személy esetén: 

1.1.1 Név: 

1.1.2 Lakcím: 

1.1.3 E-mail cím: 

1.1.4 Telefonszám: 

1.2 Nem természetes személy esetén: 

1.2.1 Név: Közlekedésért felelős miniszter 

1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma): 

1.2.3 Székhely: 

1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

2.1 Megnevezése: Kerékpárszerelő 

2.2 Ágazat megnevezése: Specializált gép- és járműgyártás 

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0715 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

3.1  Megnevezése: Kerékpárszerelő 

3.2  Szintjének besorolása  

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3 

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3 

3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 2 

                                                           
1
 A megfelelő elem kiválasztandó. 



2/13 

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése
2
: 

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-

ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-

jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott 

speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

4.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meg-

határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-

hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: 21/2010.(V. 14.) NFGM rendelet az egyes 

ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 

 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

A kerékpárszerelő új kerékpárok összeszerelését, beállításait továbbá a kerékpárok teljeskörű 

szervizelését végzi. Ellátja a kapcsolódó ügyfélszolgálati – szakmai tájékoztatói, tanácsadói – 

és kereskedelmi tevékenységeket egyaránt. Tisztában van vele, hogy milyen alkatrészekből, 

és hogyan épül fel egy kerékpár, ismeri a kerékpár egészének, valamint a részrendszereihez, 

illetve a gépelemeihez kapcsolódó működési elveit. Magas fokú diagnosztikai kultúrával ren-

delkezik, korszerű hibakeresési módszereket alkalmaz. Szem előtt tartja a megrendelők, illet-

ve az ügyfelek igényeit, az aktuális trendeket, új technológiai megoldásokat és a változatos, 

innovatív módszereket. Átfogó „brand” ismeretekkel rendelkezik, így munkáját márka függet-

lenül tudja ellátni, valójában bármilyen kerékpár szerelését, szervizelését el tudja látni, mert 

ismeretei és gyakorlati tudása alkalmassá teszi arra is, hogy a legújabb, illetve a praxisában 

még elő nem forduló esetet is biztonsággal kezelje. Ehhez a szakmai köreiben megtalálja az 

együttműködő segítséget, illetve ismeri és használja azokat az online felületeket, amelyeken 

megtalálja a munkájához szükséges információkat.  

Jártas az e-bike, pedelec világában is. Munkája során raktári, illetve készletgazdálkodást vé-

gez. Egyszerűbb gazdasági és gazdaságossági számításokat végez, árajánlatot készít. Keres-

kedelmi tevékenysége során szakszerű csomagolási feladatokat is ellát. Hivatalos számlát állít 

ki a vásárló számára (ismeri és használja az online számlázási módszereket is). Alkalmazza a 

szükséges szoftvereket. A felhasználandó alkatrészeket, valamint a kompletten szerelendő 

szerkezeti egységeket kiválasztja és az egész szerelési tevékenységet előzetesen megtervezi. 

A felhasználandó anyagokat, valamint a szükséges segédanyagokat előkészíti. Szakszerűen 

használja a gépeket, kézi szerszámokat. Betartja a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi a 

környezetvédelmi és további biztonsági előírásokat. Csapatmunkában dolgozik és együttmű-

ködik a szakmai munkában résztvevőkkel. Folyamatosan képezi magát, figyelemmel követi a 
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világhálón, a továbbképzéseken az új műszaki megoldásokat. Idegen nyelvű szakmai anyago-

kat olvas (és ért meg) alapszinten, törekszik a nemzetközi trendek megismerésére. 

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: 

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

6.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

7.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

7.2 Szakmai előképzettség: - 

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: egészségügyi alkalmassági vizsgálat szüksé-

ges 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - 

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetel-

mény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott 

minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszám-

ok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 500 

8.2 Maximális óraszám: 700 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Sor-

szám 

Készségek, képes-

ségek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és  

felelősség mérté-

ke 

1 Munkadarab, vagy 

térhatású ábra alap-

ján egyszerű geomet-

riájú alkatrészről 

felvételi vázlatot 

készít. 

Ismeri a nézeti- és 

metszeti ábrázolás 

szabályait. Ismeri 

a gyártási techno-

lógiáknak megfe-

lelő mérethálózat 

készítésének sza-

Törekszik arra, 

hogy a szabadkézi 

rajz arányos és átte-

kinthető legyen. 

Önállóan szabad-

kézi felvételi vázla-

tot készít. 
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bályait. 

2 Műszaki rajz alapján 

kiválasztja az egy-

szerű, fémből készült 

alkatrészek gyártá-

sához szükséges esz-

közöket, szerszámo-

kat, kisgépeket. Elő-

készíti a munkahe-

lyet, és elrendezi a 

munkavégzéshez 

szükséges szerszá-

mokat, eszközöket. 

Vizualizálni tudja 

a műszaki rajzon 

szereplő alkat-

részt. 

Ismeri a gyártási 

műveletekhez 

használható szer-

számokat, készü-

lékeket, kisgépe-

ket, és azok biz-

tonságos használa-

tának szabályait. 

Szem előtt tartja a 

gyártás gazdaságos-

ságát. Fontosnak 

érzi a rendezett 

munkakörnyezet 

kialakítását. 

A munkafeladat-

hoz önállóan vá-

laszt szerszámo-

kat, eszközöket. 

3 Műszaki rajz alapján 

előgyártmányt vá-

laszt, műveleti sor-

rendtervet készít, 

majd kézi megmun-

kálással, és/vagy 

kisgépekkel egysze-

rű, fémből készült 

alkatrészeket gyárt. 

Ismeri az alkatré-

szek elkészítésé-

hez szükséges 

technológiákat és 

az anyagok alap-

vető tulajdonsága-

it. 

 

Pontosan betartja a 

technológiai utasítá-

sokat. Törekszik a 

munkavégzésből 

adódó kockázat 

minimalizálására. 

Törekszik a precíz 

és gazdaságos mun-

kavégzésre. 

Műszaki táblázat 

segítségével önál-

lóan kiválasztja a 

félkészterméket. 

Szakmai felügye-

let mellett megha-

tározza a gyártási 

sorrendet. A gyár-

tási műveleteket 

önállóan végzi. 

4 Az elkészült alkatré-

szek méreteit mérő-

eszközökkel ellenőr-

zi. 

Ismeri az adott 

alkatrész geomet-

riájának megfele-

lő, és az adott mé-

ret meghatározá-

sához szükséges 

mérőeszközöket. 

Elkötelezett a hibás 

munkadarabok szá-

mának csökkentése, 

illetve a mérőeszkö-

zök állagának meg-

őrzése mellett. 

Eldönti, hogy a 

gyártott munkada-

rab megfelel-e a 

rajzi előírások-

nak. Felelősséget 

vállal az általa 

gyártott termék 

minőségéért. 

5 Műszaki dokumen-

táció (összeállítási 

rajz és darabjegyzék) 

alapján csavarkötés-

sel, szegecskötéssel 

egyszerű alkatrész-

csoportokat össze-

szerel. 

Ismeri a kötés ki-

alakításához szük-

séges eszközöket, 

szerszámokat, se-

gédanyagokat. 

Fontosnak tartja a 

műszaki dokumen-

tációban szereplő 

előírások figyelem-

bevételét. 

Felelősséget vál-

lal a létrehozott 

kötés minőségé-

ért. 

Felelősséget vál-

lal a veszélyes 

hulladékok szak-

szerű kezeléséért. 
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6 Villamos kapcsolási 

rajz alapján egyszerű 

villamos áramkörö-

ket összeállít. Az 

áramköri elemeket a 

választott technoló-

gia szerint szaksze-

rűen csatlakoztatja. 

Villamos kötéseket 

és lágyforrasztással 

készült kötést hoz 

létre. 

Ismeri a villamos 

áramkör elemei-

nek jelképes jelö-

lését. 

Fontosnak tartja a 

jelképek ismere-

tét. Törekszik a 

pontos és szakszerű 

munkavégzésre. 

A kapcsolás ösz-

szeállítását és a 

működőképessé-

gének ellenőrzé-

sét önállóan vég-

zi. 

7 Egyszerű villamos 

áramkörökön elvégzi 

a feszültség, áram-

erősség és ellenállás 

mérését. Egyszerű 

elektrotechnikai 

alaptörvényeket mé-

réssel igazol. 

Ismeri a feszült-

ség, az áramerős-

ség és az ellenállás 

mérésének módját. 

Ismeri az adott 

jellemző mérésé-

hez szükséges mű-

szert. Tisztában 

van az elektro-

technikai alaptör-

vényekkel. Ismeri 

a vonatkozó biz-

tonságtechnikai 

előírásokat. 

Elkötelezett a mérés 

pontos elvégzése 

mellett. 

Önállóan választ-

ja ki a méréshez 

szükséges mű-

szert és meghatá-

rozza a mérési 

pontokat. Önálló-

an számítja ki az 

áramkör jellemző-

it. 

8 Azonosítja és kezeli 

a hiba- és 

túláramvédelmi esz-

közöket. 

Felismeri a lehetsé-

ges veszélyforráso-

kat. 

Ismeri a munkahe-

lyén (gyakorlati 

helyén) használt 

hibavédelmi és 

túláramvédelmi 

eszközöket és 

azok jelzéseit. 

Fontosnak tartja a 

védelmi eszközök 

ismeretét és haszná-

latát. Törekszik a 

villamos áram hatá-

saiból adódó kocká-

zat minimalizálásá-

ra. 

A megfelelő 

szakembert be-

vonja a hiba meg-

szüntetésébe. 

9 Az elvégzett munkát 

dokumentál-

ja.   Szövegszerkeszt

ő, vagy táblázatkeze-

lő programban rögzí-

ti a mérési eredmé-

Ismeri a gyártási 

és mérési doku-

mentációk típusait 

és azok kötelező 

tartalmát. 

Elkötelezett a vég-

zett munka pontos 

dokumentálása 

iránt. 

Felelősséget vál-

lal a dokumentu-

mok tartalmáért. 
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nyeket. 

10 A munkavégzés so-

rán betartja a mun-

kavédelmi, tűzvé-

delmi és környezet-

védelmi szabályokat. 

Ismeri a munka-

végzéssel kapcso-

latos munkavé-

delmi, tűzvédelmi 

és környezetvé-

delmi szabályokat. 

Elkötelezett a biz-

tonságos munka-

végzés mellett. 

Felelősséget vál-

lal önmaga és 

munkatársai biz-

tonságáért. A vé-

dőberendezéseket 

és védőfelszere-

lést rendeltetés-

szerűen használja. 

11. Alapvető gépészeti 

méréseket és elle-

nőrzéseket végez. 

 

Ismeri az alapvető 

gépészeti mérések 

és az ellenőrzés 

fogalmát. Komp-

lexitásában és ösz-

szefüggéseiben 

tisztában van az SI 

mértékrendszerrel 

és használatával. 

Tisztában van a 

kerékpárszerelés 

üzemviteli alapjai-

val. 

Mindig a műszaki 

tartalom igényelte 

pontossági követel-

ményeket tartja 

szem előtt. Követ-

kezetes, megbízható 

döntéseket hoz a 

mérőeszközök 

használata során, 

magabiztosan, he-

lyesen olvassa le a 

mérőszámokat, he-

lyes mértékegysé-

gekkel párosítja. 

Szükség szerint 

egyszerű műszaki 

számításokat végez. 

A mérési és szá-

mítási eredmé-

nyek megbízható-

ságáért felelőssé-

get vállal. Tisztá-

ban van vele, 

hogy egyaránt 

van műszaki-

minőségi és gaz-

dasági jelentősége 

a méréseknek. 

 

12 

 

Anyagokat választ, 

előkészít, megmun-

kál. 

Ismeri a kerékpár-

ok világában al-

kalmazott szerke-

zeti és segéd-

anyagok jellegze-

tességeit, valamint 

az anyagok szer-

kezetét, technoló-

giai tulajdonságai-

kat, ezek anyag-

vizsgálati módsze-

reit, különös tekin-

tettel az alkalma-

zott fémekre és 

kompozitokra. 

Kritikusan szemléli 

a hagyományos 

anyagok lehetősége-

inek határait. Belát-

ja, hogy szükséges 

lépést tartani a tech-

nológiai fejlődéssel, 

különösképpen a 

fémeket helyettesí-

tő, illetve kiváltó 

kompozitokra tekin-

tettel. Értékként 

tekint a korszerű 

anyag-kombinációk 

térhódítására. Nyi-

tott az új megoldá-

Másokkal 

együttműködve 

részt vesz az 

anyagtechnológia 

fejlődéséből eredő 

újfajta megoldá-

sok alkalmazásá-

ban. Felelősséget 

vállal a fémeket 

helyettesítő tech-

nológiák alkalma-

zása során felme-

rülő minőség igé-

nyek kapcsán. 
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sok alkalmazására. 

13. Az új kerékpár szer-

kezeti egységeit 

szakszerűen össze-

szereli. Az alkotó 

elemeket – szerkeze-

ti egységeket, gép-

elemeket előkészíti. 

Beépíthetőségüket 

előzetesen ellenőrzi, 

állagmegóvásukról 

korszerű kenéstech-

nikával gondosko-

dik, a csatlakozó 

részek egymáshoz 

viszonyított (relatív) 

helyzeteit beállítja. 

Ismeri a gyár-

tói/javítói előírá-

sokat, azok forrá-

sait; az állag- illet-

ve minőségmeg-

óvó intézkedése-

ket. Ismeri munka-

területe minőség-

biztosítási és elle-

nőrzési eszközeit, 

céljait és értékeit. 

Tisztában van a 

szemrevételezés-

sel, illetve diag-

nosztikai vizsgála-

tokkal elvégezhető 

műveletek techno-

lógiai és kiértéke-

lési feladataival, 

műveleteivel és 

kiértékelésével. 

Elkötelezett a minő-

ségi munkavégzés 

és ezen keresztül az 

ügyfél elégedettség 

folyamatosan magas 

szinten tartása, javí-

tása iránt. 

 

Önállóan és csa-

patban is felelős 

munkát végez. 

Saját és kollégái 

tevékenységét 

folyamatosan 

ellenőrzi, szükség 

esetén korrigálja. 

 

14. A kerékpár teljes 

körű szervizelésének 

első lépéseként diag-

nosztizál. Korszerű 

hiba felmérést végez 

a megrendelő/ügyfél 

kikérdezésétől a mű-

szeres vizsgálatokig. 

Elkötelezett a szak-

szerű diagnosztikai 

tevékenység irányá-

ban. 

 

Önállóan és csa-

patban is műsze-

res méréseket 

végez, amelyek 

kiértékelését fele-

lősen végzi. 

15. A javításhoz szüksé-

ges mértékben szét-

szereli a kerékpárt. A 

kézi szerszámokat, 

gépeket berendezé-

seket, szerkezeti és 

segédanyagokat 

szakszerűen kezeli, 

illetve alkalmazza. 

Komplexitásában 

átlátja a kerékpár 

egész rendszerét, 

beleértve az elekt-

romos hajtású ke-

rékpárokat is. Fel-

ismeri, azonosítja 

és felsorolja az 

összes hibát, rend-

ellenességet, 

melynek alapján a 

szükséges változ-

tatásokat átfogóan 

elvégzi. 

Elkötelezett a minő-

ségi szakmai mun-

kavégzés tekinteté-

ben. 

A javításokat a 

szakma szabálya-

inak megfelelően, 

a kivitelezés lépé-

seinek megfelelő 

sorrendjében, 

hibátlanul, önál-

lóan hajtja végre. 

16. A hibás alkatrészeket 

eltávolítja, illetve 

Komplexitásában 

átlátja a kerékpár 

Elkötelezett a minő-

ségi munkavégzés 

A feladatot a 

szakma szabálya-
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amennyiben javítha-

tó selejtről van szó a 

szükséges minőség-

nek megfelelő álla-

potra hozza, javítja a 

meghibásodott alkat-

részt, gépelemet, 

illetve szerkezeti 

egységet. Az elhasz-

nálódott alkatrésze-

ket megfelelő minő-

ségűre cseréli. 

egész rendszerét, 

beleértve az elekt-

romos hajtású ke-

rékpárokat is. Ma-

gabiztosan dönt 

arról, milyen mér-

tékben avatkozik 

be a rendszerbe, 

miután behatóan 

tanulmányozta azt 

a műveleteket 

megelőzően. Fel-

ismeri, azonosítja 

és felsorolja az 

összes hibát, rend-

ellenességet, 

melynek alapján a 

szükséges változ-

tatásokat átfogóan 

elvégzi. 

és ezen keresztül az 

ügyfél elégedettség 

folyamatosan magas 

szinten tartása, javí-

tása iránt. 

inak megfelelően, 

a kivitelezés lépé-

seinek megfelelő 

sorrendjében, 

hibátlanul, önál-

lóan hajtja végre. 

17. Beépítést megelőző-

en a csapágyak tisz-

títását, újra zsírozá-

sát, beállítását végzi. 

A megtört kerekeket 

centrírozza, a váltó 

és fék rendszereket 

szervizeli, az elhasz-

nálódott alkatrésze-

ket cseréli. 

Behatóan ismeri a 

karbantartási, 

szervizelési fela-

datok elvégzésé-

hez szükséges mű-

szaki alapművele-

teket, szerelési, 

javítási módszere-

ket és fogásokat. 

Elkötelezett a minő-

ségi karbantartási, 

szervizelési tevé-

kenység, és ezen 

keresztül az ügyfél 

elégedettség folya-

matosan magas 

szinten tartása, javí-

tása iránt. 

A karbantartási és 

szervizelési fela-

datokat a szakma 

szabályainak 

megfelelően, a 

kivitelezés lépése-

inek megfelelő 

sorrendjében, 

hibátlanul, önál-

lóan hajtja végre, 

illetve irányítja és 

ellenőrzi kollégái 

munkáját. 

18. Az ügyfeleket, vá-

sárlókat fogadja, 

telefonon, e-mailen 

kapcsolatot tart, kér-

désekre szakszerűen 

válaszol. A rendelé-

seket felveszi, illetve 

az interneten beérke-

zett rendeléseket is 

Ismeri az értékesí-

tés során készült 

bizonylatokat és 

tartalmukat, a bi-

zonylatolási elő-

írásokat. Ismeri a 

POS alapú és az 

önkiszolgáló pénz-

tárgépek működte-

A bizonylatok kiál-

lítása során pontos-

ságra törekszik. 

Precízen végzi a 

pénztárkezelői 

munkafolyamatokat, 

törekszik a nyitási 

és zárási bizonyla-

tok pontos vezetésé-

Felelősséget vál-

lal a kiállított bi-

zonylat helyessé-

géért. Önállóan 

kezeli a pénztár-

terminál elemeit. 

Felelősséggel 

tartozik az átvett 

fizetőeszközökért. 
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kezeli. A javítást 

követően átadja az 

ügyfélnek a javított 

kerékpárt a meghibá-

sodott, illetve cserélt 

alkatrészt, illetve 

szerkezeti egységet 

vagy gondoskodik a 

hulladék elhelyezé-

séről. Elkészíti a 

számlát. Kezeli a 

pénztárgépet, betart-

ja az adózási jogsza-

bályokat. 

Felveszi a garanciá-

lis igényeket, fogad-

ja és kezeli az e-

maileket és telefono-

kat. Megválaszolja a 

termékekkel kapcso-

latos kérdéseket. 

tését. Ismeri a 

pénztáros feladata-

it az áru és va-

gyonvédelem vo-

natkozásában. 

re. 

19. Raktárkészletet ke-

zel. Munkájához 

kapcsolódó admi-

nisztrációs feladato-

kat végez. 

Tisztában van a 

raktárkészlet keze-

lés szabályaival. 

Összefüggéseiben 

is átlátja a vonat-

kozó adminisztrá-

ciós feladatokat. 

A bizonylatok kiál-

lítása során pontos-

ságra törekszik. 

Precízen végzi a 

raktárkészlet kezelői 

munkafolyamatokat, 

törekszik a nyitási 

és zárási bizonyla-

tok pontos vezetésé-

re. 

Felelősséget vál-

lal a kiállított bi-

zonylat helyessé-

géért. Önállóan 

kezeli a raktár-

terminál elemeit. 

Felelősséggel 

tartozik az átvett 

anyagokért és 

eszközökért. 

20. A kiegészítők (lám-

pák, csengő, akku-

mulátor/dinamó bi-

cikli táskák, csomag-

tartók, kulacs-tartók, 

közúti láthatóságot 

elősegítő matricák, 

küllő díszek, egye-

bek) felszerelését 

elvégzi. 

Magabiztosan, 

azonosítja; felis-

meri; felsorolja; 

megnevezi, tudja, 

milyen kiegészítő 

felszerelése lehet 

egy adott kerék-

párnak. 

Elkötelezett a minő-

ségi munkavégzés 

és ezen keresztül az 

ügyfél elégedettség 

folyamatosan magas 

szinten tartása, javí-

tása iránt. 

A szakma szabá-

lyainak megfele-

lően, a kivitelezés 

lépéseinek megfe-

lelő sorrendjében, 

hibátlanul, önál-

lóan hajtja végre a 

feladatot. 
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21. A jármű rutin biz-

tonsági ellenőrzését 

elvégzi, képes a 

szükséges műveletek 

kielégítő kivitelezé-

sére. 

Összetettségében 

és összefüggései-

ben egyaránt tisz-

tában van a jármű-

vel kapcsolatos 

műszaki és közle-

kedésbiztonsági 

követelményekkel. 

Megnyugtatóan, 

empatikusan kom-

munikál az ügyfél-

lel. Üzemeltetési 

tanácsokkal látja el 

az ügyfelet, miköz-

ben tájékoztatja a 

biztonságos haszná-

latról, üzemeltetés-

ről. 

A szakma szabá-

lyainak megfele-

lően, a kivitelezés 

lépéseinek megfe-

lelő sorrendjében, 

hibátlanul, önál-

lóan hajtja végre 

feladatát. 

22. A megrende-

lőt/ügyfelet prakti-

kus tanácsokkal látja 

el a járműve bizton-

ságos és jogszerű 

használatá-

val/üzemeltetésével 

kapcsolatosan. Az 

ügyfél/vásárló fel-

merülő kérdéseit 

szakszerűen ugya-

nakkor közérthetően 

megválaszolja. 

 

Felismeri a laikus, 

vagy éppen hozzá-

értő vásárló/ügyfél 

igényeit és annak 

megfelelő kielégí-

tő szintű útmuta-

tással látja el. 

Komplexitásában 

birtokolva a szak-

ma elméleti és 

gyakorlati ismere-

teit, a kérdések 

széles körére vá-

laszt tud adni, il-

letve tudja, hogy 

kihez forduljon a 

szakmában. Tudja, 
hogy milyen onli-

ne felületeken ke-

resse a szükséges 

információkat. 

Idegen nyelvű 

szakmai anyagokat 

olvas (és ért meg) 

alapszinten.  

Törekszik a nem-

zetközi trendek 

megismerésére. 

 

Az ügyfél kérdé-

sei alapján a 

szakma szabálya-

inak megfelelően 

önállóan, felelős-

séggel válaszol. 

Vállalható, garan-

ciális tanácsokat 

ad (kollégái 

szakmai vélemé-

nyét is alapul vé-

ve), amennyiben a 

vevő/ügyfél visz-

szatér, akkor is 

önállóan kezeli az 

esetleges problé-

mákat. 

 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem
3
 

 

 

                                                           
3
 A megfelelő válasz aláhúzandó 
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10. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci rele-

vanciája):  

A kerékpározás kultúrájának fejlődésével, tömegesedésével jelentkező, illetve erősödő társa-

dalmi kihívásra adnak választ azok a műszaki, kereskedelmi és kapcsolódó tanácsadási szol-

gáltatások, melyek aktív szakszerű művelője a szakképzett kerékpárszerelő a munkaerőpia-

con.  A kerékpározás, mint sport, mint társas tevékenység, illetve hobbi igényli az eszközök 

megbízhatóságát, karbantartását, meghibásodás esetén a mentést, illetve a szervizelést egya-

ránt. A vállalkozások mindezt sikeres üzleti működés mellett úgy teszik, hogy eközben a ká-

ros anyagokat kibocsátó közlekedés környezetbarát alternatíváját is támogatják. A kerékpár-

szerelő a munkaerőpiacon kereskedelmi tevékenységet is folytatva elősegíti a kerékpáros köz-

lekedési kultúra további elterjedését, a keletkező igények kiszolgálását a kapcsolódó sport és 

hobbi, illetve társas programok eszközrendszerének biztosításával, beleértve az e-bike a sílé-

cek, hódeszkák és további eszközöket. Magának a szakképesítésnek a munkaerőpiaci relevan-

ciája is erősödik a társadalmi igény növekedésével és differenciálódásával. A minőségi igé-

nyeket kielégíteni képes, a gyorsan változó és fejlődő szakmát „on the job” tanuló szakember 

számára hosszabb távon is megélhetést biztosít ez a szakterület, illetve szakképesítés a mun-

kaerőpiacon, akár alkalmazottként, akár önálló vállalkozóként. 

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgate-

vékenységeinek részletes leírása: 

11.1. A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány.  

Egyéb feltételek: - 

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Írásbeli szakmai elméleti vizsga 

11.2.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

Az írásbeli vizsgán a kerékpárszerelő szakképesítés szakmai elméleti tanulási eredmé-

nyeinek átfogó felmérése történik. Módszertanilag egy Multiple choice (feleletválasz-

tós) tesztfeladatot kell a vizsgázónak megoldania, melyben biztosítani kell számára, 

hogy a feladatelemeket tetszés szerinti sorrendben oldja meg és lehetősége legyen 

visszaléptetésre, saját maga korrekciójára, a rendelkezésre álló idő alatt. Ezen időszak-

ban a számítógépet le kell választani a világhálóról és a számológép üzemmódot en-

gedni kell használni, hogy az érdemi döntésekre tudja fordítani hasznos vizsgaidejét a 

jelölt. Kérdésenként több jó válasz is lehetséges, a hibás válasz pontlevonással jár. 

Minden témaelemből (alább részletezve) legalább kettő szerepeljen a vizsgán. Számí-

tási feladatoknál a részletszámításokra egyszerű levezetésekre is adható pontszám. 

Kerékpárszerelés gépészeti alapjai feladat (alapvető gépészeti mérések, ellenőrzések, 

mértékegységek; SI, anyagszerkezettani alapismeretek, alkalmazott fémek tulajdonsá-

gai, kompozitok, mechanikai, technológiai jellemzők, felületkezelés/védelem; szakrajz 



12/13 

olvasás alapismeretek, szabványos jelölések, műhelyrajzok, összeállítási rajzok kor-

szerű ábrázolások. Munkabiztonság, tűzvédelem, környezetvédelem.  Műszaki tanács-

adás. Számla kiállítása.          30% 

Motor- és kerékpárszerelés üzemviteli alapjai (kinematika, dinamika, energetika se-

besség, áttétel, teljesítmény számítások, KRESZ szerinti besorolás; például: pedelec-

gyors pedelec)         20 % 

Kerékpár diagnosztika és szerkezetismereti feladat (erőátvitel, váz, fékek, e-bike –

pedelec- jármű villamosság-elektronika, kiegészítő berendezések), mindegyik téma 

elemből legalább 2 szerepeljen a vizsgán     50% 

 

11.2.3.  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  60 perc 

11.2.4.  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  30 % 

11.2.5.  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése részletesen kidolgozott javítási-értékelési szempont-

ok alapján történik.  

11.2.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-

szám legalább 40%-át elérte. 

 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex kerékpár javítási és diagnosztikai pro-

jektfeladat 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

Kerékpár javítási és diagnosztikai komplex feladat, javítási jegyzőkönyv kitöltésével: erőátvi-

tel, váz, fékek, jármű villamosság- elektronika- motor- pedelec, kiegészítő berendezések 

(mindegyik téma elemnek szerepelnie kell a vizsgán). A projektfeladat végén a vizsgázónak 

szóban be kell mutatnia az elvégzett feladatát. 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  120 perc 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  70 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Erőátvitel 10% 

Váz             10% 

Fékek  10% 

Jármű villamosság- elektronika- motor- pedelec 10% 

Kiegészítő berendezések 10% 

Projekt feladat prezentálása 10% 

Vevővel/ügyféllel történő kommunikáció 10% 

Szakmai –műszaki- tanácsadás 10% 

Számla elkészítése 10% 
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Munkabiztonság, tűzvédelem és környezetvédelem 10% 

Összesen:  100% 

11.3.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-

szám legalább 40%-át elérte. 

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

A vizsgabizottság legalább egy tagja rendelkezzen kerékpárszerelési gyakorlattal. 

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

- Szerelő kéziszerszámok 

- Kéziforgácsoló szerszámok 

- Forrasztó, hegesztő gépek, szerszámok 

- Kézi villamos kisgépek 

- Kerékpárok, kerékpár szerkezeti egységek, alkatrészek 

- Pedelec és tartozékok, szerkezeti egységek, alkatrészek, alkatrész tárolók 

- Kerékpárjavító célszerszámok 

- Általános villamos műszerek, villamossági szerszámkészlet 

- Mechanikai mérőeszközök 

- Kerékszerelő és kiegyensúlyozó 

- Akkumulátortöltő és akkumulátorvizsgáló berendezés 

- Munkabiztonsági és tűzvédelmi felszerelések, egyéni védőeszközök 

- Szállítóeszközök 

- Gépjárművek, állványra szerelt működő motorok – pedelec - 

- Számítógép, szövegszerkesztő, adatbázis-kezelő, szkenner, internetkapcsolat, e-mail 

levelező, nyomtató, számlázó szoftver (NAV) 

- Veszélyeshulladék-kezelő eszközök, berendezések 

- Elsősegély nyújtás eszközei 

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok:  

A vizsgafeladathoz csak a vizsgabizottság által ellenőrzött, kikészített segédeszközök hasz-

nálhatók. 

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 

12. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek 


