HASZONGÉPJÁRMŰ VEZETŐ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 31 841 01 0000 00 00 Haszongépjármű vezető szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 841 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Haszongépjármű vezető

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

8357
1
70 %
30 %
1

31 841 01 0010 31 01
Autóbuszvezető
31 841 01 0010 31 02
Tehergépkocsi-vezető

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
0,5 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, töbször módosított 1993. évi LXXVI. törvény
17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– szaktanterem
– demonstrációs terem
– számítógép-terem
– tanműhely
– termelő tanműhely
– utcai környezet
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
legalább "D" kategóriára érvényes vezetői engedély;
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
8357

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Autóbuszvezető

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Felkészül a munkafeladat végrehajtására
Jelentkezik a feladat elvégzésére
Teljesíti a szállítási, fuvarozási feladatot
Az előírásoknak megfelelően végzi a szükséges adminisztrációt
Ellátja a feladat befejezése után a jármű átadás, -leállítás feladatait
Továbbképzi magát
Ellátja az autóbusz közlekedéssel kapcsolatos feladatokat
Ellátja az áruszállítással kapcsolatos feladatokat

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
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A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0590-06 Haszongépjármű vezető általános feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkaképes állapotban jelentkezik munkába
Szükség szerint részt vesz a munkaképességi vizsgálatban
Átveszi a diszpozíciót, szükség szerint egyeztetet
Elvégzi a munkafelvételt
Ellenőrzi a jármű műszaki állapotát
Elvégzi a napi indulás előtti műszaki ellenőrzést
Ellenőrzi a menetíró készüléket
Előkészíti a járművet a feladat elvégzésére
Felveszi az okmányokat, eszközöket, járatellátmányt
Kezdeményezi az esetleges hiányok pótlását
Útvonaltervet készít
Szükség szerint egyeztet az irányítóval
Váltótársával együttműködve látja el a feladatát
Indulás előtt elvégzi a szükséges adminisztrációt
Betartja a munkaidőre, vezetési pihenő időre vonatkozó előírásokat
A szabályok betartásával alkalmazkodik a közúti forgalomhoz
Defenzív vezetéssel biztonságra törekedve közlekedik
Gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról
Ellátja a jármű működtetésével kapcsolatos feladatokat
Biztosítja a kiegészítő berendezések zavartalan működését
Forgalmi zavar estén előírás szerint cselekszik
Az út során figyelemmel kíséri a jármű működését
Szükség szerint intézkedik a késés miatt
Elvégzi a határátlépéssel kapcsolatos feladatokat
Ellátja a számlákkal, okmányokkal kapcsolatos feladatokat
Folyamatosan vezeti a menetlevelet, vagy fuvarlevelet
Elvégzi a határátlépéssel kapcsolatos adminisztrációt
Ellátja a menetíró készülék használatával kapcsolatos adminisztrációt
Szükség szerint intézkedik és dokumentálja a rendkívüli eseményeket
Elvégzi a feladat befejezéséhez kapcsolódó adminisztrációt
Leadja a feladat végzésével kapcsolatos okmányokat
Szükség szerint útijelentést készít
Elszámol az ellátmánnyal, illetve bevétellel
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Részt vesz az időszakos szakmai továbbképzéseken
Részt vesz a munkavédelmi továbbképzéseken
Folyamatosan bővíti a szűkebb munkaterületére vonatkozó ismereteit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
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A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Térképek és használatuk
D A hazai vasúti, közúti és vízi közlekedés földrajzi hálózata
B A hazai közúthálózat felépítési és számozási rendszere
C A gazdaságilag jelentős települések elhelyezkedése, közlekedési kapcsolataik
C Útvonaltervezés
C Gépjárművek felépítése
C Meghajtások fajtái, üzemi jellemzői
D Belső égésű motorok szerkezete, működése, jellemzői
C A gépjármű elektromos rendszere, működése
C Erőátviteli rendszerek
B Kormány-, fék- és futómű rendszerek és működésük
B Vontatmányok, szerelvények felépítése, üzemeltetési jellemzőik
B Gazdaságos gépjármű üzemeltetés
B Indulás előtti ellenőrzések
B Gépjárművek biztonságos üzemeltetése
D Közlekedési alapfogalmak
D Közlekedés, szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
D Közúti közlekedési szolgáltatások fogalma fajtái
B Okmányok gyakorlati alkalmazása és kezelése
B Biztonságos járművezetés alkalmazása
D A vezénylés feladatai és módszerei
D Fuvarköltség, bevételek elszámolása
D A szerződések, típusai, elemei
D Munkajogi ismeretek
B Munkaszerződés
B Felelősség kár esetén
C A vezénylés fogalma, fajtái, vezénylési elvek
B A gépjármű vezető vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírások,
A menetíró készülék időszakos ellenőrzés időpontjának figyelemmel kísérése és
B
használata
C A fuvarozási szerződés lebonyolításának szabályai
D A fuvarozással kapcsolatos teendők jogszabályi előírásai
D A belföldön végzett fuvarozással kapcsolatos közösségi jogszabályok alkalmazása
B Munkahelyre, tevékenységre érvényes munkavédelmi előírások
B Baleseteknél, tűzeseteknél alkalmazandó intézkedések
B Az elsősegélynyújtás szabályai és azok végrehajtása
B A tűz megelőzése, a tűzoltás szabályait, eszközei
B Elektromos áram által okozott balesetek, intézkedések
B Jellemző környezeti szennyezések, megelőzésük, elhárításuk
B A forgalmi szolgálat hírközlő és informatikai eszközeinek használata
C Helymeghatározó rendszerek (GPS)
A nemzetközi Közúti Közlekedési Egyezmény, a hazai közlekedési szabályoktól eltérő
D
speciális külföldi jelzések és előírások
C Útdíj fizetési rendszerek
C A közlekedési előéleti pontrendszer, utánképzés
C Az utas és ajándékforgalomra vonatkozó vámrendelkezések
A gépkocsivezető kapcsolata a közlekedési partnereivel, az együttműködő etikus
C
viselkedés a közlekedésben
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C

Ellenőrző szervekkel, hatósággal való együttműködő
bírságolások, az ezekhez kapcsolódó jogszabályok

viselkedési normák,

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
3
Térkép jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Kézügyesség
4
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
4
Tájékozódás
4
Térérzékelés
4
A gépjárművek kezelő berendezéseinek használata
3
Gépjárművek kiegészítő berendezéseinek, eszközeinek használata
3
Kéziszerszámok használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0591-06 Autóbusz-vezető feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi és biztosítja az autóbusz külső, belső tisztaságát
Ellenőrzi és karbantartja az utaskiszolgáló berendezéseket
Ellenőrzi a karbantartási naplót
Az autóbusszal a feladat szerinti utasfelvételi helyre közlekedik
Felveszi a kapcsolatot az irányítóval, vagy a megrendelővel
Átveszi a feladatvégzési utasításokat
Felveszi a kapcsolatot az utaskísérővel
Gondoskodik az utasok beszállításáról, a csomagok elhelyezéséről
Biztosítja az utasforgalmi előírások betartását
Alkalmazza a poggyászkezelési előírásokat
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Különjárat esetén folyamatosan egyezteti a programot a megrendelővel
Együttműködik az utaskísérővel
Elvégzi a forda-féle menetrend szerinti-, illetve a külön célú menetrend szerint
feladatokat
Betartja a menetrendet
Gondoskodik a díjszabási rendeletek betartásáról
Kiadja, kezeli, ellenőrzi az utazási igazolványokat
Folyamatosan ellátja utastájékoztatási feladatait
Rendkívüli helyzetben gondoskodik az utasok továbbszállításáról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az autóbuszok és utasterek felépítése, jellemzői
C Az autóbuszok utas kényelmi berendezései és működésük
C A különböző autóbusz típusok jellemzői
B Adatrögzítő, kapcsolattartó, menetjegykiadó és ellenőrző berendezések
D A személyszállítási tevékenység szabályozása
D Személyszállítási szerződések és végrehajtásuk
D Az autóbusz közlekedés és az idegenforgalom kapcsolata
B A személyszállítás okmányai és azok gyakorlati kezelése, használata
A A biztonságos utasszállítás és járművezetés
C A személyszállítási folyamat összetevői
B A menetrend fogalma, feladata, fajtái, tartalma
D A közforgalmú autóbusz-közlekedés technológiai folyamata
C Különcélú menetrend szerinti járatok és a különjáratok fogalma, fajtái
B Pénztárszolgálat, pénzkezelési szabályok
C Bevételelszámolás és ellenőrzés
B A személyes kapcsolattartás elvei, gyakorlata
B Rendkívüli események és helyzetek, a szükséges intézkedések
C Díjszabási rendszerek, alkalmazásuk
B A menetjegyek fogalma, rendeltetése, fajtái, csoportosítása,
B Az utazási igazolványok fogalma, rendeltetése, fajtái, csoportosítása
B Poggyászmegőrzés, talált tárgyak kezelése
C Biztosítások az autóbusz-közlekedésben
B Utazási feltételek
B Kézipoggyász és élőállat szállítási feltételek
B Menetokmányok fajtái, fontosabb rovatai, kitöltési előírások
Személyszállítással kapcsolatos szakkifejezések, menetokmányok és ezek idegen
B
nyelvű változatai
Különleges utascsoportok, mozgásukban akadályoztatottak, fogyatékkal élők,
B
gyermekek stb.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
Személyes kompetenciák:
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Társas kompetenciák:
Udvariasság
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0592-06 Tehergépkocsi-vezető feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a rakodást, vagy (szerződés alapján) részt vesz benne
Az utasítások szerint átveszi az árut
Ellenőrzi rakodásnál a rakomány elhelyezését, a súlyelosztást, rögzítést
Gondoskodik a rakodási és biztonsági előírások betartásáról
Rakománytól függően a megfelelő jelzésekkel látja el a járművet
Átveszi, ellenőrzi, intézi az áruszállítás okmányait
Biztosítja az áru környezetvédelmi előírásainak megfelelő szállítását
Együttműködik az árukísérővel
Az áru jellegétől függően választja meg a vezetési stílust
Megkeresi a címzettet
Jelentkezik a lerakodásra
Ellátja az áru átadásával kapcsolatos feladatokat
Átadja az okmányokat, egyeztet a lerakodásról
Figyelemmel kíséri, vagy (szerződés alapján) elvégzi az áru lerakodását
Rendkívüli helyzetben szükség szerint kezdeményezi az áru továbbítását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A tehergépkocsik és szerelvények felépítése, jellemzői
C A tehergépkocsik rakodást segítő és az árukezelés berendezései
C A főbb tehergépkocsi típusok jellemzői
C A pótkocsik, trailerek sajátosságai
B Adatrögzítő és kapcsolattartó berendezések
D Kényelmi berendezések használata
C Billenő rakterű, hűtőkocsik kezelése
B Konténer-elhelyezés, rögzítés
D Az áruszállítás szabályozása
D Az áruszállítási folyamat elemei, jellemzői
D A logisztika alapfogalmai
C Az áruk jellemzői, szállítási technológiái
B A rakodási igénybevételek fajtái és hatásai,
B Rakományképzési módszerek és eszközök
C Árukibocsátó és árufogadó helyek, jellemzőik
B Az áruszállítás okmányai és azok gyakorlati kezelése, használata
B Az árutovábbítási folyamat gyakorlati elemei
B Csomagolás, áruvédelem, rakodás,
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B
C
D
A
B
B
D
C
B

A küldeményekkel kapcsolatos feladatok
A veszélyes áruk továbbításának alapelvei
Fuvarköltségek és az árutovábbítás bevételei
A biztonságos járművezetés és árutovábbítás
A személyes kapcsolattartás elvei, gyakorlata
Áruismeret, rakodás, rakományképzés, rakományrögzítés, raktározás
Az árutovábbítás területén alkalmazott leggyakoribb díjszabási rendszerek,
Az árutovábbításhoz kapcsolódó egyéb díjak
Árufuvarozással kapcsolatos szakkifejezések, menetokmányok és ezek idegen nyelvű
változatai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Testi erő
Személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
C Számlázás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
10

1
3
3

Elemi szintű számítógéphasználat
Információforrások kezelése
Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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A 31 841 01 0010 31 01 azonosító számú, Autóbuszvezető megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0590-06
Haszongépjármű vezető általános feladatai
0591-06
Autóbuszvezető feladatai
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
A 31 841 01 0010 31 02 azonosító számú, Tehergépkocsi-vezető megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0590-06
Haszongépjármű vezető általános feladatai
0592-06
Tehergépkocsi-vezető feladatai
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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8. A képzés szerkezete
A 31 841 01 0010 31 01 azonosító számú, Autóbuszvezető megnevezésű
elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

243/1.0/0886-06

243/2.0/0591-06

243/7.0/0590-06

243/6.0/0590-06

243/5.0/0590-06

243/4.0/0590-06

243/2.0/0590-06

243/1.0/0590-06

5

12
13
14
15
16
17
18
19

243/12.0/0590-06

243/11.0/0590-06

243/10.0/0590-06

243/9.0/0590-06

243/1.0/0591-06

243/3.0/0590-06

20

243/8.0/0590-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

243/3.0/0591-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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31
32

A 31 841 01 0010 31 02 azonosító számú, Tehergépkocsi-vezető megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

243/1.0/0886-06

243/2.0/0592-06

243/7.0/0590-06

243/6.0/0590-06

243/5.0/0590-06

243/4.0/0590-06

243/2.0/0590-06

243/1.0/0590-06

5

12
13
14
15
16
17
18
19

243/12.0/0590-06

243/11.0/0590-06

243/10.0/0590-06

243/9.0/0590-06

243/1.0/0592-06

243/3.0/0590-06

20

243/8.0/0590-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

243/3.0/0592-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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31
32

A 31 841 01 0010 31 01 azonosító számú, Autóbuszvezető megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

243/1.0/0590-06

Közlekedési földrajz I.

2

243/2.0/0590-06

3
4
5

243/3.0/0590-06
243/4.0/0590-06
243/5.0/0590-06

6

243/6.0/0590-06

7

243/7.0/0590-06

8
9
10

243/8.0/0590-06
243/9.0/0590-06
243/10.0/0590-06

11

243/11.0/0590-06

12

243/12.0/0590-06

13

243/1.0/0591-06

14

243/2.0/0591-06

15

243/3.0/0591-06

16

243/1.0/0886-06

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

36

0

0

36

Műszaki és karbantartási ismeretek

108

0

72

180

Közúti járművek üzemeltetése
Közlekedési szolgáltatások I.
Jogi alapismeretek I.
Munka-, tűz- és környezetvédelem
I.
Szakmai informatika és
kommunikáció I.
Közlekedési földrajz II.
Közlekedési szolgáltatások II.
Jogi alapismeretek II.
Munka-, tűz- és környezetvédelem
II.
Szakmai informatika és
kommunikáció II.
Közúti személyszállító járművek
A közúti személyszállítás
gyakorlata I.
A közúti személyszállítás
gyakorlata II.
Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:

24
54
36

0
0
0

72
0
0

96
54
36

36

0

0

36

18

18

0

36

0
36
24

24
0
0

0
0
0

24
36
24

24

0

0

24

12

12

0

24

24

0

0

24

36

0

0

36

24

0

50

74

60
552

0
54

0
194

60
800
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A 31 841 01 0010 31 02 azonosító számú, Tehergépkocsi-vezető megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

17

243/1.0/0590-06

Közlekedési földrajz I.

18

243/2.0/0590-06

19
20
21

243/3.0/0590-06
243/4.0/0590-06
243/5.0/0590-06

22

243/6.0/0590-06

23

243/7.0/0590-06

24
25
26

243/8.0/0590-06
243/9.0/0590-06
243/10.0/0590-06

27

243/11.0/0590-06

28

243/12.0/0590-06

29
30
31
32

243/1.0/0592-06
243/2.0/0592-06
243/3.0/0592-06
243/1.0/0886-06

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

36

0

0

36

Műszaki és karbantartási ismeretek

108

0

72

180

Közúti járművek üzemeltetése
Közlekedési szolgáltatások I.
Jogi alapismeretek I.
Munka-, tűz- és környezetvédelem
I.
Szakmai informatika és
kommunikáció I.
Közlekedési földrajz II.
Közlekedési szolgáltatások II.
Jogi alapismeretek II.
Munka-, tűz- és környezetvédelem
II.
Szakmai informatika és
kommunikáció II.
Közúti áruszállító járművek
A közúti áruszállítás gyakorlata I.
A közúti áruszállítás gyakorlata II.
Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:

24
54
36

0
0
0

72
0
0

96
54
36

36

0

0

36

18

18

0

36

0
36
24

24
0
0

0
0
0

24
36
24

24

0

0

24

12

12

0

24

24
36
24
60
552

0
0
0
0
54

0
0
50
0
194

24
36
74
60
800

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.

9.

A szakképesítés, elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0590-06 Haszongépjármű vezető általános feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gépjárművön ellenőrizendő részek ismertetése, majd az ellenőrzések elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A fuvarozáshoz szükséges dokumentumok, okmányok ismertetése, kitöltése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0591-06 Autóbusz-vezető feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Autóbusz üzemeltetése megadott utasszállító feladat végzése során
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Utasforgalmi helyzetgyakorlat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0592-06 Tehergépkocsi-vezető feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tehergépjármű üzemeltetése megadott szállítási feladat végzése során
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
17

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Áruszállítási helyzetgyakorlat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 841 01 0010 31 01 azonosító számú, Autóbuszvezető megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 40
4. vizsgarész: 30
A 31 841 01 0010 31 02 azonosító számú, Tehergépkocsi-vezető megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 40
4. vizsgarész: 30
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az elágazásokhoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
18

10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a
Haszongépjármű vezető szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 841 01 0010 31 01 azonosító számú, Autóbuszvezető megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

243/1.0/0590-06

Közlekedési földrajz
I.

sza
sza

243/1.1/0590-06
243/1.2/0590-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Útvonaltervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképek és használatuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Térkép jelképek értelmezése
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Térképek tipusai,méretarányok, térképjelek és egyéb jelölések
Térképek kiválasztása és gyakorlati használata
20

12
24

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

36

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési utak földrajzi hálózata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Útvonaltervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A hazai vasúti, közúti és vízi közlekedés földrajzi hálózata
B típus A hazai közúthálózat felépítési és számozási rendszere
C típus A gazdaságilag jelentős települések elhelyezkedése, közlekedési kapcsolataik
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térkép jelképek értelmezése
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hazai vasúti, közúti és vízi közlekedés földrajzi hálózata, számozási rendszere
A gazdaságilag jelentős települések elhelyezkedése, közlekedési kapcsolataik
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
2. TANANYAGEGYSÉG

243/2.0/0590-06

Műszaki és
karbantartási
ismeretek

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

243/2.1/0590-06
243/2.2/0590-06
243/2.3/0590-06
243/2.4/0590-06
243/2.5/0590-06
243/2.6/0590-06
243/2.7/0590-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjárművek felépítése, jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a járművet a feladat elvégzésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárművek felépítése
C típus Meghajtások fajtái, üzemi jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépjárművek csoportosítása, felépítése és jellemzőik
Haszongépjárművek csoportosítása, felépítése és jellemzőik

22

12
24
18
24
18
12
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

azonosítója

gyakorlati

jellege

elméletigényes
gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

óraszáma

0
0
0
0 180
0
0
72

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Motor
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Belső égésű motorok szerkezete, működése, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motorok felépítése, működése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.3/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőátvitel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erőátviteli rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tengelykapcsoló, sebességváltó,kiegyenlítőmű felépítése, működése
Tengelyek és csuklók

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.4/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Kormányzás, futómű, fékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kormány-, fék- és futómű rendszerek és működésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kerékfelfüggesztés, kerekek és abroncsok, rugózás, lengéscsillapítás, kormányzás, alváz
és felépítmény
Hidraulikus és légfékberendezés, ABS, ASR, lassító fékberendezés
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.5/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépjárművek elektromos rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gépjármű elektromos rendszere, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektromos rendszer felépítése
Világító- és jezőberendezések, vezérlő- és szabályozó rendszerek
Áramellátás, indítóberendezés

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.6/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Vontatmányok, kapcsolószerkezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vontatmányok, szerelvények felépítése, üzemeltetési jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vontatmányok csoportosítása, kapcsolószerkezetek felépítése, jellemzői
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.7/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki és karbantartási ismeretek gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárművek felépítése
C típus Meghajtások fajtái, üzemi jellemzői
D típus Belső égésű motorok szerkezete, működése, jellemzői
C típus Erőátviteli rendszerek
B típus Kormány-, fék- és futómű rendszerek és működésük
B típus Vontatmányok, szerelvények felépítése, üzemeltetési jellemzőik
C típus A gépjármű elektromos rendszere, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegységhez kapcsolódó ismeretek gyakorlati alkalmazása
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
3. TANANYAGEGYSÉG

243/3.0/0590-06

Közúti járművek
üzemeltetése

szk
szk
szk
szk

243/3.1/0590-06
243/3.2/0590-06
243/3.3/0590-06
243/3.4/0590-06

6
12
6
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorok jellemzése, jelleggörbék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti a szűkebb munkaterületére vonatkozó ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gazdaságos gépjármű üzemeltetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motorok üzemi paraméterei, azok összafüggései, jelleggörbék

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműszerelvények üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a jármű műszaki állapotát
Elvégzi a napi indulás előtti műszaki ellenőrzést
Ellátja a jármű működtetésével kapcsolatos feladatokat
Biztosítja a kiegészítő berendezések zavartalan működését
Az út során figyelemmel kíséri a jármű működését
Felveszi az okmányokat, eszközöket, járatellátmányt
Részt vesz az időszakos szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Indulás előtti ellenőrzések
B típus Gépjárművek biztonságos üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3. szint Kézügyesség
4. szint A gépjárművek kezelő berendezéseinek használata
3. szint Gépjárművek kiegészítő berendezéseinek, eszközeinek használata
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműszerelvények, haszongépjárművek biztonságos és gazdaságos üzemeltetésének
feladatai
A fő tevékenységet kísérő melléktevékenységek

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.3/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Haszongépjárművek mozgástörvényei, vezetéstechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépjárművek biztonságos üzemeltetése
B típus Biztonságos járművezetés alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézügyesség
4. szint A gépjárművek kezelő berendezéseinek használata
3. szint Gépjárművek kiegészítő berendezéseinek, eszközeinek használata
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Haszongépjárművek mozgástörvényei, viselkedésük különböző helyzetekben (évszak,
napszak, időjárás, rakomány stb)
Vezetéstechnikai ismeretek
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.4/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműszerelvények üzemeltetési gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a jármű műszaki állapotát
Elvégzi a napi indulás előtti műszaki ellenőrzést
Ellátja a jármű működtetésével kapcsolatos feladatokat
Biztosítja a kiegészítő berendezések zavartalan működését
Az út során figyelemmel kíséri a jármű működését
Felveszi az okmányokat, eszközöket, járatellátmányt
Részt vesz az időszakos szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Indulás előtti ellenőrzések
B típus Gépjárművek biztonságos üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3. szint Kézügyesség
4. szint A gépjárművek kezelő berendezéseinek használata
3. szint Gépjárművek kiegészítő berendezéseinek, eszközeinek használata
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Haszongépjárművek és járműszerelvények üzemeltetése
Vezetéstechnikai tréning

30

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
4. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/4.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési alapfogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szabályok betartásával alkalmazkodik a közúti forgalomhoz
Defenzív vezetéssel biztonságra törekedve közlekedik
Részt vesz az időszakos szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Közlekedési alapfogalmak
D típus A nemzetközi Közúti Közlekedési Egyezmény, a hazai közlekedési szabályoktól eltérő
C típus Útdíj fizetési rendszerek
C típus A közlekedési előéleti pontrendszer, utánképzés
C típus A gépkocsivezető kapcsolata a közlekedési partnereivel, az együttműködő etikus
C típus Ellenőrző szervekkel, hatóságokkal való együttműködő viselkedési normák, bírságolások,
az ezekhez kapcsolódó jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Számítógép-terem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közlekedési alapfogalmak
A KRESZ és egyéb közlekedési szabályzatok alkalmazása a belföldi és a nemzetközi
gyakorlatban

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/4.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Áru- és személyszállítási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a diszpozíciót, szükség szerint egyeztetet
Elvégzi a munkafelvételt
Elszámol az ellátmánnyal, illetve bevétellel
Részt vesz az időszakos szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Közlekedés, szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
D típus Közúti közlekedési szolgáltatások fogalma fajtái
D típus A vezénylés feladatai és módszerei
D típus Fuvarköltség, bevételek elszámolása
D típus A szerződések, típusai, elemei
C típus Az utas és ajándékforgalomra vonatkozó vámrendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közlekedés, szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
Közúti közlekedési szolgáltatások fogalma, elemei, elméleti és gyakorlati alkalmazása

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
5. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

243/5.0/0590-06

Jogi alapismeretek I.

sza

243/5.1/0590-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/5.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség szerint egyeztet az irányítóval
Váltótársával együttműködve látja el a feladatát
Forgalmi zavar estén előírás szerint cselekszik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Munkajogi ismeretek
B típus Munkaszerződés
B típus Felelősség kár esetén
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkajog legfontosabb elemei
A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei
A munkavégzés jellegéből adódó sajátos jogszabályi környezet

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
6. TANANYAGEGYSÉG

243/6.0/0590-06

Munka-, tűz- és
környezetvédelem I.

jellege

azonosítója

sza

243/6.1/0590-06

24

0

0

sza

243/6.2/0590-06

12

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/6.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaképes állapotban jelentkezik munkába
Szükség szerint részt vesz a munkaképességi vizsgálatban
Gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról
Részt vesz a mukavédelmi továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkahelyre, tevékenységre érvényes munkavédelmi előírások
B típus Baleseteknél, tűzeseteknél alkalmazandó intézkedések
B típus Az elsősegélynyújtás szabályai és azok végrehajtása
B típus Elektromos áram által okozott balesetek, intézkedések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bizonságos munkavégzés szabályai, veszályforrások Intézkedések rendkívüli esemény
bekövetkezésekor
A megelőzés lehetőségei

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/6.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a mukavédelmi továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tűz megelőzése, a tűzoltás szabályai, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános tűzvédelmi ismeretek, a szakmához kapcsolódó sajátos szabályok és
tevékenységek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
7. TANANYAGEGYSÉG

243/7.0/0590-06

Szakmai informatika sza
és kommunikáció I.
sza

243/7.1/0590-06

18

0

0

243/7.2/0590-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/7.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Hírközlő és informatikai eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség szerint intézkedik a késés miatt
Folyamatosan bővíti a szűkebb munkaterületére vonatkozó ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A forgalmi szolgálat hírközlő és informatikai eszközeinek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korszerű kommunikációs és informatikai eszközök felhasználó szintű ismerete és
alkalmazása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/7.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai informatika és kommunikáció gyakorlat I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti a szűkebb munkaterületére vonatkozó ismereteit
Útvonaltervet készít
Biztosítja a kiegészítő berendezések zavartalan működését
Szükség szerint intézkedik a késés miatt
Szükség szerint intézkedik és dokumentálja a rendkívüli eseményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Helymeghatározó rendszerek (GPS)
B típus A forgalmi szolgálat hírközlő és informatikai eszközeinek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korszerű kommunikációs és informatikai eszközök, helymeghatározó rendszerek (GPS)
használata

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/8.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Útvonaltervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Útvonaltervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Útvonaltervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Térkép jelképek értelmezése
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
3. szint Gépjárművek kiegészítő berendezéseinek, eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Útvonaltervezés megadott szempontok alapján, a jogszabályi környezet
figyelembevételével
Útvonaltervező szoftverek és elektronikus kisegítő berendezések használata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
9. TANANYAGEGYSÉG

243/9.0/0590-06

Közlekedési
szolgáltatások II.

szk

243/9.1/0590-06

36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/9.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztráció a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Indulás előtt elvégzi a szükséges adminisztrációt
Ellátja a számlákkal, okmányokkal kapcsolatos feladatokat
Folyamatosan vezeti a menetlevelet, vagy fuvarlevelet
Elvégzi a határátlépéssel kapcsolatos adminisztrációt
Ellátja a menetíró készülék használatával kapcsolatos adminisztrációt
Elvégzi a feladat befejezéséhez kapcsolódó adminisztrációt
Leadja a feladat végzésével kapcsolatos okmányokat
Szükség szerint útijelentést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Okmányok gyakorlati alkalmazása és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk önálló rendszerezése 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áru- és személyszállításnál alkalmazott adminisztrációs feladatok megismerése,
gyakorlati alkalmazása
Dokumentumok készítése minta alapján és irányítás mellett

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
10. TANANYAGEGYSÉG

243/10.0/0590-06

Jogi alapismeretek
II.

szk

243/10.1/0590-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/10.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Az áru- és személyszállítás jogszabályi előírásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a menetíró készüléket
Felveszi az okmányokat, eszközöket, járatellátmányt
Kezdeményezi az esetleges hiányok pótlását
Betartja a munkaidőre, vezetési pihenő időre vonatkozó előírásokat
Forgalmi zavar estén előírás szerint cselekszik
Szükség szerint intézkedik a késés miatt
Elvégzi a határátlépéssel kapcsolatos feladatokat
Szükség szerint intézkedik és dokumentálja a rendkívüli eseményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vezénylés fogalma, fajtái, vezénylési elvek
B típus A gépjármű vezető vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírások,
B típus A menetíró készülék időszakos ellenőrzés időpontjának figyelemmel kisérése és használata
C típus A fuvarozási szerződés lebonyolításának szabályai
D típus A fuvarozással kapcsolatos teendők jogszabályi előírásai
D típus A belföldön végzett fuvarozással kapcsolatos közösségi jogszabályok alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áru- és személyszállítás jogszabályi környezete
Belföldön és külföldön végzett fuvarozással kapcsolatos közösségi jogszabályok
lk l
á

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
11. TANANYAGEGYSÉG

243/11.0/0590-06

Munka-, tűz- és
szk
környezetvédelem II.

243/11.1/0590-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/11.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a mukavédelmi továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jellemző környezeti szennyezések, megelőzésük, elhárításuk
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jellemző környezeti szennyezések, megelőzésük, elhárításuk és következményeik
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
12. TANANYAGEGYSÉG

243/12.0/0590-06

Szakmai informatika szk
és kommunikáció II. szk

243/12.1/0590-06

0

12

0

243/12.2/0590-06

12

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/12.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai informatika és kommunikáció gyakorlat II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti a szűkebb munkaterületére vonatkozó ismereteit
Útvonaltervet készít
Biztosítja a kiegészítő berendezések zavartalan működését
Szükség szerint intézkedik a késés miatt
Szükség szerint intézkedik és dokumentálja a rendkívüli eseményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Helymeghatározó rendszerek (GPS)
B típus A forgalmi szolgálat hírközlő és informatikai eszközeinek használata
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korszerű kommunikációs és informatikai eszközök, helymeghatározó rendszerek (GPS)
használata

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/12.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Helymeghatározó rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti a szűkebb munkaterületére vonatkozó ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Helymeghatározó rendszerek (GPS)
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
43

Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helymeghatározó rendszerek (GPS) és egyéb tájékozódást segítő eszközök
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
13. TANANYAGEGYSÉG

243/1.0/0591-06

Közúti
személyszállító
járművek

szk

243/1.1/0591-06

24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.1/0591-06
A tananyagelem megnevezése:
Közúti személyszállító járművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi és biztosítja az autóbusz külső, belső tisztaságát
Ellenőrzi és karbantartja az utaskiszolgáló berendezéseket
Ellenőrzi a karbantartási naplót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az autóbuszok és utasterek felépítése, jellemzői
C típus Az autóbuszok utas kényelmi berendezései és működésük
C típus A különböző autóbusz típusok jellemzői
B típus Adatrögzítő, kapcsolattartó, menetjegykiadó és ellenőrző berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Leírás készítése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyszállító járművek felépítése, kiegészítő és kényelmi berendezések
Típus ismertetések

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
14. TANANYAGEGYSÉG

243/2.0/0591-06

A közúti
személyszállítás
gyakorlata I.

jellege

azonosítója

sza

243/2.1/0591-06

18

0

0

sza

243/2.2/0591-06

18

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.1/0591-06
A tananyagelem megnevezése:
A személyszállítási tevékenység elemei és kapcsolatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az autóbusszal a feladat szerinti utasfelvételi helyre közlekedik
Felveszi a kapcsolatot az irányítóval, vagy a megrendelővel
Átveszi a feladatvégzési utasításokat
Felveszi a kapcsolatot az utaskísérővel
Gondoskodik az utasok beszállításáról, a csomagok elhelyezéséről
Biztosítja az utasforgalmi előírások betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A személyszállítási tevékenység szabályozása
D típus Személyszállítási szerződések és végrehajtásuk
D típus Az autóbusz közlekedés és az idegenforgalom kapcsolata
B típus A személyes kapcsolattartás elvei, gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-

45

összes

gyakorlati

elméletigényes
gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

óraszáma

36

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyszállítási tevékenység szabályozása, kapcsolódása más tevékenységekhez
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.2/0591-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyszállítási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a poggyászkezelési előírásokat
Elvégzi a forda-féle menetrend szerinti-, illetve a külön célú menetrend szerint feladatokat
Betartja a menetrendet
Folyamatosan ellátja utastájékoztatási feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A személyszállítás okmányai és azok gyakorlati kezelése, használata
A típus A biztonságos utasszállítás és járművezetés
C típus A személyszállítási folyamat összetevői
B típus A menetrend fogalma, feladata, fajtái, tartalma
D típus A közforgalmú autóbusz-közlekedés technológiai folyamata
B típus Menetokmányok fajtái, fontosabb rovatai, kitöltési előírások
B típus Személyszállítással kapcsolatos szakkifejezések, menetokmányok és ezek idegen nyelvű
B típus Különleges utascsoportok, mozgásukban akadályoztatottak, fogyatékkal élők, gyermekek
stb.
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyszállítási folyamat összetevői, az alaptevékenység elemei
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
15. TANANYAGEGYSÉG

243/3.0/0591-06

A közúti
személyszállítás
gyakorlata II.

szk
szk
szk

243/3.1/0591-06
243/3.2/0591-06
243/3.3/0591-06

12
12
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.1/0591-06
A tananyagelem megnevezése:
A személyszállítás különleges esetei és körülményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Különjárat esetén folyamatosan egyezteti a programot a megrendelővel
Együttműködik az utaskísérővel
Kiadja, kezeli, ellenőrzi az utazási igazolványokat
Rendkívüli helyzetben gondoskodik az utasok továbbszállításáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Különcélú menetrend szerinti járatok és a különjáratok fogalma, fajtái
B típus Rendkívüli események és helyzetek, a szükséges intézkedések
B típus Az utazási igazolványok fogalma, rendeltetése, fajtái, csoportosítása
B típus Poggyászmegőrzés, talált tárgyak kezelése
C típus Biztosítások az autóbusz-közlekedésben
B típus Utazási feltételek
B típus Kézipoggyász és élőállat szállítási feltételek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyszállítási tevékenység során előforduló különleges esetek, sajátos körülmények
ismertetése
Az elvárt és szükséges magatartás és intézkedések ismertetése

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.2/0591-06
A tananyagelem megnevezése:
A személyszállítás költségei és bevételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a díjszabási rendeletek betartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bevételelszámolás és ellenőrzés
C típus Díjszabási rendszerek, alkalmazásuk
B típus A menetjegyek fogalma, rendeltetése, fajtái, csoportosítása,
B típus Pénztárszolgálat, pénzkezelési szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyszállítás során felmerülő közvetett és közvetlen költségek, önköltség számítás
Bevételek, gazdaságossági számítások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.3/0591-06
A tananyagelem megnevezése:
Összefüggő szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Utcai környezet
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A teljes munkafolyamat gyakorlása és megfigyelése valós körülmények között
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
16. TANANYAGEGYSÉG

243/1.0/0886-06

Általános
vállalkozási
feladatok

sza
sza
szk
szk
szk

243/1.1/0886-06
243/1.2/0886-06
243/1.3/0886-06
243/1.4/0886-06
243/1.5/0886-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.1/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D típus Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozás indítása működtetése: szükséges alapvető jogszabályok ismerete,
kapcsolattartás állami szervekkel (pl. APEH, TB stb.) adatszolgáltatási kötelezettségek
(pl. KSH stb.)

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.2/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű árajánlat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tevékenységhez kapcsolódó árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj,
garanciális feltételek, vállalási határidő stb.)

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.3/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Csoportos vagy páros helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
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Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Saját tevékenység részletes ismerete, hirdetési formák, szakkiállításokon, szakvásárokon
való részvétel
Kapcsolattartás formái (írásban, szóban, egyéb kommunikációs csatornákon), alapvető
kommunikációs gyakorlatok
Reklamáció intézése a garanciális feltételek figyelembevételével

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.4/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Számlakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számlázás
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás, elektronikus
számlakibocsátás
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackövetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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A 31 841 01 0010 31 02 azonosító számú, Tehergépkocsi-vezető megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

243/1.0/0590-06

Közlekedési földrajz
I.

sza
sza

243/1.1/0590-06
243/1.2/0590-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Útvonaltervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképek és használatuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Térkép jelképek értelmezése
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Térképek tipusai,méretarányok, térképjelek és egyéb jelölések
Térképek kiválasztása és gyakorlati használata
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési utak földrajzi hálózata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Útvonaltervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A hazai vasúti, közúti és vízi közlekedés földrajzi hálózata
B típus A hazai közúthálózat felépítési és számozási rendszere
C típus A gazdaságilag jelentős települések elhelyezkedése, közlekedési kapcsolataik
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térkép jelképek értelmezése
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hazai vasúti, közúti és vízi közlekedés földrajzi hálózata, számozási rendszere
A gazdaságilag jelentős települések elhelyezkedése, közlekedési kapcsolataik
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

243/2.0/0590-06

Műszaki és
karbantartási
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243/2.5/0590-06
243/2.6/0590-06
243/2.7/0590-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjárművek felépítése, jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a járművet a feladat elvégzésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárművek felépítése
C típus Meghajtások fajtái, üzemi jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépjárművek csoportosítása, felépítése és jellemzőik
Haszongépjárművek csoportosítása, felépítése és jellemzőik
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Motor
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Belső égésű motorok szerkezete, működése, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motorok felépítése, működése
Otto- és Dieselmotorok, különleges motorok
Tüzelőanyagok, tüzelőanyag ellátó rendszerek
Kenőolajok, kenési rendszerek
Levegőszűrők, kipufogó berendezés, hűtőrendszerek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.3/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőátvitel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erőátviteli rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tengelykapcsoló, sebességváltó,kiegyenlítőmű felépítése, működése
Tengelyek és csuklók
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.4/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Kormányzás, futómű, fékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kormány-, fék- és futómű rendszerek és működésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kerékfelfüggesztés, kerekek és abroncsok, rugózás, lengéscsillapítás, kormányzás, alváz
és felépítmény
Hidraulikus és légfékberendezés, ABS, ASR, lassító fékberendezés
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.5/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépjárművek elektromos rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gépjármű elektromos rendszere, működése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektromos rendszer felépítése
Világító- és jezőberendezések, vezérlő- és szabályozó rendszerek
Áramellátás, indítóberendezés
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.6/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Vontatmányok, kapcsolószerkezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vontatmányok, szerelvények felépítése, üzemeltetési jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szakrajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vontatmányok csoportosítása, kapcsolószerkezetek felépítése, jellemzői
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.7/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki és karbantartási ismeretek gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az előírt karbantartási feladatokat
Szükség szerint kiállítja a karbantartási, javítási könyvet
Kezdeményezi a jármű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárművek felépítése
C típus Meghajtások fajtái, üzemi jellemzői
D típus Belső égésű motorok szerkezete, működése, jellemzői
C típus Erőátviteli rendszerek
B típus Kormány-, fék- és futómű rendszerek és működésük
B típus Vontatmányok, szerelvények felépítése, üzemeltetési jellemzőik
C típus A gépjármű elektromos rendszere, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 40%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegységhez kapcsolódó ismeretek gyakorlati alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

243/3.0/0590-06

Közúti járművek
üzemeltetése

azonosítója

szk
szk
szk
szk

243/3.1/0590-06
243/3.2/0590-06
243/3.3/0590-06
243/3.4/0590-06

6
12
6
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Motorok jellemzése, jelleggörbék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti a szűkebb munkaterületére vonatkozó ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gazdaságos gépjármű üzemeltetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motorok üzemi paraméterei, azok összafüggései, jelleggörbék
Gazdaságos gépjármű üzemeltetés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműszerelvények üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a jármű műszaki állapotát
Elvégzi a napi indulás előtti műszaki ellenőrzést
Ellátja a jármű működtetésével kapcsolatos feladatokat
Biztosítja a kiegészítő berendezések zavartalan működését
Az út során figyelemmel kíséri a jármű működését
Felveszi az okmányokat, eszközöket, járatellátmányt
Részt vesz az időszakos szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Indulás előtti ellenőrzések
B típus Gépjárművek biztonságos üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3. szint Kézügyesség
4. szint A gépjárművek kezelő berendezéseinek használata
3. szint Gépjárművek kiegészítő berendezéseinek, eszközeinek használata
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműszerelvények, haszongépjárművek biztonságos és gazdaságos üzemeltetésének
feladatai
A fő tevékenységet kísérő melléktevékenységek
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.3/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Haszongépjárművek mozgástörvényei, vezetéstechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépjárművek biztonságos üzemeltetése
B típus Biztonságos járművezetés alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézügyesség
4. szint A gépjárművek kezelő berendezéseinek használata
3. szint Gépjárművek kiegészítő berendezéseinek, eszközeinek használata
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Haszongépjárművek mozgástörvényei, viselkedésük különböző helyzetekben (évszak,
napszak, időjárás, rakomány stb)
Vezetéstechnikai ismeretek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.4/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműszerelvények üzemeltetési gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a jármű műszaki állapotát
Elvégzi a napi indulás előtti műszaki ellenőrzést
Ellátja a jármű működtetésével kapcsolatos feladatokat
Biztosítja a kiegészítő berendezések zavartalan működését
Az út során figyelemmel kíséri a jármű működését
Felveszi az okmányokat, eszközöket, járatellátmányt
Részt vesz az időszakos szakmai továbbképzéseken
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Indulás előtti ellenőrzések
B típus Gépjárművek biztonságos üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3. szint Kézügyesség
4. szint A gépjárművek kezelő berendezéseinek használata
3. szint Gépjárművek kiegészítő berendezéseinek, eszközeinek használata
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Haszongépjárművek és járműszerelvények üzemeltetése
Vezetéstechnikai tréning
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/4.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési alapfogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szabályok betartásával alkalmazkodik a közúti forgalomhoz
Defenzív vezetéssel biztonságra törekedve közlekedik
Részt vesz az időszakos szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Közlekedési alapfogalmak
D típus A nemzetközi Közúti Közlekedési Egyezmény, a hazai közlekedési szabályoktól eltérő
speciális külföldi jelzések és előírások
C típus Útdíj fizetési rendszerek
C típus A közlekedési előéleti pontrendszer, utánképzés
C típus A gépkocsivezető kapcsolata a közlekedési partnereivel, az együttműködő etikus
viselkedés a közlekedésben
C típus Ellenőrző szervekkel, hatóságokkal való együttműködő viselkedési normák, bírságolások,
az ezekhez kapcsolódó jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Számítógép-terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közlekedési alapfogalmak
A KRESZ és egyéb közlekedési szabályzatok alkalmazása a belföldi és a nemzetközi
gyakorlatban
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/4.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Áru- és személyszállítási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a diszpozíciót, szükség szerint egyeztetet
Elvégzi a munkafelvételt
Elszámol az ellátmánnyal, illetve bevétellel
Részt vesz az időszakos szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Közlekedés, szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
D típus Közúti közlekedési szolgáltatások fogalma fajtái
D típus A vezénylés feladatai és módszerei
D típus Fuvarköltség, bevételek elszámolása
D típus A szerződések, típusai, elemei
C típus Az utas és ajándékforgalomra vonatkozó vámrendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közlekedés, szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
Közúti közlekedési szolgáltatások fogalma, elemei, elméleti és gyakorlati alkalmazása

66

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

243/5.0/0590-06

Jogi alapismeretek I.

sza

243/5.1/0590-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/5.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség szerint egyeztet az irányítóval
Váltótársával együttműködve látja el a feladatát
Forgalmi zavar estén előírás szerint cselekszik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Munkajogi ismeretek
B típus Munkaszerződés
B típus Felelősség kár esetén
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkajog legfontosabb elemei
A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei
A munkavégzés jellegéből adódó sajátos jogszabályi környezet
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

22. TANANYAGEGYSÉG

243/6.0/0590-06

Munka-, tűz- és
környezetvédelem I.

jellege

azonosítója

sza

243/6.1/0590-06

24

0

0

sza

243/6.2/0590-06

12

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/6.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaképes állapotban jelentkezik munkába
Szükség szerint részt vesz a munkaképességi vizsgálatban
Gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról
Részt vesz a mukavédelmi továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkahelyre, tevékenységre érvényes munkavédelmi előírások
B típus Baleseteknél, tűzeseteknél alkalmazandó intézkedések
B típus Az elsősegélynyújtás szabályai és azok végrehajtása
B típus Elektromos áram által okozott balesetek, intézkedések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bizonságos munkavégzés szabályai, veszályforrások Intézkedések rendkívüli esemény
bekövetkezésekor
A megelőzés lehetőségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/6.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a mukavédelmi továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tűz megelőzése, a tűzoltás szabályai, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános tűzvédelmi ismeretek, a szakmához kapcsolódó sajátos szabályok és
tevékenységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

23. TANANYAGEGYSÉG

243/7.0/0590-06

Szakmai informatika sza
és kommunikáció I.
sza

azonosítója

243/7.1/0590-06

18

0

0

243/7.2/0590-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/7.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Hírközlő és informatikai eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség szerint intézkedik a késés miatt
Folyamatosan bővíti a szűkebb munkaterületére vonatkozó ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A forgalmi szolgálat hírközlő és informatikai eszközeinek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korszerű kommunikációs és informatikai eszközök felhasználó szintű ismerete és
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/7.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai informatika és kommunikáció gyakorlat I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti a szűkebb munkaterületére vonatkozó ismereteit
Útvonaltervet készít
Biztosítja a kiegészítő berendezések zavartalan működését
Szükség szerint intézkedik a késés miatt
Szükség szerint intézkedik és dokumentálja a rendkívüli eseményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Helymeghatározó rendszerek (GPS)
B típus A forgalmi szolgálat hírközlő és informatikai eszközeinek használata
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korszerű kommunikációs és informatikai eszközök, helymeghatározó rendszerek (GPS)
használata
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

24. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

243/8.0/0590-06

Közlekedési földrajz
II.

szk

243/8.1/0590-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/8.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Útvonaltervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Útvonaltervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Útvonaltervezés
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Térkép jelképek értelmezése
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
3. szint Gépjárművek kiegészítő berendezéseinek, eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Útvonaltervezés megadott szempontok alapján, a jogszabályi környezet
figyelembevételével
Útvonaltervező szoftverek és elektronikus kisegítő berendezések használata
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

25. TANANYAGEGYSÉG

243/9.0/0590-06

Közlekedési
szolgáltatások II.

azonosítója

szk

243/9.1/0590-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/9.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztráció a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Indulás előtt elvégzi a szükséges adminisztrációt
Ellátja a számlákkal, okmányokkal kapcsolatos feladatokat
Folyamatosan vezeti a menetlevelet, vagy fuvarlevelet
Elvégzi a határátlépéssel kapcsolatos adminisztrációt
Ellátja a menetíró készülék használatával kapcsolatos adminisztrációt
Elvégzi a feladat befejezéséhez kapcsolódó adminisztrációt
Leadja a feladat végzésével kapcsolatos okmányokat
Szükség szerint útijelentést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Okmányok gyakorlati alkalmazása és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk önálló rendszerezése 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áru- és személyszállításnál alkalmazott adminisztrációs feladatok megismerése,
gyakorlati alkalmazása
Dokumentumok készítése minta alapján és irányítás mellett
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

26. TANANYAGEGYSÉG

243/10.0/0590-06

Jogi alapismeretek
II.

azonosítója

szk

243/10.1/0590-06

24

0

0
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója
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óraszáma

24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/10.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Az áru- és személyszállítás jogszabályi előírásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a menetíró készüléket
Felveszi az okmányokat, eszközöket, járatellátmányt
Kezdeményezi az esetleges hiányok pótlását
Betartja a munkaidőre, vezetési pihenő időre vonatkozó előírásokat
Forgalmi zavar estén előírás szerint cselekszik
Szükség szerint intézkedik a késés miatt
Elvégzi a határátlépéssel kapcsolatos feladatokat
Szükség szerint intézkedik és dokumentálja a rendkívüli eseményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vezénylés fogalma, fajtái, vezénylési elvek
B típus A gépjármű vezető vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírások,
B típus A menetíró készülék időszakos ellenőrzés időpontjának figyelemmel kisérése és használata
C típus A fuvarozási szerződés lebonyolításának szabályai
D típus A fuvarozással kapcsolatos teendők jogszabályi előírásai
D típus A belföldön végzett fuvarozással kapcsolatos közösségi jogszabályok alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áru- és személyszállítás jogszabályi környezete
Belföldön és külföldön végzett fuvarozással kapcsolatos közösségi jogszabályok
alkalmazása
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

27. TANANYAGEGYSÉG

243/11.0/0590-06

Munka-, tűz- és
szk
környezetvédelem II.

azonosítója

243/11.1/0590-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/11.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a mukavédelmi továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jellemző környezeti szennyezések, megelőzésük, elhárításuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jellemző környezeti szennyezések, megelőzésük, elhárításuk és következményeik
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG

243/12.0/0590-06

Szakmai informatika szk
és kommunikáció II. szk

azonosítója

243/12.1/0590-06

0

12

0

243/12.2/0590-06

12

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/12.1/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai informatika és kommunikáció gyakorlat II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti a szűkebb munkaterületére vonatkozó ismereteit
Útvonaltervet készít
Biztosítja a kiegészítő berendezések zavartalan működését
Szükség szerint intézkedik a késés miatt
Szükség szerint intézkedik és dokumentálja a rendkívüli eseményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Helymeghatározó rendszerek (GPS)
B típus A forgalmi szolgálat hírközlő és informatikai eszközeinek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korszerű kommunikációs és informatikai eszközök, helymeghatározó rendszerek (GPS)
használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/12.2/0590-06
A tananyagelem megnevezése:
Helymeghatározó rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti a szűkebb munkaterületére vonatkozó ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Helymeghatározó rendszerek (GPS)
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helymeghatározó rendszerek (GPS) és egyéb tájékozódást segítő eszközök
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

29. TANANYAGEGYSÉG

243/1.0/0592-06

Közúti áruszállító
járművek

azonosítója

szk

243/1.1/0592-06

77

24

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.1/0592-06
A tananyagelem megnevezése:
Közúti áruszállító járművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a rakodási és biztonsági előírások betartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tehergépkocsik és szerelvények felépítése, jellemzői
C típus A tehergépkocsik rakodást segítő és az árukezelés berendezései
C típus A főbb tehergépkocsi típusok jellemzői
C típus A pótkocsik, trailerek sajátosságai
B típus Adatrögzítő és kapcsolattartó berendezések
D típus Kényelmi berendezések használata
C típus Billenő rakterű, hűtőkocsik kezelése
B típus Konténer-elhelyezés, rögzítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haszongépjárművek és vontatmányok felépítése, kiegészítő és kényelmi berendezések
Típus ismertetések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

30. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

megnevezése

jellege

azonosítója

243/2.0/0592-06

A közúti áruszállítás
gyakorlata I.

sza

243/2.1/0592-06

18

0

0

sza

243/2.2/0592-06

18

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.1/0592-06
A tananyagelem megnevezése:
A logisztika alapfogalmai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a rakodást, vagy (szerződés alapján) részt vesz benne
Ellátja az áru átadásával kapcsolatos feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A logisztika alapfogalmai
C típus Árukibocsátó és árufogadó helyek, jellemzőik
B típus A személyes kapcsolattartás elvei, gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Logisztikai eszközök, az eszközök és létesítmények közötti kapcsolat
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/2.2/0592-06
A tananyagelem megnevezése:
Árukezelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az utasítások szerint átveszi az árut
Ellenőrzi rakodásnál a rakomány elhelyezését, a súlyelosztást, rögzítést
Átveszi, ellenőrzi, intézi az áruszállítás okmányait
Együttműködik az árukísérővel
Átadja az okmányokat, egyeztet a lerakodásról
Figyelemmel kíséri, vagy (szerződés alapján) elvégzi az áru lerakodását
Rendkívüli helyzetben szükség szerint kezdeményezi az áru továbbítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az áruszállítás szabályozása
D típus Az áruszállítási folyamat elemei, jellemzői
C típus Az áruk jellemzői, szállítási technológiái
B típus A rakodási igénybevételek fajtái és hatásai,
B típus Rakományképzési módszerek és eszközök
B típus Az áruszállítás okmányai és azok gyakorlati kezelése, használata
B típus Áruismeret, rakodás, rakományképzés, rakományrögzítés, raktározás
B típus Árufuvarozással kapcsolatos szakkifejezések, menetokmányok és ezek idegen nyelvű
változatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áruismeret, rakodás, rakományképzés, rakományrögzítés, raktározás elemei és
összefüggései
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

243/3.0/0592-06

A közúti áruszállítás
gyakorlata II.

szk
szk
szk

243/3.1/0592-06
243/3.2/0592-06
243/3.3/0592-06

12
12
0

0
0
0

0
0
50

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.1/0592-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges rakományok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rakománytól függően a megfelelő jelzésekkel látja el a járművet
Biztosítja az áru környezetvédelmi előírásainak megfelelő szállítását
Az áru jellegétől függően választja meg a vezetési stílust
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az árutovábbítási folyamat gyakorlati elemei
B típus Csomagolás, áruvédelem, rakodás,
B típus A küldeményekkel kapcsolatos feladatok
C típus A veszélyes áruk továbbításának alapelvei
A típus A biztonságos járművezetés és árutovábbítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különleges rakományok csoportosítása, kezelésükre és szállításukra vonatkozó
előírások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.2/0592-06
A tananyagelem megnevezése:
Az áruszállítás költségei és bevételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fuvarköltségek és az árutovábbítás bevételei
D típus Az árutovábbítás területén alkalmazott leggyakoribb díjszabási rendszerek,
C típus Az árutovábbításhoz kapcsolódó egyéb díjak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áruszállítás során felmerülő közvetett és közvetlen költségek, önköltség számítás
Bevételek, gazdaságossági számítások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/3.3/0592-06
A tananyagelem megnevezése:
Összefüggő szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az utasítások szerint átveszi az árut
Gondoskodik a rakodási és biztonsági előírások betartásáról
Átveszi, ellenőrzi, intézi az áruszállítás okmányait
Megkeresi a címzettet
Jelentkezik a lerakodásra
Ellátja az áru átadásával kapcsolatos feladatokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tehergépkocsik és szerelvények felépítése, jellemzői
C típus A pótkocsik, trailerek sajátosságai
B típus Rakományképzési módszerek és eszközök
A típus A biztonságos járművezetés és árutovábbítás
B típus Áruismeret, rakodás, rakományképzés, rakományrögzítés, raktározás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Utcai környezet
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A teljes munkafolyamat gyakorlása és megfigyelése valós körülmények között
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

32. TANANYAGEGYSÉG

243/1.0/0886-06

Általános
vállalkozási
feladatok

azonosítója
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szk
szk
szk

243/1.1/0886-06
243/1.2/0886-06
243/1.3/0886-06
243/1.4/0886-06
243/1.5/0886-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.1/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D típus Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozás indítása működtetése: szükséges alapvető jogszabályok ismerete,
kapcsolattartás állami szervekkel (pl. APEH, TB stb.) adatszolgáltatási kötelezettségek
(pl. KSH stb.)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.2/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű árajánlat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tevékenységhez kapcsolódó árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj,
garanciális feltételek, vállalási határidő stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.3/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Csoportos vagy páros helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Saját tevékenység részletes ismerete, hirdetési formák, szakkiállításokon, szakvásárokon
való részvétel
Kapcsolattartás formái (írásban, szóban, egyéb kommunikációs csatornákon), alapvető
kommunikációs gyakorlatok
Reklamáció intézése a garanciális feltételek figyelembevételével
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.4/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Számlakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számlázás
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás, elektronikus
számlakibocsátás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
243/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackövetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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