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Autótechnika Országos Tanulmányi Verseny
Az autószerelő, autószerelő technikus és autóelektronikai műszerész tanulók országos tanulmányi
versenye 2015–2016. tanév.
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.
Társrendezőként szerepel a Széchenyi István Egyetem és kiemelt partnerünk a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ. 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 – az Autótechnika folyóirat főszerkesztője
Spindler Tibor – Autószerelők Országos Egyesületének elnöke
Őri Péter – az Autótechnika folyóirat 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.
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 több 3 fős csapat is nevezhet. A csapat tagjait az iskola jelöli ki. A csapatok évfolyamtól, képzési szakiránytól függetlenül állíthatóak össze. Nevezési díj nincs.

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. JANUÁR 31., CSÜTÖRTÖK.
A nevezési lap a levél mellékletét képezi, melyet e-mailben kérünk megküldeni
a következő címre: aotv@xmeditor.hu.
A VÁLOGATÓ VERSENNYEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓKAT A BENEVEZETT
CSAPATOK E-MAILBEN, 2016. FEBRUÁR 2-IG KAPJÁK MEG.

A VERSENY MENETE
Online forduló
Szakmai alapozó és szaktantárgyakat érintő, valamint az autó világához tartozó, általános ismereteket
érintő elektronikus tesztlap kitöltése (a tesztlapot interneten keresztül adott időpontban kell kitölteniük a
versenyzőknek). A nevező iskolákban, a válogató verseny ideje alatt a verseny rendezői által delegált ellenőrök ügyelnek a versenyszabályok betartására.
Az internetes első forduló időpontja: 2016. február 8., hétfő, 13 óra, időtartama 2 óra 30 perc.
A kitöltött feladatlapokat 2016. február 8., 15.45-ig kell a megadott e-mail címre megküldeni.
Késedelmes feladás a versenyből történő kizárást jelent.
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2016. FEBRUÁR 22., HÉTFŐ.
Az országot 5 régióra bontottuk, az online fordulóból történő továbbjutás is ez alapján zajlik.
Az online forduló eredményei alapján minden iskolából egy csapat juthat tovább.
A döntő elméleti és gyakorlati szervizfeladatokból áll.
Időpontja: 2016. április 23., szombat.
Helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem és a Mobilis – a tudományos felfedezések háza.
A VERSENY DÍJAZÁSA
A nevezett iskolák a verseny támogatóitól szakmai dokumentációs anyagokat kapnak.
A verseny döntőjében szereplő csapatok tagjai, a felkészítő tanárok és a nevező szakképző intézmények
tárgyjutalmakban részesülnek.

A változtatás jogát fenntartjuk.

Győr, 2016. január 8.

Jó felkészülést kívánunk!
A szervezők nevében
Dr. Nagyszokolyai Iván

