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AUTÓTECHNIKA ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY
Az autószerelő, autószerelő technikus és autóelektronikai műszerész tanulók országos tanulmányi
versenye 2017–2018-as tanévben.
A nagy hagyományú szakmai verseny kiírója és rendezője az Autószerelők Országos Egyesülete és az
X-Meditor Kft. gépjárműipari szakkommunikációs cég, az Autótechnika folyóirat kiadója és szerkesztősége.
A rendezők a verseny előkészítésébe és lebonyolításába bevonják a szakma jeles vállalkozásait és
képviselőit, ezzel széles körű szakmai összefogást teremtenek meg.
A verseny szakmai vezetői és a zsűri elnökei:
Dr. Nagyszokolyai Iván – Autótechnika szakfolyóirat főszerkesztője
Spindler Tibor – Autószerelők Országos Egyesületének elnöke
Őri Péter – AOE-szakelőadó, Autótechnika szakfolyóirat felelős szerkesztője
A VERSENY CÉLJA
A verseny célja, hogy a tanulók a leendő szakembereknek munkát adó gépjárműfenntartó-ipari
vállalkozások szakmai elvárásai szerint bizonyíthassák felkészültségüket, rátermettségüket. A
versenyfeladatok teljesítése napjaink legkorszerűbb vizsgálati eljárásainak, diagnosztikájának ismereteit
igénylik, de a szakma szerelési, szervizműveleti alapjai, egyszerűbb hétköznapi munkafeladatai sem
hiányoznak a megmérettetésből. Mivel az autójavítás ma már nemcsak kézművességben, hanem a
szakmai információforrások kezelésében és a vállalkozási ismeretekben való jártasságot is megköveteli,
ezért a versenyzők ezekről a területekről is kapnak feladatot. Ebben az évben kiemelt jelentőséggel bír az
idegen nyelv ismerete a csapattagok részéről.
A csapatban történő versenyzés során a másokért való felelősség, a becsületes helytállás kerül előtérbe.
A jól szereplő csapatok öregbítik iskolájuk hírnevét, és egyben a szakmai képzés fontosságára irányítják a
figyelmet.
NEVEZÉS
A versenyre nevezhet minden olyan szakképző intézmény, amelyikben autószerelő, autószerelő technikus
és autóelektronikai műszerész képzés folyik.
Iskolánként maximum két 3 fős csapat nevezhet! A csapat tagjait az iskola jelöli ki. A csapatok évfolyamtól,
képzési szakiránytól függetlenül állíthatóak össze. Nevezési díj nincs.

A nevezés
elérhető:
A nevezési
határidő:

kattints ide!

http://aotv.e-feladatlap.hu/?register=1
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A VERSENY MENETE
I. Online forduló
Szakmai alapozó és szaktantárgyakat érintő, valamint az autó világához tartozó, általános ismereteket
érintő elektronikus tesztlap kitöltése. Minden csapattag egyénileg tölti ki az online-feladatlapokat.
Az internetes első fordulót biztosító rendszer tesztelési időpontja:
2018. január 29., hétfő, 13 óra, időtartama kb. 20 perc.
Az internetes első forduló időpontja:
2018. február 5., hétfő, 13 óra, időtartama kb. 1 óra 30 perc.
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2017. FEBRUÁR 6., KEDD.
Az országot 5 régióra bontottuk, az online fordulóból történő továbbjutás is ez alapján zajlik. Az online
forduló eredményei alapján minden iskolából maximum egy, minden régióból két csapat juthat tovább a
középdöntőbe. A régiós bontás az alábbi ábrán tekinthető meg:

II. Középdöntő
A középdöntőkbe jutott csapatoknak szervizekben kell bizonyítani gyakorlati tudásukat. Minimális elméleti
kérdésre, inkább kétkezi munkára kell számítani a régiós fordulóban.
Időpontja: Később egyeztetett időpontban.
Helyszín: Később egyeztetett helyszíneken, minden régióban egy helyszín.
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III. Döntő
Minden régióból egy csapat jut az országos döntőbe, ahol vegyesen elméleti kérdésekkel és gyakorlati
feladatokkal találják magukat szembe, melyek a jármű szinte minden részegységére kiterjednek.
Időpontja: Később egyeztetett időpontban.
Helyszín: Később egyeztetett helyszíneken, minden régióban egy helyszín.
A VERSENY DÍJAZÁSA
A nevezett iskolák a verseny támogatóitól szakmai dokumentációs anyagokat kapnak.
A verseny középdöntőjében és az országos döntőben szereplő csapatok tagjai, a felkészítő tanárok és a
nevező szakképző intézmények tárgyjutalmakban részesülnek.

Győr, 2018. január 9.
Jó felkészülést kívánunk!
A szervezők nevében
Dr. Nagyszokolyai Iván
AOTV-elnök
Spindler Tibor
AOTV-társelnök
Őri Péter
Szakmai- és média felelős
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