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Előzmények 

 
 
A Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki 
Karának vezetősége a 2006-os Bánkis Hagyományőrző Nap eseményei után, 
melyen egy Ford T-modell volt az egyik kiállítási tárgy, kezdett azon gondolkodni, 
hogy a kar számára biztosítson egy emblematikus tárgyat, olyasmit, mint Óbudán a 
Kandó mozdonyt. Az említett Ford T-modell adta az ötletet, hogy iskolánk 
jogelődjének kiemelkedő munkásságú hallgatójához – Galamb Józsefhez – 
köthetően egy Ford T-modellt a kar aulájában állítson ki. 
 
Az elgondolást tett követte, és sikerült hozzájutni egy viszonylag jó állapotú és 
előéletét tekintve hiánytalanul dokumentált gépkocsihoz. A kar oktatói és hallgatói 
nekiláttak az állapotfelmérésnek és a jármű restaurálásának. 
 
A munka során tapasztaltuk azt, hogy annak ellenére, hogy sok magyarországi cég 
foglalkozik veterán-gépjármű felújítással és restaurálással, meglehetősen nagy a 
káosz annak tekintetében, hogy a szakemberek szemléletét, valamint az elvégzett 
munkák minőségét vizsgálva nem képviselnek egységes álláspontot. Ez nagyon 
zavarólag hat a piacon. További megállapításunk volt, hogy nincs semmilyen 
szakemberképzés ezen a területen. 
 
A piacon lévő cégek, a különböző veterán-jármű klubok is örömmel üdvözölnék egy 
ilyen jellegű képzés beindítását. A Budapesti Műszaki Főiskola, amely a 
gépészmérnöki szak járműtechnikai szakirányán hosszú ideje folytat alapképzést, 
megfelelő személyi háttérrel, infrastruktúrával és szakmai kapcsolatrendszerrel 
rendelkezik.  
 
 



 
A veterán-gépjármű restaurátor szakirányú továbbképzés 

struktúrája 
 
A képzés mintatantervének összeállításakor a következő szempontokat vettük 
figyelembe: 
 
A tantárgyak és egyben az ismeretek körét, öt csoportba soroltuk be, ezek 

- Általános gépjármű ismeretek 
- Korhű és korszerű gyártási környezet, alkatrészpótlások módszerei 
- Személyiségfejlesztés 
- Dokumentálás, jogi alapismeretek 
- Szakdolgozat készítés 

 
A tárgyak fenti csoportosítása átfogja azokat a tématerületeket, amelyek feltétlenül 
szükségesek a sikeres lebonyolításhoz. Az ismeret csoportokat alapismeretek és 
szakmai törzsanyag, illetve speciális ismeretek témakörbe tudtuk besorolni. Ez a 
mintatanterv felépítés megfelel a Főiskolán kialakult mintatanterv felépítésnek. 



Veterán- gépjármű restaurátor szakirányú továbbképzési 
szak képzési és kimeneti követelményei 

 
a, A szakirányú továbbképzés megnevezése 
 

Veterán-gépjármű restaurátor 
 
b, Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése 
 

Veterán-gépjármű restaurátor szakmérnök 
 
c, A szakirányú továbbképzés képzési területe 
 

Műszaki továbbképzési terület 
(Multidiszciplináris mérnöki tudományok) 

 
d, A képzésben való részvétel feltételei 
 
 A képzésben részt vehetnek, akik hagyományos egyetemi, illetve főiskolai, 
vagy MSC, illetve  BSC szintű mérnöki képzettséggel rendelkeznek. 
 
e, A képzési idő 

4 szemeszter 
 
f, A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 
 

Félévenként 30 kredit, összesen 120 kredit 
 
g, A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető 
ismeretek, személyes adottságok, készségek, szakképzettségek alkalmazása 
konkrét környezetben, tevékenység rendszerben 
 
Általános kompetenciák 
 

- Eszköz jellegű kompetenciák: 
Az alapos szakmai ismereteken túl megismerő készség, helyzetfelismerő 
készség, számítástechnikai ismeretek és felhasználói készség, probléma- 
megoldó és döntési készség, kommunikációs készség, analitikus és szintetizáló 
gondolkodásmód, tárgyalókészség. 
 
- Személyes kompetenciák 
Alkalmasság a különböző szakterületek közötti kommunikációra. A 
megrendelőkkel való együttműködési készség. Fejlett mérnöki gondolkodásmód, 
elhivatottság a műszaki emlékek megóvására, megoldás motiváció, csapatmunka 
irányítására, koordinálására való készség, önálló munkavégzés, szakmai 
felelősség vállalás. 
 
 



 
- Módszertani kompetenciák 
Vezetői rátermettség, rendszerező és értékelő gondolkodás, szervező é s 
szakmai irányító szerep felvállalása, szakismeretek befogadására és átadására 
motiváltság, döntéshozatali önállóság, nyitottság, a gyakorlat és az elmélet 
összekapcsolásának készsége, új helyzetekhez való alkalmazkodás képessége, 
a minőség iránti elkötelezettség, kritikai és önkritikai gondolkodás, ötletgazdaság, 
rugalmasság. 
 

Szakmai, speciális kompetenciák 
 
A megőrzendő értékek minőségének definiálása és nagy biztonsággal való 
felismerése. A járműtörténet és a korabeli gyártási környezet alapos ismerete, az 
elmélet és gyakorlat közötti kölcsönös kapcsolat ismerete. 
Motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére. Új szakmai eredmények 
megismerésére való igény, ezek alkalmazhatóságának kritikus felismerése, az 
autentikus módszerek etikus helyettesítésének felismerésének. A komplex 
rendszerek megértése, a rész és az egész viszonyának értelmezése. 
Jó megfigyelőképesség. 
Kiemelkedő tárgyalóképesség (idegen nyelven is) szakterületen belüli és kívüli, 
vagy civil szereplőkkel. Felkészültség a szakmai egyeztetések megszervezésére 
és lebonyolítására. Munkaterv és program készítésének és végrehajtásának 
képessége. 
 
 

Személyes adottságok, készségek 
 
Amint a h, pontban kitűnik, elengedhetetlenül szükséges  szakmai tudáson és 
készségeken kívül a veterán-gépjármű restaurátor képzésben fontos szerepe van 
a személyiség fejlesztésnek. Ez elsősorban annak a kettős szerepnek 
köszönhető, amit a veteránjármű restaurátornak kell betölteni a megrendelő 
(jármű tulajdonos) érdekeinek, kívánságainak teljesítése közben, és azzal, amikor 
a szakmai-etikai követelmények összhangba hozásakor kell követnie. A jó 
helyzetfelismerés, kommunikációs készség, szervező készség nélkülözhetetlen 
eszközei a szakmai tudás és meggyőzés sokoldalú érvényesítésének. 
 
 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben 
 
A konkrét környezet a veteránjármű restaurálása szakosodott vállalkozás, a 
konkrét tevékenység ennek a vállalkozásnak az irányítása, a restaurálási 
munkában való szakszerű részvétel. A megszerzett szakképzettség birtokában 
tevékenykedő veterán-gépjármű restaurátorok elvárhatóan magasabb 
színvonalon fogják gyakorolni hivatásukat. Befolyással lesznek a szakmára, a 
kulturális örökség részét képező járműtörténeti emlékek megóvásának 
szakavatott képviselői lesznek. 
 
 



h, A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai 
 
Kötelező tantárgyak 
 
1. Általános gépjármű ismeretek     40 kredit 
 Jármű történet, fejlődési irányzatok, alkalmazott technika történeti megoldások 
kialakulása. Fődarabok fejlődése. Elektromos rendszerek kialakulása. 
 - Gépjármű történet 
 - Magyar járműgyártás története 
 - Jármű motorok 
 - Gépjárművek üzemanyag-ellátó rendszerei 
 - Gépjármű villamosság 
 - Erőátvitel, futóművek 
 - Felépítmények 
 - Integrált gyakorlat I. 
 - Integrált gyakorlat II. 
 
2. Korhű és korszerű gyártási környezet, alkatrész pótlások  
módszerei        33 kredit 
 Gépjárművek gyártásának történeti fázisai, módszerei. Az alkalmazott fémes 
és nemfémes anyagok felhasználásának lehetőségei. Mérések, rekonstrukciók. 
Korszerű és különleges alkatrészgyártási módszerek. Kenőanyagok, 
segédanyagok. 
 - Anyagtudomány I. 
 - Anyagtudomány II. 
 - Anyagtudomány III. 
 - Lemez alakítás 
 - Hegesztés, hőkezelés 
 - Felületvédelem és kikészítés 
 - Korhű technológiák 
 - Korszerű technológiák 
 - Különleges technológiák 
 - Műanyag alkatrészek kis darabszámú gyártása 
 
 
3. Mérnöki készségek fejlesztése  15 kredit 
 - Matematikai módszerek 
 - Méréstechnika I. 
 - Méréstechnika II. 
 
4. Dokumentálás, jogi alapismeretek.     17 kredit 
 Hagyományos könyvtári és elektronikus irodalomkutatás. Minőségbiztosítás 
elemei. A restaurálás jogi ismeretei. 
 - Muzeológiai ismeretek, mérnöki etika 
 - Minőség biztosítás I. 
 - Minőség biztosítás II. 

- Minőségbiztosítás III. 
 - Munkavédelem, baleset elhárítás 
 - Hiba-felvételezés és dokumentálás 
 



5. Szakdolgozat készítés      15 kredit 
 
Összesen a 4 szemeszter alatt megszerezendő kreditek száma  

Összesen:    120 kredit 
 
 
A záróvizsga feltételei: a négy szemeszter teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, 
elfogadása. 
 
 
 



 
Budapesti Műszaki Főiskola
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr
166 49 56 0 0 0 16 60 0 0 0 17 42 0 0 0 14 8 0 0 0 2

1. Gépjármű történet 20 5 20 0 0 é 5
2. Magyar járműgyártás története 16 4 16 0 0 é 4
3. Muzeológiai ismeretek, mérnöki etika 12 4 12 0 0 é 4
4. Anyagtudomány I. 16 4 16 0 0 v 4
5 Anyagtudomány II 16 4 16 0 0 v 4 4
6. Anyagtudomány III. 10 4 10 0 0 v 4 5
7. Matematikai módszerek 24 8 12 0 0 v 4 12 0 0 v 4
8. Méréstechnika I. 12 4 12 0 0 é 4
9. Méréstechnika II. 8 3 8 0 0 é 3 8
10. Minőség biztosítás I. 8 3 8 0 0 v 3
11. Minőség biztosítás II. 8 2 8 0 0 v 2 10
12. Minőségbiztosítás III. 8 2 8 0 0 v 2 11
13. Munkavédelem, baleset elhárítás 8 2 8 0 0 v 2
14. 0 0

208 71 44 0 0 0 12 24 0 16 0 11 44 0 16 0 18 64 0 0 0 30
15. Jármű motorok 20 5 20 0 0 v 5

16.
Gépjárművek üzemanyagellátó 
rendszerei

12 4
12 0 0 v 4

17. Gépjármű villamosság 20 5 20 0 0 é 5
18. Erőátvitel, futóművek 12 4 12 0 0 é 4
19. Felépítmények 12 3 12 0 0 é 3
20. Lemez alakítás 12 3 12 0 0 v 3
21. Hegesztés, hőkezelés 12 3 12 0 0 v 3 5
22. Felületvédelem és kikészítés 8 3 8 0 0 é 3
23. Hibafelvételezés és dokumentálás 12 4 12 0 0 v 4
24. Korhű technológiák 8 2 8 0 0 é 2
25. Korszerű technológiák 28 4 28 0 0 é 4 4 5
26. Különleges technológiák 12 3 12 0 0 v 3

27.
Műanyag alkatrészek kis darabszámú 
gyártása

8 3
8 0 0 é 3 6

28. Integrált gyakorlat I. 16 5 0 0 16 é 5
29. Integrált gyakorlat II. 16 5 0 0 16 é 5
30. Szakdolgozat 0 15 0 0 0 é 15

0 0
374 120 100 0 0 0 28 84 0 16 0 28 86 0 16 0 32 72 0 0 0 32

Szigorlat (s) 0 0 0 0
Vizsga (v) 5 4 3 3
Évközi jegy (é) 2 4 6 3
Elfogadás (e) 0 0 0 0

1. Gépjármű történet *
2. Jármű motorok **
3. Korszerű technológiák ***

* A tétel Gépjármű történet, B tétel Magyar járműgyártás története
** A tétel Jármű motorok,  B tétel erőátvitel, futóművek, Felépítmények

*** A tétel Korszerű technológiák, B tétel Korhű- és különleges technológiák

óra/f
élév kredit

Sorszám Kód Tantárgyak
1. (tavasz) 2. (ősz) 3. (tavasz) 4. (ősz)

Záróvizsga tárgyak:

levelező tagozat

Mintatanterv

Alapismeretek és szakmai törzsanyag+speciális ismeretek tárgyak:

féléves (14 hét) óraszámokkal (ea. tgy. l). ; követelményekkel (k.); kreditekkel (kr.)

Alapismeretek és szakmai törzsanyag összesen:

Speciális szakismeretek

Félévek Előtanulmányok

Veterán-gépjármű restaurátor szakmérnök szak

 



 Veterán-gépjármű restaurátor szakirányú továbbképzés tantárgyai 
 
 
Gépjármű történet 

- gőz-, elektromos-, belsőégésű motorokkal szerelt járművek története 1850-től 
1980-ig 

- különleges kialakítású, konstrukciójú gépkocsik, motorkerékpárok, 
haszonjárművek 

- korát megelőző konstrukciók (kompresszoros motorok, befecskendezés, 
áramvonal  kialakítások, „mérföldkövek” a járművek fejlődésében, stb. 

 
 
Magyar járműgyártás története 

- áttekintése a magyar járműgyártásnak MARTA-tól AUDI-ig. Az első 
világháború előtti Osztrák-Magyar Monarchia, a két háború közötti 
motorkerékpár, gépkocsi, haszonjármű-gyártás, 1945 utáni Csepel Autógyár, 
Ikarusz, MÁRFI, Pannónia Motorkerékpár Gyár, Székesfehérvár Magyar 
Általános Gépgyár, Rába, stb. története, gyártmányai 

 
Múzeológiai ismeretek, mérnöki etika 

- Restaurálás, felújítás, összeépítés fogalma. Milyen tevékenység megengedett 
és mi nem a restaurálás során? Mérnöki felelősség, etika 

 
Anyagtudomány I. 

- Fémes szerkezeti anyagok tulajdonságai, összetételük, ötvözők hatásai az 
anyagok tulajdonságaira 

 
Anyagtudomány II. 

- Nem fémes szerkezeti anyagok felhasználása a járműépítésben 
- Fa, bőr, gumi, műanyagok tulajdonságai 

 
Anyagtudomány III. 

- Járműiparban felhasznált segédanyagok 
- Olajok, zsírok, gyártáskori tulajdonságai, és a korszerű mai anyagok 

összehasonlítása 
-  Töltőanyagok, habok, hő- és zajszigetelő anyagok 

 
 
Matematikai módszerek 

- Numerikus módszerek (függvényközelítések, deriválás, integrálás, 
egyenletrendszerek megoldása 

- Valószínűség számítás alapjai 
 
Méréstechnika I. 

- Hosszmérés-technika, méréselméleti ismeretek 
 
Méréstechnika II. 

- Jármű ipari mérések 
 
 



Minőség biztosítás I. 
Minőség biztosítás II. 
Minőségbiztosítás III. 

- Rendelésre készült restaurálás során milyen követelményeket kell kielégíteni, 
hogy a tevékenység minősíthető legyen? 

- Minőségbiztosítás II. és III. fakultatív tárgy lehetne, elvégzése esetén kiadható 
a minőségügyi asszisztens oklevél 

 
Munkavédelem, baleset elhárítás 

- Járműipari javítás, felújítás, restaurálás munkavédelmi szabályai 
 
Jármű motorok 

- Motorkerékpárok, gépkocsik, haszonjárművek motorjának fejlődése, 
szerkezeti megoldások, stb. 

- Gőzgépek, kazánok, elektromos meghajtás, Otto- és Diesel motorok. 
Alkoholos hajtás, fagáz üzem, stb. 

 
Gépjárművek üzemanyag-ellátó rendszerei 

- Gázosítók, porlasztók, adagolók, befecskendezők fejlődése, működése 
 
Gépjármű villamosság 

- Gyújtás fejlődése, kisfeszültségű gyújtás, mágnes-gyújtás, akkumulátoros 
gyújtás, izzítás,stb. 

- Áramfejlesztők (dinamó, generátor, magdinó, dinastarter, stb. 
- Világítás, egyéb villamos berendezések 

 
Erőátvitel, futóművek 

- Független kerékhajtás, differenciálmű 
- Kormányzás 
- Rugózás 
- Lengéscsillapítás 
- Futómű felfüggesztések, stabilitás stb. 

 
Felépítmények 

- A hintótól a variálható karosszériáig (CC) 
- Felépítményhez felhasznált anyagok 

 
Lemez alakítás 

- Hajlítás, nyújtás, domborítás, kivágás, mélyhúzás stb. sajátosságai 
 
Hegesztés, hőkezelés 

- Hegesztés különböző változatai, azok munkamódszere (láng, ív, védőgázas 
AVI-AFI hegesztések. Edzés, nemesítés, kéregedzés, feszültségmentesítő 
hőkezelés 

 
 
 
Felületvédelem és kikészítés 

- Fém és fa felületek festése 
- Festékek az oldószerestől a vízbázisúig 



- Nikkelezés, krómozás, horganyzás, kadmiumozás, barnítás, kékítés 
munkafogásai 

- Lakkok szerepe, fajtái 
- Gumi alkatrészek ápolása 

 
 
Hiba-felvételezés és dokumentálás 

- A felújítandó, restaurálandó jármű és alkatrészeinek felvételezése, hiba-
felvételezés 

- Irodalomkutatás könyvtárban és interneten 
- Az elvégzett munkák dokumentálásának módszertana 

 
 
Korhű technológiák 

- A XIX és XX század fordulójának ipari, technikai színvonala, fejlettsége 
- Az alkalmazott anyagok, acélok, öntöttvasak, csapágyfémek gyártása 
- Technikai fejlődés a két világháború között 

 
Korszerű technológiák 

- Bonyolult alkatrészek egyedi gyártástechnológiája (CNC techn.) 
- CAD/CAM lehetőségek az alkatrészek újra gyártásában 
- Sérült, hiányos alkatrészek rekonstruálása (reverse ingeneering) 
- Gyors-prototipus gyártás, 3D szkennelés 
- Fémszórásos és felrakó hegesztéses javítás az elő- és utó 

megmunkálásokkal 
 
Különleges technológiák 

- Lézeres vágás 
- Vízsugaras vágás 
- Nagysebességű megmunkálás 

 
Műanyag alkatrészek kis darabszámú gyártása 

- Különböző járműépítésben használatos műanyagok tulajdonságai 
- Egyéb műanyag alkatrészek gyártása öntéssel 
- Gyors szerszámkészítés 
- Forma leválasztók, gyanták, több komponensen anyagok felhasználása 

 
Integrált gyakorlat I. 
Integrált gyakorlat II. 

- Az aktuális félben lévő tantárgyakhoz kapcsolódó kiscsoportos labor és 
műhely foglalkozások  forgószínpad szerűen 

- Célja bemutatni munkafogásokat, azok begyakorlása ill. a hallgató általi 
felmérése, felismerése annak fontosságáról 

 
 
Szakdolgozat 

- Célja felmérni, a tanultakat mennyire sajátította el a hallgató, és önálló 
munkaként mennyire tudja alkalmazni. 



 
Előkalkuláció (félévekre)    
    
    
Munkaszám: BGK-TANF-        /09    
Szakfeladatszám:    
SZJ szám:    
    
Egy főre vetített tanfolyami díj:  120000 Ft  
Tanfolyami létszám:  24 fő  
    
    
    
ELŐKALKULÁCIÓ (félévekre)    
    
    
 Vetítési alap Alap %-a Minta 
AK tevékenység típus  B0 B0 
1. Elszámolandó árbevétel (ÁFA 
nélkül)   2880000
2.1 Állami befizetés (1.) 5% 144000
2.2. Anyag és eszközbeszerzés   250000
2.3. Szolgáltatás, külső alvállalkozó   50000
3. Felosztható árbevétel [1.-(2.1.+2.2.+2.3.]  2436000
4.1. Rezsitérítés I. (3.) 15% 365400
4.2 Rezsitérítés II.  (2.2.) 5% 12500
4. Rezsitérítés összesen (4.1.+4.2.)  377900
5.1. Gazdasági bonyolítás díja + TB I. (3.) 5% 121800
5.2. Gazdasági bonyolítás díja + TB I. (2.2) 5% 12500
5.3. Főmérnöki iroda díja + TB  (3.) 1,50% 36540
5. Gazdasági bonyolítás díja + TB 
össz (5.1.+5.2.+5.3.)  170840
6.1. Maradvány I. (3.) 10% 243600
6.2. Maradvány II. (2.3.) 5% 2500
6. Maradvány összesen (6..1.+6.2.)  246100
7. Összes főiskolai elvonás (4.+5.+6.)  794840
8. Közvetlen munkavégzők (belső 
alvállalkozók, vagy/és bér + TB) (3.-7.)  1641160
    
    
Budapest, 2009. január    
    
    
    



 


