Tájékoztató
OKJ: 54 525 10 Repülőgép-szerelő
szakképesítésre történő jelentkezéshez
Képzési adatok:
Iskola rendszerű képzés, nappali munkarend szerint (2 év)
Iskola rendszerű képzés, felnőttoktatás, esti munkarend szerint (2 év)
Iskolarendszerű intenzív képzés (1 év)
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A repülőgép-szerelő felkészíti a repülőgépet a repülésre, feltárja és javítja a hibákat, ellenőrzi és
karbantartja a gép sárkányát (borítóköpeny), hajtóművét (motorok) és futóművét.
Feladatai:








a repülőgépek hajtóműveinek ellenőrzése, a szükséges karbantartások elvégzése, az előírt
mérések végrehajtása, a hajtóművek cseréje,
a repülőgépsárkány fő egységeinek ellenőrzése, hibafelvételezése, hibajavítása, fődarabok,
egységek cseréje, csere utáni ellenőrzése,
a
repülőgépek
futóművének
ellenőrzése,
a
kerékcserék
végrehajtása
- az üzemanyagrendszer, a hidraulikarendszer, a repülőgép-vezérlés rendszere, a
tűzoltórendszer, a vészrendszerek stb. üzemképességének ellenőrzése, javítása, karbantartása,
a repülőgép-hajtómű, -sárkány és rendszerei karbantartásának, javításának és ellenőrzésének
művezetése, minősítése, a repülőgépnek műszaki szempontból repülésre alkalmassá
nyilvánítása és az elvégzett munka dokumentálása,
a repülőgépek indításához és érkezéséhez szükséges műszaki segítség biztosítása, a gépek útra
bocsátásának és megérkezésének műszaki előkészítése.

Kinek ajánljuk ezt a szakmát?
Azoknak, akik jó műszaki érzékkel rendelkeznek, és gyorsan, pontosan el tudják végezni a feladatokat.
Akik szeretnek elmélyedve dolgozni, és emellett nem hiányzik belőlük a kitartás és a szorgalom. Akik
nem riadnak meg a felelősségtől, szeretnek és tudnak csapatban és egyénileg is dolgozni.

Szükséges képességek, erősségek, tulajdonságok:
A repülőgép-szerelők különböző szerszámokkal, apró alkatrészekkel és érzékeny műszerekkel
dolgoznak, így nagy szükség van az ügyes kézre és ujjakra. A kapott utasítások követése és pontos
betartása mindennél fontosabb. A szakma ugyanakkor megköveteli az önállóságot szakemberektől,
mivel a munkafolyamatok meghatározását és a szükséges munkaidő-ráfordítást a szerszámok és
eszközök kiválasztását és előkészítését, a munkavégzés során egyénileg kell elvégezni. Fontos a jó
kommunikációs készség, alkalmazkodó képesség a felelősség vállalása saját és kollegái munkájáért.
A fenteken túl a repülőgép-szerelő a jó térlátás, hallás, jó színérzékelés és a rajzi készség megléte
szükséges.
Egészségügyi kizáró okok:
A következő problémák fennállása esetén a pályaválasztási döntés meghozatala előtt érdemes kikérni
az orvos véleményét:











az átlagosnál gyengébb testi fejlettség és izomerő,
a lábak és a gerincoszlop jelentős károsodása,
a kezek és a lábak korlátozott mozgásképessége,
súlyos légúti megbetegedések,
szédüléssel járó szív és vérkeringési zavarok
egyszeműség,
színtévesztés,
halláshiba,
a kéz bőrártalmai,
rohamokkal járó betegségek.

Az orvosi vizsgálat nemcsak az iskolai felvételt előzi meg, hanem a munkába állás előtt is
szigorú vizsgálatsorozaton kell részt venni, kérjük, a jelentkezés előtt ezt vedd figyelembe.
Amit nyújtunk:
Hol is kezdjük? A képzés gyakorlati helyszínét a Magyar Honvédség biztosítja, az MH 86.
Szolnok Helikopter Bázison. Ennek köszönhetően a képzés során lehetőség nyílik megismerni a Magyar
Honvédségben rendszeresített helikoptereket, kiképző és harcászati repülőket. Lehetőség nyílik
közelebbről megismerni a Magyar Honvédség haditechnikai eszközparkját, átélhetitek a katonák
mindennapjait, ezáltal egy kicsit Ti is közéjük tartozhattok.
Természetesen a képzésen való részvétellel semmilyen kötelezettséget nem vállalsz a
Magyar Honvédség felé!
Azonban, ha megtetszik mindaz, amit a gyakorlati képzés során látsz és tapasztalsz és a jövődet
katonaként képzeled el, akkor a képzés ideje alatt bármikor pályázhatsz a honvédelmi miniszter által
alapított Mészáros Lázár ösztöndíjra.
Még bizonytalan vagy? A képzés sikeres befejezését követően bármikor jelentkezhetsz a
Magyar Honvédség állományába.
Bárhogy is döntesz, ezzel a képzéssel csak nyerhetsz!

