KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ
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,
– az 52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai műszerész 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 szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Közlekedésautomatikai műszerész

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

7449
2
50 %
50 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
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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:
– számítógép-terem
– idegennyelvi szaktanterem
– technológiai szaktanterem
– méréstechnikai laboratórium
– gyakorlati terem
– tanterem
– közlekedésautomatikai szaktanterem
– demonstrációs terem
– üzemlátogatás célszerűen kivállasztott állomásokon
– üzemlátogatás kijelölt állomásokon
– közlekedésautomatikai mérőszoba
– hálózatos szaktanterem
– elektronikai laboratórium
– gépészeti laboratórium
– műszaki rajz szaktanterem
– közlekedésautomatikai tanműhely
– alapozó tanműhely
– közlekedésautomatikai mérőszoba
– üzemlátogatás kijelölt áramellátó berendezéseknél
– gyakorlóterem
– üzemlátogatás a fenti berendezésekkel rendelkező állomásokon
– üzemlátogatás kijelölt pályaszakaszon
– üzemlátogatás meghatározott fenntartási szakaszon
– üzemlátogatás a fedezőberendezésekkel rendelkező szakaszokon
– üzemlátogatás kijelölt fenntartási szakaszokon
– üzemlátogatás gurítódombi berendezéssel szerelt szakaszon
– üzemlátogatás járműfenntartó telephelyen
– üzemlátogatás "emelt" sebességre kialakított pálya szakaszokon
– üzemlátogatás sh állomásközi szakaszon
– üzemlátogatás önműködő térközi szakaszon
– üzemlátogatás az állomásközi szakaszon
– üzemlátogatás a fenti berendezésekkel szerelt szakaszokon
– üzemlátogatás a berendezéssel rendelkező pályaszakaszon
– üzemlátogatás a berendezéssel rendelkező pályaudvaron
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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:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7449

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb villamossági szerelők, műszerészek

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Karbantartja a vasúti állomási és nyiltvonali biztosítóberendezéseket
Elvégzi a vasúti állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken előírt ellenőrző méréseket
Elhárítja a vasúti állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken a hibát
Karbantartja a vasúti állomási és nyíltvonali sorompókat és szükség esetén elhárítja azok hibáit
Szakfelügyeletet biztosít
Rendben tartja munkahelyi környezetét, dokumentálja a munkáját
Üzemelteti és karbantarja a felügyeleti körzetébe tartozó valamennyi vasúti állomási és
nyíltvonali biztosítóberendezést
Felújítást végez a felügyeleti körzetébe tartozó valamennyi vasúti állomási és nyíltvonali
biztosítóberendezésen
Megszervezi a biztosítóberendezésekkel kapcsolatos munkákat
Gondoskodik a munkavégzéshez szükséges személyi felkészültségről, anyagokról, eszközökről
Gondoskodik a munkavégzéshez szükséges szállító járművek üzemeltetéséről és személyi
feltételeiről
Betartja, betartatja a biztonságos munkavégzés feltételeit (tűzvédelmi, munkavédelmi,
érintésvédelmi, környezetvédelmi előírások és eszközei)
A szervezeti egység területén üzemelő valamennyi berendezés mechanikus- és elektromos
szakmai kategóriába tartozó szerkezetének, részegységének, alkatrészének a technológiai és
műszaki utasításokban előírt módszer- és időciklus szerinti, működéstechnikai és
biztonságtechnikai vizsgálatait elvégzi - a helyi vasúti forgalomirányítással egyeztetve -, ennek
eredményétől függően további munkafázisokat lefolytatja
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A rendelkezésre álló diagnosztikai módszerek- és műszerek alkalmazásával leellenőrzi a
biztosítóberendezésekben működő szerkezeti elemek működési- és áramköri paramétereit,
műszaki állapotát, szükség esetén korrigálja a beállításokat, hiba esetén behatárolja a hibák
helyét. Felméri a javításhoz, hibaelhárításhoz szükséges anyagokat, eszközöket és a várható
szolgáltatáskorlátozás időtartamát, és segít ezeket előkészíteni az üzemképesség mielőbbi
visszaállítása céljából
A karbantartási- és javítási munkafolyamatok során a munkába vett berendezések szerkezeti
elemeit - betöltött feladatuk és biztonságtechnikai vonatkozásuk szerint - átvizsgálja, értékeli
annak érdekében, hogy biztosítóberendezési feladatot csak megfelelő paraméterekkel rendelkező
alkatrész láthasson el. Jelzi a pótlás szükségességét, szükség esetén egyezteti a bevezetendő
korlátozásokat
Részt vesz az ütemezett évi műszaki fővizsgákon, a berendezések villamos paramétereit
ellenőrző mérési munkafázisokban, elvégzi a szükséges javításokat vagy a javíthatatlan
alkatrészek cseréjét, ellenőrzi a villamos csatlakozásokat és kötéseket, a berendezések
működőképességének hosszabb távon való megőrzése érdekében
Dokumentálja a szakmai szabályzatokban előírtak szerint a munkájához kapcsolódó műszaki
eseményeket, a berendezésen végzett javításokat, lejegyzi a mérési eredményeket, azokat
szükség esetén továbbítja a munkafolyamatok kontrollálása és az adatok értékelhetősége
céljából
Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt fontosságú
részegységek, jelfogóegységek, a külsőtéri szerkezeti elemek villamos vezetékeinek állapotát, a
villamos csatlakozások, alkatrészek épségét
Munkája során kapcsolatot tart a szakmai diszpécserszolgálattal, figyelemmel kíséri a tartalék
anyagok, egységek rendelkezésre állását, hiba, baleset, elemi esemény, rendkívüli körülmények
bekövetkezésekor helyszíni irányítás szerint elvégzi a szükséges feladatokat az értékmentés,
valamint a vasúti forgalom mielőbbi helyreállítása érdekében önállóan tevékenykedik

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
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 követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek
végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít,
reszel, csiszol)
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok
használhatóságáról
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes
anyagokra vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Elektrotechnikai alapismeretek
D Elektronikus áramkörök
C Villamos gépek biztonságtechnikája
C Teljesítményelektronikai áramkörök
D Gépelemek
C Finommechanikai elemek
D Mechanika
D Elektromechanikus mérőműszerek
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C
C
C
B
C
C
D
C
C
C
C
A
A
A
A
A
C
D
C
C
D
D

Elektronikus mérőműszerek
Mechanikai mérőműszerek
Villamos mérések
Mechanikai mérések
Műszerelemek
Anyagismeret
Gyártásismeret
Műszaki ábrázolás
Villamos és gépész rajzjelek
Szabványok
Műszaki dokumentáció
Általános munkavédelem
Érintésvédelem
Elsősegélynyújtás
Általános tűzvédelem
Tűzoltó készülékek
Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok kezelése
Digitális technikai alapok
Perifériák
Számítógépes hálózatok típusai
Informatikai angol nyelv

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Információforrások kezelése
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3
Kapcsolási rajz készítése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák készítése
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4
Elemi számolási készség
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mennyiségérzék
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Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1416-06 Vasúti biztosítóberendezések
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kimegy a helyszínre
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Lebontja a biztosítóberendezés védőburkolatát
Szemrevételezi a berendezést
Utánhúzza a csavarokat
Megtisztítja az érintkezőket
Megolajozza a mozgó alkatrészeket
Szükség esetén javítja a berendezést
Szükség esetén cseréli a meghibásodott alkatrészeket
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Ellenőrzi a jelzést adó szerkezetek láthatóságát
Visszaszereli a védőburkolatot
Pótolja az ólomzárat
Írásban jelzi a karbantartás befejezését
Beszélget a berendezés állapotáról a társszolgálatok érintettjeivel
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Rögzíti a mérési eredményeket
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Írásban jelzi a mérés befejezését
Felveszi a hibajelentést
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Ha szükséges, értesíti a társszakszolgálatot
Kijavítja a hibát
Tájékoztatja a forgalmi szakszolgálatot a hiba kijavításáról
Kiírja a hibát a hibaelőjegyzési könyvből
Készre jelenti a hibajavítást a diszpécsernek
Tájékoztatja a blokkmestert a hibáról és a felhasznált anyagokról
Szemrevételezi a sorompót és az állító művet
Ellenőrzi a csapórudak működését
Ellenőrzi a fényjelző készülék működését
Ellenőrzi az izzók állapotát, működőképességét
Ellenőrzi a végállás kapcsolókat
Ellenőrzi a vezérlő áramköröket
Szükség esetén javítja a sorompó meghibásodott részeit
Ellenőrzi a sorompó üzemszerű működését
Közreműködik a vágányzári munkáknál
Közreműködik a váltók cseréjénél
Kábelfelügyeletet ad
Kapcsolja a vonali sorompókat
Részt vesz a fővizsgákon
Részt vesz a berendezés átalakításánál (szakfelügyelet formájában)
Részt vesz az új berendezés üzembe helyezésénél
Megtisztítja a berendezések környezetét
Takarítja a jelfogó helyiségeket
Karbantartja a szerszámait és a műszereket
Rendben tartja a szolgálati gépjárművet
Tisztán tartja a szociális helyiségeket
Vezeti a menetlevelet
Vezeti a műszaki naplót
Vezeti a készenléti könyvet
Információt ad a diszpécser részére
Rögzíti a rendkívüli eseményeket az eseménykönyvben
Jelzi távozását az eltávozási naplóban
Vezeti a jelenléti ívet
Aláírja, ill. aláíratja a műszaki naplót
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B

Acél, réz, alumínium és mágneses anyagok tulajdonságai, villamosipari felhasználásuk

B
B
B
B
B

Acélszerkezetek, jelző oszlopok, sorompó- és váltó-szerkezetek anyagai
Villamos gépek anyagai
Elektromos és elektrotechnikai eszközök, alkatrészek és anyagaik, gyártásuk
Elektromechanikus szerkezetek anyagai
Vonóvezetékek, vezető szerkezetek és állítóművek anyagai
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B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
C
B
B
C
C
B
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A

A rendelkező készülék és a váltóállító berendezések anyagai
Villamos szerelés anyagai
Kábelek anyagai
A hegesztés és forrasztás anyagai
Lágy- és keményforrasztási anyagok
Dúcolások anyagai
Betonozás anyagai
Szigetelő eszközök anyagai
Érintkező tisztító anyagok, kenőolajok és üzemanyagok
Jelzők izzói és színes lencséi, sorompóizzók és lencsék, váltóvilágítás izzói
Anyagkezelés
Általános mechanikai kézi szerszámok (kalapács, fémfűrész, villáskulcsok,
dugókulcsok, stb.)
Gépi (kézi) szerszámok (fúrógépek, satuk, csiszológépek, köszörűk stb.)
A földmunkák kéziszerszámai, és gépi eszközei
Hegesztő-berendezés, palackok
Forrasztó-berendezések (elektromos és, gázüzemű)
Mérőműszerek, mérőeszközök
Villamos szerelés szerszámai (kombinált fogó, csavarhúzó stb.)
A jelfogók és jelfogó állványok szerelésének speciális szerszámai
Speciális jelfogó szabályozó, érintkező tisztító és beállító szerszámok
A kábel szerelés és kötés speciális szerszámai
Mérőzsinórok és csatlakoztató eszközeik
Olajozó eszközök
Tengelyek, ékek
Tengelykapcsolók
Csavarok és alátétek, szegecsek
Csapágyak
Vezetőcsigák, lánckerekek és feszítő elemek
Különféle hajtások
Fogaskerekek, fogaslécek
Forgattyús hajtások
Csigahajtások
Reteszek
Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása kiértékelése
A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
Különféle jelfogók rajzjelei
Mechanikus berendezések rajzainak olvasása és értelmezése
Egyszerű mechanikai alkatrészek szabadkézi ábrázolása
Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok felvétele berendezésekről
Közlekedésautomatikában használatos biztonságtechnikai rajzjelek, rajzok olvasása,
értelmezése
Elrendezési, alkatrész és egység beültetési rajzok olvasása, értelmezése
Kezelési áramutak rajzai
A kötöttpályás közlekedés sajátosságai, fizikája és dinamikája
A fékezés, fékút, megállás, elindulás stb. problémaköre
Sín, vágány, pálya, kitérő, váltó nyomkarima
Jelzők és fajtáik kivitel és cél szerint, a jelzők láthatósága
10

A
A

Baleseti lehetőségek, menetterv, elzárási terv, oldalvédelem, vágányutak függőségei,
vonali függőségek, a függőségek kialakításának módjai
Rendes és rendkívüli kezelési műveletek
Biztosítóberendezés szerkesztési elvei, egyidejű hibalehetőségek
Elsőosztályú, másodosztályú és harmadosztályú biztonsági elemek
Kábelerek felhasználási elvei
Alapáramkör és az ettől eltérő kialakítás lehetőségei
Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
A biztonsági rendszeren végzett ellenőrzés, hibaelhárítás, beszabályozás, munkavégzés
engedélyezése, dokumentálása
A főbb üzemszerű és rendkívüli kezelések
Visszajelentések

A

Minden lehetséges kezelés értő elvégzése és kiértékelése a kezelési szabályzat alapján

A
A
B
B
A
B
B
A

A
B
B
B
B
B
B

Az egyes berendezések feladatának, kezeléseinek és visszajelentéseinek
összehasonlítása
Berendezéspróbáknál a kezelési és visszajelentési lehetőségek kihasználása
A berendezés kezeléssel létrehozható állapotainak felhasználása a hibák, hibaokok
feltárásában
Időszakos vizsgálatoknál a szükséges kezelések elvégzése a berendezést használó és
kezelőszemélyzet engedélyével
Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
A kezelések és visszajelentések összhangjának elemzése
Különféle belsőtéri elemek
Különféle belsőtéri elemek elektromos és mechanikus jellemzőinek mérése
Különféle belsőtéri elemek felerősítése
Különféle belsőtéri elemek beszabályozása
Berendezésekben felhasznált jelfogók
Jelfogók hibáinak megállapítása, javítása

B

Jelfogó csévék számítása az igénybevétel függvényében, jósági tényező meghatározása

B
A

A
A
A
A
A
A

Különféle belsőtéri elemek beépítése áramkörökbe
Mechanikus és fényjelzők
Kötöttpályás járműveken alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerek elvi működése,
főbb elemei
Kitérők, váltóállító, ellenőrző és váltórögzítő szerkezetek
Vonóvezeték hálózat elemei, felépítése
Szigetelt sínrendszerek külsőtéri elemei
Útátjáró-fedező berendezések (sorompók) külsőtéri elemei
Speciális jelző és vizsgáló berendezések külsőtéri elemei
Külsőtéri elemek főbb mechanikai jellemzőinek mérése

A

Külsőtéri elemek mechanikus hibáinak megállapítása, javítása, alkatrészeinek cseréje

A
A
A
A
A

Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
Külsőtéri elemek villamos hibáinak megállapítása és javítása
Az egyes szerkezetek szét- és összeszerelése
Külsőtéri szerkezeti elemek bekapcsolása a villamos áramkörökbe
Külsőtéri elemek beépítése, beszerelése és rögzítése

A
A
A
A
A

A
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Külsőtéri elemek beszabályozása
A hibajelenség, illetve üzemzavar módszeres feltárása és elhárítása
A hibajelenség tanulmányozása, visszajelentések azonosítása
A kezelőszemélyzet kikérdezése
A munkaterület megközelítése, előkészítése
A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
Többszörösen összetett áramkörök vizsgálatai
A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása,
technológiai előírások alkalmazása
Alkatrész- és berendezés- szükséglet megállapítása, megrendelése
Az esetleg külön készítendő munkadarabok méretezése és elkészítése
Az elektromágneses és más zavaró terek hatásainak figyelembe vétele
A javítás elvégzése (cserével, helyszíni javítással)
Több helyszínen való hibaelhárítás esetén az együttműködés biztosítása
Hibaelhárítás után mérések, beállítások és beszabályozások elvégzése
A munkavégzés, javítás stb. dokumentálása
Munkakörre vonatkozó sajátos szabályozások ismerete
A munkahelyre vonatkozó speciális és általános előírások ismerete, alkalmazása
A külsőtéri és a vágányok közötti vonatkozó rendelkezések betartása
A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete és betartása
A tanulószerződésre vonatkozó előírások ismerete
Anyagbeszerzési és kezelési ismeretek, bizonylatok kezelése
Mérgező anyagok kezelésére vonatkozó előírások ismerete
Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
A munkahelyre vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások ismerete, alkalmazása
A gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások ismerete,
alkalmazása
Környezetszennyezést csökkentő eljárások ismerete, alkalmazása
Biztosítóberendezések létesítésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
ismerete és alkalmazása
Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó
előírások (jogszabályok,
szabályzatok) ismerete és alkalmazása
Biztosítóberendezések felújítására vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
ismerete és alkalmazása
Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások ismerete és alkalmazása
Karbantartási, felújítási üzemeltetési ütemtervek ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Olvasott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
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3
3
3
4
4
5
4
5
4
5
5
4
5
5
5
4
4
5
5
5
4
4
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Hallott szöveg megértése
Telefonálás idegen nyelven
Információforrások kezelése
Rajzi készségek, képességek
Képi jellegű, ábrázoló műszaki rajz
Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz készítése
Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz készítése
Beltéri egységek, berendezések nézeti rajzai
Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
Biztosítóberendezési áramkör rajz készítése
Biztosítóberendezési alkatrész rajz olvasása, értelmezése
Biztosítóberendezési alkatrész rajz készítése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Folyamatábrák készítése
Szerelési és beültetési rajzok
Biztosítóberendezések rendszer rajzai
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
Jelképek
Alkatrészek, egységek, jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek
Matematikai készségek
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Érzékelési tájékozódás, térérzékelés
Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata
(feszültség- és árammérők, áramátalakítók, stb.)
Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
Hegesztő és forrasztó berendezések használata
Gépjármű önálló használata a külső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Különféle alaktrészek egyedi elkészítéséhez szükséges eszközök, szerszámok és
mérőeszközök használata
A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
Kommunikációs eszközök (mobiltelefon, telefon, fax, kishatókörű adóvevő) a
szerelési feladatok koordinálásához és problémamegoldáshoz
Egyéni és kollektív védőeszközök használata a biztonságos munkavégzéshez
Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, műszaki
információk tárolására, hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
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Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Egyensúlyérzékelés
Elhivatottság, elkötelezettség
Erős fizikum
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Hallás
Kézügyesség
Kitartás
Látás
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Precizitás
Stabil kéztartás
Szervezőkészség
Tapintás
Térbeli tájékozódás
Terhelhetőség
Térlátás
Testi erő
Türelem
Tűrőképesség
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Kompromisszumkészség
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Motiválhatóság
Motiváló készség
Nyelvhelyesség
Prezentációs készség
Segítőkészség
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
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Udvariasság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Eredményorientáltság
Értékelés
Felfogóképesség
Figyelem összpontosítás
Figyelem-megosztás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Nyitott hozzáállás
Okok feltárása
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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Az 52 523 02 1000 00 00 azonosító számú, Közlekedésautomatikai műszerész
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0900-06
Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai
alaptevékenységek végzése
1416-06
Vasúti biztosítóberendezések
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8. A képzés szerkezete
Az 52 523 02 1000 00 00 azonosító számú, Közlekedésautomatikai műszerész
megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

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
2
3
4
5
6

247/2.0/1416-06

7

247/1.0/1416-06

247/2.0/0900-06

1

247/3.0/0900-06
247/1.0/0900-06

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
36

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

247/3.0/1416-06

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

247/5.0/1416-06

247/4.0/1416-06

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
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
247/7.0/1416-06
21
21
22
22
23
23
24
24
25 247/8.0/1416-06
25
247/6.0/1416-06
26
26
27
27
28
28
29
29
30 247/9.0/1416-06
30
31
31
32
32
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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 523 02 1000 00 00 azonosító számú, Közlekedésautomatikai műszerész megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3

247/1.0/0900-06
247/2.0/0900-06
247/3.0/0900-06

4

247/1.0/1416-06

5

247/2.0/1416-06

6

247/3.0/1416-06

7

247/4.0/1416-06

8

247/5.0/1416-06

9

247/6.0/1416-06

10
11

247/7.0/1416-06
247/8.0/1416-06

Informatikai alaptevékenységek
Technológiai alapműveletek
Munkaszervezés/tervezés
Állomási és vonali
biztosítóberendezések
Állomási és vonali
biztosítóberendezések feladatai
Állomási biztosítóberendezések és
karbatartásuk
Vonali biztosítóberendezések és
karbatartásuk
Állomási biztosítóberendezések
ellenőrző mérései, hibajavítása
Vonali biztosítóberendezések
ellenőrző mérései, hibajavítása
Szakfelügyelet biztosítása
Munkahely és környzet védelme
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247/9.0/1416-06

A tevékenységek dokumebntálása
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A szakképesítés 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:
0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek
végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egyszerű munkaműveletek (szöveges és rajzi) tervezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mérések végzése mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel, a munka-,
tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok,
elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi
előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 135 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
4. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1416-06 Vasúti biztosítóberendezések
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Karbantartja, javítja az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseket, cseréli
alkatrészeit. Megállapítja a hibát, kiválasztja a szükséges eszközöket, betartja a
vonatkozó munka- és biztonságtechnikai előírásokat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Karbantartja, javítja az állomási és nyíltvonali útátjáró berendezéseket, cseréli
alkatrészeit. Kiválasztja a szükséges eszközöket, betartja a vonatkozó munka- és
biztonságtechnikai előírásokat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Ismerteti az állomási és nyíltvonalibiztosítóberendezésekben felhasználásrakerülő
mechanikus, elektro-mechanikus, elektromos és elektronikai alkatrészek és
egységek anyagait és jellemzőit, valamint szerepüket a biztosítóberendezésekben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A feladat végrehajtásához biztosított biztosítóberendezési rajzokba bejelöli a
megadott kezelések áramútjait, és meghatározza az adott hibajelenségek
lehetséges okait
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Kötöttpályás közlekedés sajátosságai, a balesetek megelőzésének technikai
lehetőségei, vonatbefolyásoló rendszerek, kezelési előírások és a vágányok közötti
munkavégzés szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Alállomási és csatlakozóvonali biztosítóberendezések hibái, balesetveszélyek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 15%
4. feladat 15%
5. feladat 15%
6. feladat 15%
3. vizsgarész
21
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A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 523 02 1000 00 00 azonosító számú, Közlekedésautomatikai műszerész megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 70
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a
Közlekedésautomatikai műszerész szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes
tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 523 02 1000 00 00 azonosító számú, Közlekedésautomatikai műszerész megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

247/1.0/0900-06

Informatikai
alaptevékenységek

azonosítója

sza
sza
sza

247/1.1/0900-06
247/1.2/0900-06
247/1.3/0900-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.1/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógép alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Perifériák
C típus Digitális technikai alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mennyiségérzék
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Idegennyelvi szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A "Számítógép alapok" tananyagelem az összetevők bemutatásával és összekapcsolásuk
gyakorlásával az önálló számítógép-kezeléshez szükséges ismeretek elsajátítását teszi
lehetővé
A hardver mellett a szoftver szerepét és telepítését is elsajátítják a tanulók, valamelyik
operációs rendszert önállóan telepítik és beállítják
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.2/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodai alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Informatikai angol nyelv
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Hálózatos szaktanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A MS Office mellett a tanulók megismerkednek az Open Office működésével is Windows
vagy Linux alatt
Az Office alkalmazások használatában alapfokú jártasságot kell megszerezniük
A számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök telepítését és
működtetését is gyakorolják (tűzfal, vírusvédelem, trójai vírus és kémprogramok elleni
védelem)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.3/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció és multimédia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Számítógépes hálózatok típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Technológiai szaktanterem
Méréstechnikai laboratórium
Gyakorlati terem
Képzési idő:
10 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hálózati eszközök fajtái, telepítése és beállítása, a különféle tömörítő programok
A multimédia környezet hardver és szoftver eszközeit is megismerik
Megismerik az informatikai tevékenység számítógépes dokumentálását is
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.1/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok, szerszámok, mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel,
csiszol)
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagismeret
D típus Gyártásismeret
D típus Elektromechanikus mérőműszerek
C típus Elektronikus mérőműszerek
C típus Mechanikai mérőműszerek
C típus Villamos mérések
B típus Mechanikai mérések
C típus Műszerelemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati terem
Elektronikai laboratórium
Gépészeti laboratórium
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyag- és gyártásismeret azon alapelemeit ismerik meg a tanulók, amely anyagokon a
szerszámok és kisgépek használatát gyakorolják és méréseket végeznek

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.2/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikai és elektromos kötések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépelemek
C típus Finommechanikai elemek
D típus Mechanika
D típus Elektrotechnikai alapismeretek
D típus Elektronikus áramkörök
C típus Teljesítményelektronikai áramkörök
C típus Műszaki ábrázolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Műszaki rajz szaktanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mechanikai és elektromos kötések készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

247/3.0/0900-06

Munkaszervezés/terv sza
ezés
sza

azonosítója

247/3.1/0900-06
247/3.2/0900-06

12
8

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.1/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka minősége
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki dokumentáció
C típus Villamos gépek biztonságtechnikája
C típus Villamos és gépész rajzjelek
C típus Szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavégzés szabályai és a minőség biztosítása, szabványok alkalmazása
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
247/3.2/0900-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkahely és környezet védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes
anyagokra vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános munkavédelem
A típus Érintésvédelem
A típus Elsősegélynyújtás
A típus Általános tűzvédelem
A típus Tűzoltó készülékek
C típus Környezetvédelem
C típus Veszélyes hulladékok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely és környezet védelmére vonatkozó előírások megismerése és a
felelősségérzet kialakítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG
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247/1.4/1416-06

24
0
24
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
70
202
0
84

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.1/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztosítóberendezések alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Acél, réz, alumínium és mágneses anyagok tulajdonságai, villamosipari felhasználásuk
B típus Acélszerkezetek, jelző oszlopok, sorompó- és váltó-szerkezetek anyagai
B típus Elektromos és elektrotechnikai eszközök, alkatrészek és anyagaik, gyártásuk
B típus Elektromechanikus szerkezetek anyagai
B típus Villamos gépek anyagai
B típus A rendelkező készülék és a váltóállító berendezések anyagai
B típus Villamos szerelés anyagai
B típus Kábelek anyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
5. szint Hallott szakmai szöveg megértése
5. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Kapcsolatfenntartó készség
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.2/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapgyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Lebontja a biztosítóberendezés védőburkolatát
Szemrevételezi a berendezést
Utánhúzza a csavarokat
Megtisztítja az érintkezőket
Megolajozza a mozgó alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tengelyek, ékek
B típus Tengelykapcsolók
B típus Csavarok és alátétek, szegecsek
B típus Csapágyak
B típus Vezetőcsigák, lánckerekek és feszítő elemek
B típus Vonóvezetékek, vezető szerkezetek és állítóművek anyagai
B típus Általános mechanikai kéziszerszámok(kalapcs,fémfűrész, villáskulcsok,dugókulcsok, stb.)
B típus Gépi (kézi)szerszámok (fúrógépek, satuk, csiszológépek, köszörűk stb.)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
5. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
5. szint Beltéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
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Pontosság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Tárgyminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Alapozó tanműhely
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.3/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A biztosítóberendezések karbantartásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A földmunkák kéziszerszámai, és gépi eszközei
C típus Hegesztőberendezés,palackok
B típus Forrasztóberendezések(elektromos és, gázüzemű)
B típus Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása kiértékelése
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
B típus Különféle jelfogók rajzjelei
B típus Mechanikus berendezések rajzainak olvasása és értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Képi jellegű, ábrázoló műszaki rajz
5. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészek, egységek, jelképek értelmezése
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
4. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Felelősségtudat
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Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.4/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási alapgyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Szemrevételezi a berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális és általános előírások ismerete, alkalmazása
B típus A hegesztés és forrasztás anyagai
B típus Lágy- és keményforrasztási anyagok
C típus Dúcolások anyagai
C típus Betonozás anyagai
B típus Szigetelő eszközök anyagai
B típus Érintkező tisztító anyagok, kenőolajok és üzemanyagok
B típus Jelzők izzói és színes lencséi, sorompóizzók és lencsék, váltóvilágítás izzói
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Érzékelési tájékozódás, térérzékelés
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Erős fizikum
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Dúcolási, betonozási rajz értelmezése 15%
kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 35%
Tesztfeladat megoldása 10%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. TANANYAGEGYSÉG

247/2.0/1416-06

azonosítója
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biztosítóberendezése
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0
0
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.1/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A kötöttpályás közlekedés főbb jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a fővizsgákon
Részt vesz a berendezés átalakításánál (szakfelügyelet formájában)
Részt vesz az új berendezés üzembehelyezésénél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kötöttpályás közlekedés sajátosságai, fizikája és dinamikája
B típus A fékezés, fékút, megállás, elindulás stb. problémaköre
B típus Sín, vágány, pálya, kitérő, váltó nyomkarima
A típus Rendes és rendkívüli kezelési műveletek
A típus Baleseti lehetőségek, menetterv, elzárási terv, oldalvédelem, vágányutak függőségei,
vonali függőségek, a függőségek kialakításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Biztosítóberendezési áramkör rajz rajz készítés
4. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz készítés
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Stabil kéztartás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
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Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Áramköri rajz készítése leírásból 25%
Kitérő, váltó rajz készítés tárgyról 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.2/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitérők, váltók felépítése, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különféle hajtások
A típus Fogaskerekek, fogaslécek
A típus Forgattyús hajtások
A típus Csigahajtások
A típus Reteszek
A típus Kitérők, váltóállító, ellenőrző és váltórögzítő szerkezetek
A típus Vonóvezeték hálózat elemei, felépítése
A típus Külsőtéri szerkezeti elemek bekapcsolása a villamos áramkörökbe
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz olvasása, értelmezése
4. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz készítés
5. szint Szerelési és beültetési rajzok
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
4. szint Jelképek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Váltó szerelési és villamos bekötési rajz kiegészítés 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.3/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikus (alak), fény és egyéb jelző készülékek, jelzés ismétlők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a jelzést adó szerkezetek láthatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mechanikus és fényjelzők
B típus Jelzők izzói és színes lencséi, sorompóizzók és lencsék, váltóvilágítás izzói
B típus Általános mechanikai kéziszerszámok(kalapcs,fémfűrész, villáskulcsok,dugókulcsok, stb.)
B típus Forrasztóberendezések(elektromos és, gázüzemű)
A típus Villamos szerelés szerszámai (kombináltfogó csavarhúzó stb.)
A típus Külsőtéri elemek mechanikus hibáinak megállapítása, javítása, alkatrészeinek cseréje
A típus Jelzők és fajtáik kivitel és cél szerint, a jelzők láthatósága
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Szerelési és beültetési rajzok
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Alkatrészek, egységek, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Mechanikus és fényjelző rajz értelmezése 20%
Jelző áramköri rajz elemzés, hibakeresés 25%
Mechanikus és fényjelző rajz kiegészítés 20%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.4/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Külsőtéri berendezések kapcsolatainak vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a vágányzári munkáknál
Közreműködik a váltók cseréjénél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyszerű mechanikai alkatrészek szabadkézi ábrázolása
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok felvétele berendezésekről
B típus Közlekedésautomatikában használatos biztonságtechnikai rajzjelek, rajzok olvasása,
értelmezése
B típus Elrendezési, alkatrész és egység beültetési rajzok olvasása, értelmezése
B típus Kezelési áramutak rajzai
B típus Alapáramkör és az ettől eltérő kialakítás lehetőségei
A típus Szigetelt sínrendszerek külsőtéri elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Matematikai készségek
5. szint Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, müszaki
információk tárolására ,hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Áramutas rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Közlekedésautomatikai szaktanterem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.5/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Váltók, jelzőberendezések, szigeteltsín áramkörök szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén javítja a berendezést
Szükség esetén cseréli a meghibásodott alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános mechanikai kéziszerszámok(kalapcs,fémfűrész, villáskulcsok,dugókulcsok, stb.)
B típus
A típus
A típus
A típus
A típus

Gépi (kézi)szerszámok (fúrógépek, satuk, csiszológépek, köszörűk stb.)
Villamos szerelés szerszámai (kombináltfogó csavarhúzó stb.)
Kitérők, váltóállító, ellenőrző és váltórögzítő szerkezetek
Az egyes szerkezetek szét- és összeszerelése
A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
A típus Szigetelt sínrendszerek külsőtéri elemei
B típus Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
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96 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

247/3.0/1416-06

azonosítója

Állomási
biztosítóberendezése
k és karbatartásuk

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

247/3.1/1416-06
247/3.2/1416-06
247/3.3/1416-06
247/3.4/1416-06
247/3.5/1416-06
247/3.6/1416-06
247/3.7/1416-06
247/3.8/1416-06
247/3.9/1416-06
247/3.10/1416-06
247/3.11/1416-06
247/3.12/1416-06
247/3.13/1416-06
247/3.14/1416-06
247/3.15/1416-06
247/3.16/1416-06
247/3.17/1416-06
247/3.18/1416-06
247/3.19/1416-06
247/3.20/1416-06

18
0
24
0
24
0
24
0
24
0
24
0
24
0
24
0
24
18
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
14
0
21
0
21
0
24
0
42
486
0
30
0
28
0
30
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.1/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
"Nembiztosított" kulcsos biztosítóberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Szemrevételezi a berendezést
Utánhúzza a csavarokat
Megolajozza a mozgó alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános mechanikai kéziszerszámok(kalapcs,fémfűrész, villáskulcsok,dugókulcsok, stb.)
B típus Olajozó eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
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5. szint Különféle alaktrészek egyedi elkészítéséhez szüksége eszközök , szerszámok és
mérőeszközök használata
5. szint Kommunikációs eszközök ( mobiltelefon ,telefon fax,,kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
5. szint Egyéni és kollektív védőeszközök használata a biztonságos munkavégzéshez
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Kitartás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.2/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
"Nembiztosított" kulcsos biztosítóberendezések szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Utánhúzza a csavarokat
Szükség esetén cseréli a meghibásodott alkatrészeket
Írásban jelzi a karbantartás befejezését
Beszélget a berendezés állapotáról a társszolgálatok érintettjeivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
A típus Külsőtéri elemek mechanikus hibáinak megállapítása, javítása, alkatrészeinek cseréje
B típus Munkakörre vonatkozó sajátos szabályozások ismerete
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális és általános előírások ismerete, alkalmazása
B típus A külsőtéri és a vágányok közötti vonatkozó rendelkezések betartása
B típus Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások ismerete, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
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3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Információgyűjtés
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.3/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztosított kulcsos biztosítóberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az egyes berendezések feladatának, kezeléseinek és visszajelentéseinek összehasonlítása
A típus Berendezéspróbáknál a kezelési és visszajelentési lehetőségek kihasználása
A típus Külsőtéri elemek beszabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.4/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztosított kulcsos biztosítóberendezések szerelésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Lebontja a biztosítóberendezés védőburkolatát
Szemrevételezi a sorompót és az állító művet
Ellenőrzi a csapórudak működését
Ellenőrzi a fényjelző készülék működését
Ellenőrzi az izzók állapotát, működőképességét
Ellenőrzi a végállás kapcsolókat
Ellenőrzi a vezérlő áramköröket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A biztonsági rendszeren végzett ellenőrzés, hibaelhárítás, beszabályozás, munkavégzés
engedélyezése, dokumentálása
A típus A berendezés kezeléssel létrehozható állapotainak felhasználása a hibák, hibaokok
feltárásában
A típus Minden lehetséges kezelés értő elvégzése és kiértékelése a kezelési szabályzat alapján
A típus A kezelések és visszajelentések összhangjának elemzése
B típus Karbantartási,felújítási üzemeltetési ütemtervek ismerete
B típus Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások ismerete, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Türelmesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.5/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Siemens-Halske biztosítóberendezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Lebontja a biztosítóberendezés védőburkolatát
Szemrevételezi a berendezést
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Visszaszereli a védőburkolatot
Pótolja az ólomzárat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különféle hajtások
A típus Reteszek
B típus Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
B típus Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
B típus Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
B típus Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
B típus Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
A típus Kábelerek felhasználási elvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Szerelési és beültetési rajzok
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
4. szint Jelképek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 25%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.6/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Siemens-Halske biztosítóberendezés karbantartásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Lebontja a biztosítóberendezés védőburkolatát
Szemrevételezi a berendezést
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Utánhúzza a csavarokat
Megtisztítja az érintkezőket
Szükség esetén javítja a berendezést
Írásban jelzi a karbantartás befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános mechanikai kéziszerszámok(kalapcs,fémfűrész, villáskulcsok,dugókulcsok, stb.)
B típus Gépi (kézi)szerszámok (fúrógépek, satuk, csiszológépek, köszörűk stb.)
A típus Villamos szerelés szerszámai (kombináltfogó csavarhúzó stb.)
B típus Különféle belsőtéri elemek
A típus Kitérők, váltóállító, ellenőrző és váltórögzítő szerkezetek
A típus Vonóvezeték hálózat elemei, felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
5. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Beltéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Szerelési és beültetési rajzok
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kompromisszumkészség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.7/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A "Dominó" család berendezéseinek egységei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A jelfogók és jelfogó állványok szerelésének speciális szeszámai
A típus Speciális jelfogó szabályozó, érintkező tisztító és beállító szerszámok
B típus Különféle jelfogók rajzjelei
B típus Biztosítóberendezés szerkesztési elvei, egyidejű hibalehetőségek
B típus Elsőosztályú, másodosztályú és harmadosztályú biztonsági elemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Alkatrészek, egységek, jelképek értelmezése
5. szint Matematikai készségek
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Áramutas rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.8/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A "Dominó" család egységeinek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Takarítja a jelfogó helyiségeket
Karbantartja a szerszámait és a műszereket
Rendben tartja a szolgálati gépjárművet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Forrasztóberendezések(elektromos és, gázüzemű)
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
A típus A jelfogók és jelfogó állványok szerelésének speciális szeszámai
A típus Speciális jelfogó szabályozó, érintkező tisztító és beállító szerszámok
B típus Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások ismerete, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
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Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.9/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A "Dominó" család berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszélget a berendezés állapotáról a társszolgálatok érintettjeivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapáramkör és az ettől eltérő kialakítás lehetőségei
B típus Berendezésekben felhasznált jelfogók
B típus Jelfogó csévék számítása az igénybevétel függvényében, jósági tényező meghatározása
A típus Többszörösen összetett áramkörök vizsgálatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerező képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
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24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.10/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A "Dominó" család berendezéseinek karbantartása.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lebontja a biztosítóberendezés védőburkolatát
Szemrevételezi a berendezést
Megtisztítja az érintkezőket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kábel szerelés és kötés speciális szerszámai
B típus Különféle belsőtéri elemek elektromos és mechanikus jellemzőinek mérése
B típus Különféle belsőtéri elemek felerősítése
B típus Különféle belsőtéri elemek beszabályozása
B típus Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások ismerete, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, müszaki
információk tárolására ,hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Nyelvhelyesség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Biztosítóberendezési szakmai munkatevékenység 40%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás kijelölt állomáson ( fenntartási szakaszon)
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.11/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A "Dominó" család jelfogó helységeinek berendezései.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása kiértékelése
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
B típus Különféle jelfogók rajzjelei
B típus Jelfogó csévék számítása az igénybevétel függvényében, jósági tényező meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvhasználat
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás célszerűen kivállasztott állomásokon.
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.12/1416-06
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A tananyagelem megnevezése:
A "Dominó" család jelfogó helységeinek karbantartása.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Szükség esetén javítja a berendezést
Szükség esetén cseréli a meghibásodott alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Forrasztóberendezések(elektromos és, gázüzemű)
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
A típus Villamos szerelés szerszámai (kombináltfogó csavarhúzó stb.)
A típus A jelfogók és jelfogó állványok szerelésének speciális szeszámai
A típus Speciális jelfogó szabályozó, érintkező tisztító és beállító szerszámok
B típus A kábel szerelés és kötés speciális szerszámai
B típus Mérőzsinórok és csatlakoztató eszközeik
B típus Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
5. szint Egyéni és kollektív védőeszközök használata a biztonságos munkavégzéshez
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás célszerűen kivállasztott állomásokon.
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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247/3.13/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramellátó berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tengelyek, ékek
B típus Tengelykapcsolók
B típus Csavarok és alátétek, szegecsek
B típus Csapágyak
B típus Különféle belsőtéri elemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Terhelhetőség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.14/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramellátó berendezések karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Lebontja a biztosítóberendezés védőburkolatát
Szemrevételezi a berendezést
Utánhúzza a csavarokat
Megtisztítja az érintkezőket
Megolajozza a mozgó alkatrészeket
Szükség esetén javítja a berendezést
Szükség esetén cseréli a meghibásodott alkatrészeket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagkezelés
B típus Általános mechanikai kéziszerszámok(kalapcs,fémfűrész, villáskulcsok,dugókulcsok, stb.)
B típus
B típus
A típus
A típus
B típus
B típus

Gépi (kézi)szerszámok (fúrógépek, satuk, csiszológépek, köszörűk stb.)
Forrasztóberendezések(elektromos és, gázüzemű)
Mérőműszerek, mérőeszközök
Villamos szerelés szerszámai (kombináltfogó csavarhúzó stb.)
Mechanikus berendezések rajzainak olvasása és értelmezése
Közlekedésautomatikában használatos biztonságtechnikai rajzjelek, rajzok olvasása,
értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Beltéri egységek, berendezések nézeti rajzai
4. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Szerelési és beültetési rajzok
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt áramellátó derendezéseknél
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.15/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Korszerű elektronikus -számítógépes- berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Ellenőrzi a jelzést adó szerkezetek láthatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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A típus Többszörösen összetett áramkörök vizsgálatai
A típus A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
A típus Az elektromágneses és más zavaró terek hatásainak figyelembe vétele
B típus Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása kiértékelése
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
A típus Baleseti lehetőségek, menetterv, elzárási terv, oldalvédelem, vágányutak függőségei,
vonali függőségek, a függőségek kialakításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Alkatrészek, egységek, jelképek értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Matematikai készségek
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Szervezőkészség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Prezentációs készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Elektromos kapcsolási rajz kiegészítés 25%
Berendezési rendszer rajz elemzés, hibakeresés 35%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Számítógép-terem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
16. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.16/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Korszerű elektronikus -számítógépes- berendezések karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Szükség esetén javítja a berendezést
Szükség esetén cseréli a meghibásodott alkatrészeket
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Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elrendezési, alkatrész és egység beültetési rajzok olvasása, értelmezése
A típus Kitérők, váltóállító, ellenőrző és váltórögzítő szerkezetek
A típus Külsőtéri elemek mechanikus hibáinak megállapítása, javítása, alkatrészeinek cseréje
A típus Rendes és rendkívüli kezelési műveletek
A típus A kezelőszemélyzet kikérdezése
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus Hibaelhárítás után mérések, beállítások és beszabályozások elvégzése
A típus A munkavégzés, javítás stb. dokumentálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvhasználat
5. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz olvasása, értelmezése
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Pontosság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás a fenti berendezésekkel rendelkező állomásokon
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
17. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.17/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Korszerű állomási sorompók korszerű biztosítóberendezéssel
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a sorompót és az állító művet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kötöttpályás közlekedés sajátosságai, fizikája és dinamikája
B típus A fékezés, fékút, megállás, elindulás stb. problémaköre
A típus Különféle hajtások
B típus Mechanikus berendezések rajzainak olvasása és értelmezése
A típus Útátjáró-fedező berendezések (sorompók) külsőtéri elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
4. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz olvasása, értelmezése
4. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz készítés
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
18. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.18/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Teljes csapórudas sorompó kialakítása, működtetése.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a sorompót és az állító művet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kötöttpályás közlekedés sajátosságai, fizikája és dinamikája
B típus A fékezés, fékút, megállás, elindulás stb. problémaköre
A típus Különféle hajtások
B típus Mechanikus berendezések rajzainak olvasása és értelmezése
A típus Útátjáró-fedező berendezések (sorompók) külsőtéri elemei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
4. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz olvasása, értelmezése
4. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz készítés
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
19. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.19/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Útátjáró-fedezőbrendezések szerkezeti
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a sorompó üzemszerű működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Útátjáró-fedező berendezések (sorompók) külsőtéri elemei
A típus Vezetőcsigák, lánckerekek és feszítő elemek
A típus Különféle hajtások
A típus Fogaskerekek, fogaslécek
A típus Forgattyús hajtások
A típus Csigahajtások
A típus Reteszek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Pontosság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Sorompó és helyszín rajz értelmezése 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
20. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.20/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágányzárószerkezetek, védelmi berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mechanikus berendezések rajzainak olvasása és értelmezése
B típus Egyszerű mechanikai alkatrészek szabadkézi ábrázolása
B típus Sín, vágány, pálya, kitérő, váltó nyomkarima
B típus Közlekedésautomatikában használatos biztonságtechnikai rajzjelek, rajzok olvasása,
értelmezése
B típus A külsőtéri és a vágányok közötti vonatkozó rendelkezések betartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallollott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
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Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

247/4.0/1416-06

azonosítója
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biztosítóberendezése
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szk
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247/4.2/1416-06
247/4.3/1416-06
247/4.4/1416-06
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247/4.6/1416-06
247/4.7/1416-06
247/4.8/1416-06
247/4.9/1416-06
247/4.10/1416-06
247/4.11/1416-06
247/4.12/1416-06
247/4.13/1416-06
247/4.14/1416-06
247/4.15/1416-06
247/4.16/1416-06
247/4.17/1416-06

18
0
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0
12
0
24
0
18
0
18
18
0
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0
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0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
7
0
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0
7
0
21
0 272
12
0
0
18
0
12
0
12

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.1/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A vonali biztosítás elvei és biztosítottsági szintjei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Szemrevételezi a berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
B típus Mechanikus berendezések rajzainak olvasása és értelmezése
A típus Mechanikus és fényjelzők
A típus Kötöttpályás járműveken alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerek elvi működése, főbb
elemei
A típus Kitérők, váltóállító, ellenőrző és váltórögzítő szerkezetek
B típus A külsőtéri és a vágányok közötti vonatkozó rendelkezések betartása
B típus A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete és betartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
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5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Tapintás
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.2/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A vonali biztosítás elvei és biztosítottsági szintjeinek gyakorlati megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Szemrevételezi a berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A külsőtéri és a vágányok közötti vonatkozó rendelkezések betartása
B típus A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete és betartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás kijelölt pályaszakaszon
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.3/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A térközbiztosítás módjai, fajtái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Szemrevételezi a berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mechanikus és fényjelzők
A típus Kitérők, váltóállító, ellenőrző és váltórögzítő szerkezetek
A típus Vonóvezeték hálózat elemei, felépítése
A típus Szigetelt sínrendszerek külsőtéri elemei
A típus Útátjáró-fedező berendezések (sorompók) külsőtéri elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
64

Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.4/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A térközbiztosít bernedezések karbantartása (térköz- és fedezőjelzők, nyíltvonali
váltók, sorompók, kiágazások berendezései)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Szemrevételezi a berendezést
Ellenőrzi a fényjelző készülék működését
Ellenőrzi az izzók állapotát, működőképességét
Ellenőrzi a végállás kapcsolókat
Ellenőrzi a vezérlő áramköröket
Ellenőrzi a jelzést adó szerkezetek láthatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos hibáinak megállapítása és javítása
A típus Az egyes szerkezetek szét- és összeszerelése
A típus Útátjáró-fedező berendezések (sorompók) külsőtéri elemei
A típus Speciális jelző és vizsgáló berendezések külsőtéri elemei
A típus Külsőtéri elemek főbb mechanikai jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek mechanikus hibáinak megállapítása, javítása, alkatrészeinek cseréje
A típus Mechanikus és fényjelzők
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Érzékelési tájékozódás, térérzékelés
5. szint Alkatrészek, egységek, jelképek értelmezése
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
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Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás meghatározott fenntartási szakaszon
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.5/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A mellékvonali forgalom irányító (MEFI), és rádiós forgalom irányító (MERÁFI)
rendszerek jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a berendezést
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Ellenőrzi a jelzést adó szerkezetek láthatóságát
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megtisztítja a berendezések környezetét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális jelfogó szabályozó, érintkező tisztító és beállító szerszámok
B típus A kábel szerelés és kötés speciális szerszámai
B típus A kábel szerelés és kötés speciális szerszámai
B típus Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása kiértékelése
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
A típus A főbb üzemszerű és rendkívüli kezelések
A típus Visszajelentések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.6/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A mellékvonali forgalom irányító (MEFI), és rádiós forgalom irányító (MERÁFI)
rendszerek szerkezeteinek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a végállás kapcsolókat
Ellenőrzi a vezérlő áramköröket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kitérők, váltóállító, ellenőrző és váltórögzítő szerkezetek
A típus Útátjáró-fedező berendezések (sorompók) külsőtéri elemei
B típus Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások ismerete, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Szerelési és beültetési rajzok
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Kitartás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.7/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi vonatellenőrzés, vonatbefolyásolás, vonatirányítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Kimegy a helyszínre
Szemrevételezi a berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jelzők és fajtáik kivitel és cél szerint, a jelzők láthatósága
A típus Kötöttpályás járműveken alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerek elvi működése, főbb
elemei
A típus Rendes és rendkívüli kezelési műveletek
B típus Biztosítóberendezés szerkesztési elvei, egyidejű hibalehetőségek
B típus Elsőosztályú, másodosztályú és harmadosztályú biztonsági elemek
A típus Kábelerek felhasználási elvei
B típus Alapáramkör és az ettől eltérő kialakítás lehetőségei
B típus Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.8/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi vonatellenőrzés, vonatbefolyásolás, vonatirányítás berendezéseinek szerelési
gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Lebontja a biztosítóberendezés védőburkolatát
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Szemrevételezi a berendezést
Szükség esetén javítja a berendezést
Szükség esetén cseréli a meghibásodott alkatrészeket
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Ellenőrzi a jelzést adó szerkezetek láthatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános mechanikai kéziszerszámok(kalapcs,fémfűrész, villáskulcsok,dugókulcsok, stb.)
B típus Gépi (kézi)szerszámok (fúrógépek, satuk, csiszológépek, köszörűk stb.)
B típus Forrasztóberendezések(elektromos és, gázüzemű)
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
A típus Villamos szerelés szerszámai (kombináltfogó csavarhúzó stb.)
A típus A jelfogók és jelfogó állványok szerelésének speciális szeszámai
B típus Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások ismerete, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz olvasása, értelmezése
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Az önműködő térközbitosító berendezések működésének megfigyelése üzemi
körülmények között 40%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás kijelölt fenntartási szakaszon
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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247/4.9/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Fedezőjelzős biztosítóberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megolajozza a mozgó alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztosítóberendezés szerkesztési elvei, egyidejű hibalehetőségek
B típus Elsőosztályú, másodosztályú és harmadosztályú biztonsági elemek
A típus Kábelerek felhasználási elvei
B típus Alapáramkör és az ettől eltérő kialakítás lehetőségei
A típus Berendezéspróbáknál a kezelési és visszajelentési lehetőségek kihasználása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
5. szint Jelképek
4. szint Alkatrészek, egységek, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Önfegyelem
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Prezentációs készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.10/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Fedezőjelzős biztosítóberendezések gyakorlati megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Forrasztóberendezések(elektromos és, gázüzemű)
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
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A típus Villamos szerelés szerszámai (kombináltfogó csavarhúzó stb.)
A típus A jelfogók és jelfogó állványok szerelésének speciális szeszámai
A típus Speciális jelfogó szabályozó, érintkező tisztító és beállító szerszámok
A típus Mechanikus és fényjelzők
B típus Munkakörre vonatkozó sajátos szabályozások ismerete
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális és általános előírások ismerete, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Érzékelési tájékozódás, térérzékelés
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Kompromisszumkészség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A berendezések megfigyelése adott szempontok alapján 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás a fedezőberendezésekkel rendelkező szakaszokon
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.11/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonali útátjáró berendezések 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszélget a berendezés állapotáról a társszolgálatok érintettjeivel
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Ellenőrzi a jelzést adó szerkezetek láthatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartási,felújítási üzemeltetési ütemtervek ismerete
B típus Olajozó eszközök
B típus Tengelyek, ékek
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B típus Tengelykapcsolók
B típus Csavarok és alátétek, szegecsek
B típus Csapágyak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Szerelési és beültetési rajzok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Pontosság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.12/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonali útátjáró berendezések 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszélget a berendezés állapotáról a társszolgálatok érintettjeivel
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Ellenőrzi a jelzést adó szerkezetek láthatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartási,felújítási üzemeltetési ütemtervek ismerete
B típus Csapágyak
B típus Tengelyek, ékek
B típus Tengelykapcsolók
B típus Csavarok és alátétek, szegecsek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
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5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Szerelési és beültetési rajzok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Pontosság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.13/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonali útátjáró berendezések szerelése, karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Lebontja a biztosítóberendezés védőburkolatát
Utánhúzza a csavarokat
Megtisztítja az érintkezőket
Megolajozza a mozgó alkatrészeket
Visszaszereli a védőburkolatot
Pótolja az ólomzárat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Olajozó eszközök
B típus Általános mechanikai kéziszerszámok(kalapcs,fémfűrész, villáskulcsok,dugókulcsok, stb.)
B típus
C típus
B típus
B típus

Gépi (kézi)szerszámok (fúrógépek, satuk, csiszológépek, köszörűk stb.)
A földmunkák kéziszerszámai, és gépi eszközei
Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása kiértékelése
Mechanikus berendezések rajzainak olvasása és értelmezése
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B típus Környezetszennyezést csökkentő eljárások ismerete, alkalmazása
B típus Karbantartási,felújítási üzemeltetési ütemtervek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
4. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Kompromisszumkészség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A berendezések megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás kijelölt fenntartási szakaszokonn
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.14/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb biztosítóberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszélget a berendezés állapotáról a társszolgálatok érintettjeivel
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munkaterület megközelítése, előkészítése
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
B típus Karbantartási,felújítási üzemeltetési ütemtervek ismerete
B típus A fékezés, fékút, megállás, elindulás stb. problémaköre
B típus Sín, vágány, pálya, kitérő, váltó nyomkarima
A típus Jelzők és fajtáik kivitel és cél szerint, a jelzők láthatósága
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémaelemzés, feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Tapintás
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Áttekintő rajz készítése gurítódombi váltó elrendezésről 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
12 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.15/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb biztosítóberendezések szerelése, karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Szükség esetén javítja a berendezést
Szükség esetén cseréli a meghibásodott alkatrészeket
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Ellenőrzi a jelzést adó szerkezetek láthatóságát
Visszaszereli a védőburkolatot
Pótolja az ólomzárat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános mechanikai kéziszerszámok(kalapcs,fémfűrész, villáskulcsok,dugókulcsok, stb.)
B típus
B típus
A típus
A típus
A típus
B típus
B típus

Gépi (kézi)szerszámok (fúrógépek, satuk, csiszológépek, köszörűk stb.)
Forrasztóberendezések(elektromos és, gázüzemű)
Villamos szerelés szerszámai (kombináltfogó csavarhúzó stb.)
A jelfogók és jelfogó állványok szerelésének speciális szeszámai
Speciális jelfogó szabályozó, érintkező tisztító és beállító szerszámok
Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
A munkahelyre vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások ismerete, alkalmazása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Gurítódombi berendezés megfigyelése adott szempontok alapján 40%
Adatgyűjtés az egyéb beredezések üzemeléséről 30%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás gurítódombi berendezéssel szerelt szakaszon
Üzemlátogatás járműfenntartó telephelyen
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
16. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.16/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Az "emelt" sebességű pályaszakaszok berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a vezérlő áramköröket
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Ellenőrzi a jelzést adó szerkezetek láthatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedésautomatikában használatos biztonságtechnikai rajzjelek, rajzok olvasása,
értelmezése
B típus Elrendezési, alkatrész és egység beültetési rajzok olvasása, értelmezése
B típus Kezelési áramutak rajzai
A típus Jelzők és fajtáik kivitel és cél szerint, a jelzők láthatósága
A típus Mechanikus és fényjelzők
A típus Kitérők, váltóállító, ellenőrző és váltórögzítő szerkezetek
A típus Útátjáró-fedező berendezések (sorompók) külsőtéri elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Képi jellegű, ábrázoló műszaki rajz
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
5. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Kritikus gondolkodás
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Prezentációs készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A rendszer rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
17. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.17/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Az "emelt" sebességű pályaszakaszok berendezéseinek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Írásban jelzi a karbantartás megkezdését
Ellenőrzi a vezérlő áramköröket
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Ellenőrzi a jelzést adó szerkezetek láthatóságát
Szükség esetén javítja a berendezést
Szükség esetén cseréli a meghibásodott alkatrészeket
Pótolja az ólomzárat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedésautomatikában használatos biztonságtechnikai rajzjelek, rajzok olvasása,
értelmezése
B típus Elrendezési, alkatrész és egység beültetési rajzok olvasása, értelmezése
B típus Kezelési áramutak rajzai
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B típus
A típus
A típus
A típus

A fékezés, fékút, megállás, elindulás stb. problémaköre
A főbb üzemszerű és rendkívüli kezelések
Visszajelentések
Minden lehetséges kezelés értő elvégzése és kiértékelése a kezelési szabályzat alapján

A típus Az egyes berendezések feladatának, kezeléseinek és visszajelentéseinek összehasonlítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Biztosítóberendezési áramkör rajz rajz készítés
5. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz olvasása, értelmezése
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Tűrőképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A berendezések megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Adatgyűjtés a berendezések üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás "emelt" sebességre kialakított pálya szakaszokon
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

247/5.0/1416-06

azonosítója

Állomási
biztosítóberendezése
k ellenőrző mérései,
hibajavítása

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

247/5.1/1416-06
247/5.2/1416-06
247/5.3/1416-06
247/5.4/1416-06
247/5.5/1416-06
247/5.6/1416-06
247/5.7/1416-06
247/5.8/1416-06
247/5.9/1416-06
247/5.10/1416-06
247/5.11/1416-06
247/5.12/1416-06

12
0
18
0
24
0
24
0
18
0
18
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.1/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A kulcsos berendezések mérései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Egyszerű mechanikai alkatrészek szabadkézi ábrázolása
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok felvétele berendezésekről
B típus Elrendezési, alkatrész és egység beültetési rajzok olvasása, értelmezése
B típus Kezelési áramutak rajzai
B típus Különféle belsőtéri elemek elektromos és mechanikus jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek főbb mechanikai jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Képi jellegű, ábrázoló műszaki rajz
5. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
12
0
18
0
28
214
0
21
0
7
0
14

5. szint Beltéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
12 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.2/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A kulcsos berendezések méréseinek és hibajavításának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi a hibajelentést
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Ha szükséges, értesíti a társszakszolgálatot
Kijavítja a hibát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Reteszek
B típus Mechanikus berendezések rajzainak olvasása és értelmezése
A típus Az esetleg külön készítendő munkadarabok méretezése és elkészítése
B típus Különféle belsőtéri elemek elektromos és mechanikus jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek mechanikus hibáinak megállapítása, javítása, alkatrészeinek cseréje
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos hibáinak megállapítása és javítása
A típus Az egyes szerkezetek szét- és összeszerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
80

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Terhelhetőség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Mechanikai mérési gyakorlat 30%
Villamos mérési gyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.3/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A Siemens-Halske berendezések mérései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Mérőzsinórok és csatlakoztató eszközeik
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása kiértékelése
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
B típus Közlekedésautomatikában használatos biztonságtechnikai rajzjelek, rajzok olvasása,
értelmezése
B típus Elrendezési, alkatrész és egység beültetési rajzok olvasása, értelmezése
B típus Kezelési áramutak rajzai
B típus Alapáramkör és az ettől eltérő kialakítás lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Szerelési és beültetési rajzok
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
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5. szint Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, müszaki
információk tárolására ,hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Stabil kéztartás
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Kompromisszumkészség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Áramköri kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.4/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A Siemens-Halske berendezések méréseinek és hibakeresésének, javításának
gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi a hibajelentést
Kimegy a helyszínre
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Ha szükséges, értesíti a társszakszolgálatot
Kijavítja a hibát
Tájékoztatja a forgalmi szakszolgálatot a hiba kijavításáról
Tájékoztatja a blokkmestert a hibáról és a felhasznált anyagokról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A biztonsági rendszeren végzett ellenőrzés, hibaelhárítás, beszabályozás, munkavégzés
engedélyezése, dokumentálása
B típus Berendezésekben felhasznált jelfogók
B típus Jelfogók hibáinak megállapítása, javítása
B típus Különféle belsőtéri elemek elektromos és mechanikus jellemzőinek mérése
B típus Különféle belsőtéri elemek beszabályozása
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A típus Külsőtéri elemek főbb mechanikai jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos hibáinak megállapítása és javítása
A típus Külsőtéri elemek beszabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Egyensúlyérzékelés
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hibakeresés gyakorlása 30%
Mechanikai mérések gyakorlása SH berendezéseken 20%
Villamos mérések gyakorlása SH berendezéseken 20%
Javítások elvégzése alkatrész, vagy egység cserével 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.5/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A Dominó berendezések mérései és hibakeresése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a méréseket
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Mérőzsinórok és csatlakoztató eszközeik
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B típus Közlekedésautomatikában használatos biztonságtechnikai rajzjelek, rajzok olvasása,
értelmezése
B típus Elrendezési, alkatrész és egység beültetési rajzok olvasása, értelmezése
B típus Kezelési áramutak rajzai
B típus Baleseti lehetőségek, menetterv, elzárási terv, oldalvédelem, vágányutak függőségei,
vonali függőségek, a függőségek kialakításának módjai
B típus Alapáramkör és az ettől eltérő kialakítás lehetőségei
B típus Berendezésekben felhasznált jelfogók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Szerelési és beültetési rajzok
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
5. szint Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, müszaki
információk tárolására ,hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Stabil kéztartás
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Kompromisszumkészség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Áramköri kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.6/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A Dominó berendezések méréseinek és hibakeresésének, javításának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi a hibajelentést
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Kimegy a helyszínre
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Ha szükséges, értesíti a társszakszolgálatot
Kijavítja a hibát
Kiírja a hibát a hibaelőjegyzési könyvből
Készre jelenti a hibajavítást a diszpécsernek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A biztonsági rendszeren végzett ellenőrzés, hibaelhárítás, beszabályozás, munkavégzés
engedélyezése, dokumentálása
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A munkaterület megközelítése, előkészítése
B típus Jelfogók hibáinak megállapítása, javítása
A típus A hibajelenség, illetve üzemzavar módszeres feltárása és elhárítása
A típus A hibajelenség tanulmányozása, visszajelentések azonosítása
B típus Különféle belsőtéri elemek beépítése áramkörökbe
A típus Hibaelhárítás után mérések, beállítások és beszabályozások elvégzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Egyensúlyérzékelés
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hibakeresés gyakorlása 30%
Mechanikai mérések gyakorlása Dominó berendezéseken 20%
Villamos mérések gyakorlásaDominó berendezéseken 20%
Javítások elvégzése alkatrész, vagy egység cserével 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.7/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikus (számítógépes) berendezések mérései és hibakeresése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása kiértékelése
A típus Időszakos vizsgálatoknál a szükséges kezelések elvégzése a berendezést használó és
kezelő személyzet engedélyével
B típus Különféle belsőtéri elemek elektromos és mechanikus jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
5. szint Alkatrészek, egységek, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.8/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikus (számítógépes) berendezések méréseinek és hibakeresésének,
javításának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Elvégzi a méréseket
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A berendezés kezeléssel létrehozható állapotainak felhasználása a hibák, hibaokok
feltárásában
B típus Különféle belsőtéri elemek beszabályozása
B típus Jelfogók hibáinak megállapítása, javítása
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus Alkatrész- és berendezés- szükséglet megállapítása, megrendelése
A típus A javítás elvégzése (cserével, helyszíni javítással)
B típus Különféle belsőtéri elemek beépítése áramkörökbe
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Mechanikai mérési gyakorlat 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Villamos mérési gyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
87

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.9/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Az áramellátó berendezések mérései és hibakeresése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása kiértékelése
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok felvétele berendezésekről
A típus Kábelerek felhasználási elvei
B típus Különféle belsőtéri elemek elektromos és mechanikus jellemzőinek mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
5. szint Jelképek
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Áramköri kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Közlekedésautomatikai mérőszoba
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Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.10/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Az áramellátó berendezések méréseinek, hibakeresésének, javításának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Kijavítja a hibát
Kiírja a hibát a hibaelőjegyzési könyvből
Készre jelenti a hibajavítást a diszpécsernek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus Többszörösen összetett áramkörök vizsgálatai
A típus A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
A típus Alkatrész- és berendezés- szükséglet megállapítása, megrendelése
A típus A javítás elvégzése (cserével, helyszíni javítással)
A típus Töb helyszínen való hibaelhárítás esetén az együttműködés biztosítása
A típus Hibaelhárítás után mérések, beállítások és beszabályozások elvégzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
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Hibakeresés gyakorlása 30%
Mechanikai mérések gyakorlása áramellátó berendezéseken 20%
Villamos mérések gyakorlása áramellátó berendezéseken 20%
Javítások elvégzése alkatrész, vagy egység cserével 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.11/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állomási sorompó berendezések mérései és hibakeresése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Útátjáró-fedező berendezések (sorompók) külsőtéri elemei
A típus Külsőtéri elemek főbb mechanikai jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
A típus A munkaterület megközelítése, előkészítése
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz készítés
5. szint Beltéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Közérthetőség
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.12/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állomási sorompó és védelmi berendezések méréseinek, hibakeresésének,
javításának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi a hibajelentést
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Ha szükséges, értesíti a társszakszolgálatot
Szükség esetén javítja a sorompó meghibásodott részeit
Kijavítja a hibát
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hibajelenség, illetve üzemzavar módszeres feltárása és elhárítása
A típus Töb helyszínen való hibaelhárítás esetén az együttműködés biztosítása
A típus Hibaelhárítás után mérések, beállítások és beszabályozások elvégzése
A típus A munkavégzés, javítás stb. dokumentálása
A típus Külsőtéri elemek mechanikus hibáinak megállapítása, javítása, alkatrészeinek cseréje
A típus Külsőtéri elemek mechanikus hibáinak megállapítása, javítása, alkatrészeinek cseréje
A típus Külsőtéri elemek villamos hibáinak megállapítása és javítása
A típus Az egyes szerkezetek szét- és összeszerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Mechanikai mérési gyakorlat 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Villamos mérési gyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

247/6.0/1416-06

azonosítója

Vonali
biztosítóberendezése
k ellenőrző mérései,
hibajavítása

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

247/6.1/1416-06
247/6.2/1416-06
247/6.3/1416-06
247/6.4/1416-06
247/6.5/1416-06
247/6.6/1416-06
247/6.7/1416-06
247/6.8/1416-06
247/6.9/1416-06
247/6.10/1416-06
247/6.11/1416-06
247/6.12/1416-06
247/6.13/1416-06
247/6.14/1416-06
247/6.15/1416-06
247/6.16/1416-06

12
0
24
0
10
0
18
0
24
0
24
0
7
0
24
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
20
0
21
0
7
0
14
294
0
40
0
14
0
21
0
14

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.1/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A blokkos Siemens-Halske állomásközi biztosítás mérései és hibakeresése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Külsőtéri elemek főbb mechanikai jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos hibáinak megállapítása és javítása
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus Többszörösen összetett áramkörök vizsgálatai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Biztosítóberendezési áramkör rajz rajz készítés
5. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Konszenzuskészség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
12 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.2/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A blokkos Siemens-Halske állomásközi biztosítás méréseinek és hibakeresésének
gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi a hibajelentést
Kimegy a helyszínre
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Ha szükséges, értesíti a társszakszolgálatot
Kijavítja a hibát
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Tájékoztatja a forgalmi szakszolgálatot a hiba kijavításáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Külsőtéri elemek mechanikus hibáinak megállapítása, javítása, alkatrészeinek cseréje
A típus Külsőtéri elemek villamos hibáinak megállapítása és javítása
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A típus Az egyes szerkezetek szét- és összeszerelése
A típus Külsőtéri szerkezeti elemek bekapcsolása a villamos áramkörökbe
A típus Külsőtéri elemek beépítése, beszerelése és rögzítése
A típus Külsőtéri elemek beszabályozása
A típus A hibajelenség, illetve üzemzavar módszeres feltárása és elhárítása
B típus Különféle belsőtéri elemek beépítése áramkörökbe
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
5. szint Kommunikációs eszközök ( mobiltelefon ,telefon fax,,kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hibakeresés gyakorlása 30%
Mechanikai mérések gyakorlása SH állomásközi berendezéseken 20%
Villamos mérések gyakorlása SH állomásközi berendezéseken 20%
Javítások elvégzése alkatrész, vagy egység cserével 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás SH állomásközi szakaszon
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.3/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Az önműködő térközbiztosító berendezés mérései és hibakeresése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
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Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Mérőzsinórok és csatlakoztató eszközeik
A típus Szigetelt sínrendszerek külsőtéri elemei
A típus Speciális jelző és vizsgáló berendezések külsőtéri elemei
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus Többszörösen összetett áramkörök vizsgálatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Áramköri kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
247/6.4/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Az önműködő térközbiztosító berendezés méréseinek és hibakeresésének
gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi a hibajelentést
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Ha szükséges, értesíti a társszakszolgálatot
Kijavítja a hibát
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Tájékoztatja a forgalmi szakszolgálatot a hiba kijavításáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hibajelenség tanulmányozása, visszajelentések azonosítása
A típus A kezelőszemélyzet kikérdezése
A típus A munkaterület megközelítése, előkészítése
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus Alkatrész- és berendezés- szükséglet megállapítása, megrendelése
A típus A javítás elvégzése (cserével, helyszíni javítással)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
5. szint Kommunikációs eszközök ( mobiltelefon ,telefon fax,,kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hibakeresés gyakorlása 30%
Mechanikai mérések gyakorlása 20%
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Villamos mérések gyakorlása a térközi berendezéseken 20%
Javítások elvégzése alkatrész, vagy egység cserével 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás önműködő térközi szakaszon
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.5/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A szovjet gyártású állomásközi biztosítás mérései és hibakeresése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
A típus A munkaterület megközelítése, előkészítése
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Szerelési és beültetési rajzok
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
5. szint Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, müszaki
információk tárolására ,hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 20%
Áramköri kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 40%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.6/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A szovjet gyártású állomásközi biztosító berendezés méréseinek és hibakeresésének
gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi a hibajelentést
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Ha szükséges, értesíti a társszakszolgálatot
Kijavítja a hibát
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus Többszörösen összetett áramkörök vizsgálatai
A típus A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
A típus Alkatrész- és berendezés- szükséglet megállapítása, megrendelése
A típus A javítás elvégzése (cserével, helyszíni javítással)
A típus Töb helyszínen való hibaelhárítás esetén az együttműködés biztosítása
A típus Hibaelhárítás után mérések, beállítások és beszabályozások elvégzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
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Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 70%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás az állomásközi szakaszon
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.7/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A mellékvonali forgalom irányító (MEFI), és rádiós forgalom irányító (MERÁFI)
rendszerek mérései, hibakeresése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos és elektrotechnikai, elektronikai rajzjelek, szimbólumok
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása kiértékelése
A típus Időszakos vizsgálatoknál a szükséges kezelések elvégzése a berendezést használó és
kezelő személyzet engedélyével
B típus Különféle belsőtéri elemek elektromos és mechanikus jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Szerelési és beültetési rajzok
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
5. szint Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, müszaki
információk tárolására ,hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Áramköri kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.8/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A mellékvonali forgalom irányító (MEFI), és rádiós forgalom irányító (MERÁFI)
rendszerek méréseinek, hibakeresésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Kijavítja a hibát
Kiírja a hibát a hibaelőjegyzési könyvből
Készre jelenti a hibajavítást a diszpécsernek
Tájékoztatja a blokkmestert a hibáról és a felhasznált anyagokról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A berendezés kezeléssel létrehozható állapotainak felhasználása a hibák, hibaokok
feltárásában
B típus Különféle belsőtéri elemek beszabályozása
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus A javítás elvégzése (cserével, helyszíni javítással)
A típus Töb helyszínen való hibaelhárítás esetén az együttműködés biztosítása
A típus Hibaelhárítás után mérések, beállítások és beszabályozások elvégzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
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5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
5. szint Kommunikációs eszközök ( mobiltelefon ,telefon fax,,kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
Villamos mérések gyakorlása a térközi berendezéseken 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás a fenti berendezésekkel szerelt szakaszokon
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.9/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépi vonatellenőrző, vonatbefolyásoló és vonatirányító rendszer mérései,
hibakeresése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Mérőzsinórok és csatlakoztató eszközeik
A típus Szigetelt sínrendszerek külsőtéri elemei
A típus Speciális jelző és vizsgáló berendezések külsőtéri elemei
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus Többszörösen összetett áramkörök vizsgálatai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Áramköri kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.10/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépi vonatellenőrző, vonatbefolyásoló és vonatirányító rendszer méréseinek és
hibakeresésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi a hibajelentést
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Ha szükséges, értesíti a társszakszolgálatot
Kijavítja a hibát
Tájékoztatja a forgalmi szakszolgálatot a hiba kijavításáról
Kiírja a hibát a hibaelőjegyzési könyvből
Készre jelenti a hibajavítást a diszpécsernek
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hibajelenség tanulmányozása, visszajelentések azonosítása
A típus A kezelőszemélyzet kikérdezése
A típus A munkaterület megközelítése, előkészítése
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus Alkatrész- és berendezés- szükséglet megállapítása, megrendelése
A típus A javítás elvégzése (cserével, helyszíni javítással)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
5. szint Kommunikációs eszközök ( mobiltelefon ,telefon fax,,kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hibakeresés gyakorlása 30%
Mechanikai mérések gyakorlása 20%
Villamos mérések gyakorlása a térközi berendezéseken 20%
Javítások elvégzése alkatrész, vagy egység cserével 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás a berendezéssel rendelkező pályaszakaszon
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.11/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
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A fedezőjelzős biztosítóberendezés mérései, hibakeresése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Külsőtéri elemek főbb mechanikai jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos hibáinak megállapítása és javítása
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus Többszörösen összetett áramkörök vizsgálatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Konszenzuskészség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.12/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A fedezőjelzős biztosítóberendezés méréseinek és hibakeresésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimegy a helyszínre
105

Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Kijavítja a hibát
Kiírja a hibát a hibaelőjegyzési könyvből
Készre jelenti a hibajavítást a diszpécsernek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A biztonsági rendszeren végzett ellenőrzés, hibaelhárítás, beszabályozás, munkavégzés
engedélyezése, dokumentálása
B típus Berendezésekben felhasznált jelfogók
B típus Jelfogók hibáinak megállapítása, javítása
B típus Különféle belsőtéri elemek elektromos és mechanikus jellemzőinek mérése
B típus Különféle belsőtéri elemek beszabályozása
A típus Külsőtéri elemek főbb mechanikai jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos hibáinak megállapítása és javítása
A típus Külsőtéri elemek beszabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Egyensúlyérzékelés
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hibakeresés gyakorlása 30%
Mechanikai mérések gyakorlása 20%
Villamos mérések gyakorlása a térközi berendezéseken 20%
Javítások elvégzése alkatrész, vagy egység cserével 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás a berendezéssel rendelkező pályaszakaszon
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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247/6.13/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb biztosítóberendezések mérései, hibakeresése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Egyszerű mechanikai alkatrészek szabadkézi ábrázolása
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok felvétele berendezésekről
B típus Elrendezési, alkatrész és egység beültetési rajzok olvasása, értelmezése
B típus Kezelési áramutak rajzai
B típus Különféle belsőtéri elemek elektromos és mechanikus jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek főbb mechanikai jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rajzi készségek, képességek
4. szint Képi jellegű, ábrázoló műszaki rajz
5. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
5. szint Beltéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 20%
Áramköri kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 40%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
7 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.14/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb biztosítóberendezések méréseinek és hibakeresésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi a hibajelentést
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Ha szükséges, értesíti a társszakszolgálatot
Kijavítja a hibát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Reteszek
B típus Mechanikus berendezések rajzainak olvasása és értelmezése
A típus Az esetleg külön készítendő munkadarabok méretezése és elkészítése
B típus Különféle belsőtéri elemek elektromos és mechanikus jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek mechanikus hibáinak megállapítása, javítása, alkatrészeinek cseréje
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos hibáinak megállapítása és javítása
A típus Az egyes szerkezetek szét- és összeszerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Terhelhetőség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Mechanikai mérési gyakorlat 30%
Villamos mérési gyakorlat 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás a berendezéssel rendelkező pályaudvaron
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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247/6.15/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Az "emelt" sebességű pályaszakaszok berendezéseinek mérése, hibakeresése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkapja a munkát a blokkmestertől
Előkészíti a méréshez szükséges eszközöket
Írásban engedélyt kér a mérés megkezdésére
Elvégzi a méréseket
Elvégzi a szükséges beszabályozásokat
Ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését
Rögzíti a mérési eredményeket
Írásban jelzi a mérés befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Mérőzsinórok és csatlakoztató eszközeik
A típus Szigetelt sínrendszerek külsőtéri elemei
A típus Speciális jelző és vizsgáló berendezések külsőtéri elemei
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus Többszörösen összetett áramkörök vizsgálatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Áramköri kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 30%
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A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
16. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.16/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
Az "emelt" sebességű pályaszakaszok berendezéseinek méréseinek és
hibakeresésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi a hibajelentést
Felveszi a kapcsolatot a forgalmi szakszolgálattal
Megkeresi a hiba okát
Ha szükséges, értesíti a társszakszolgálatot
Kijavítja a hibát
Tájékoztatja a forgalmi szakszolgálatot a hiba kijavításáról
Kiírja a hibát a hibaelőjegyzési könyvből
Készre jelenti a hibajavítást a diszpécsernek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A hibajelenség tanulmányozása, visszajelentések azonosítása
A típus A kezelőszemélyzet kikérdezése
A típus A munkaterület megközelítése, előkészítése
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A valószínűsíthető hibaokok áttekintése
A típus A hiba és a hibaokok megállapítása méréssel, és egyéb vizsgálatokkal
A típus Alkatrész- és berendezés- szükséglet megállapítása, megrendelése
A típus A javítás elvégzése (cserével, helyszíni javítással)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Gépjármű önálló használata akülső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
5. szint Kommunikációs eszközök ( mobiltelefon ,telefon fax,,kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
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Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hibakeresés gyakorlása 30%
Mechanikai mérések gyakorlása 20%
Villamos mérések gyakorlása a térközi berendezéseken 20%
Javítások elvégzése alkatrész, vagy egység cserével 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Üzemlátogatás a berendezéssel rendelkező pályaszakaszon
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

247/7.0/1416-06

Szakfelügyelet
biztosítása

azonosítója

szk

247/7.1/1416-06

24

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/7.1/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A különböző állomási és vonali, valamint egyéb biztosítóberendezések
szakfelügyelete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a vágányzári munkáknál
Közreműködik a váltók cseréjénél
Kábelfelügyeletet ad
Kapcsolja a vonali sorompókat
Részt vesz a fővizsgákon
Részt vesz a berendezés átalakításánál (szakfelügyelet formájában)
Részt vesz az új berendezés üzembehelyezésénél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Biztosítóberendezések létesítésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
ismerete és alkalmazása
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
ismerete és alkalmazása
B típus Biztosítóberendezések felújítására vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
ismerete és alkalmazása
B típus Új berendezések üzembehelyezésére vonatkozó előírások ismerete és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendzésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle
rajzokegyüttes használata
5. szint Kommunikációs eszközök ( mobiltelefon ,telefon fax,,kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
5. szint Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, müszaki
információk tárolására ,hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 30%
Leírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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11. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/8.1/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A környezet és a munkahely védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja a berendezések környezetét
Takarítja a jelfogó helyiségeket
Karbantartja a szerszámait és a műszereket
Rendben tartja a szolgálati gépjárművet
Tisztán tartja a szociális helyiségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tanulószerződésre vonatkozó előírások ismerete
B típus Anyagbeszerzési és kezelési ismeretek, bizonylatok kezelése
B típus Mérgező anyagok kezelésére vonatkozó előírások ismerete
B típus A gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások ismerete,
alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
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Írásos elemzések készítése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/8.2/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A környezet és a munkahely védelmmének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtisztítja a berendezések környezetét
Takarítja a jelfogó helyiségeket
Karbantartja a szerszámait és a műszereket
Rendben tartja a szolgálati gépjárművet
Tisztán tartja a szociális helyiségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tanulószerződésre vonatkozó előírások ismerete
B típus Anyagbeszerzési és kezelési ismeretek, bizonylatok kezelése
B típus Mérgező anyagok kezelésére vonatkozó előírások ismerete
B típus A gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások ismerete,
alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kommunikációs eszközök ( mobiltelefon ,telefon fax,,kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
5. szint Egyéni és kollektív védőeszközök használata a biztonságos munkavégzéshez
5. szint Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, müszaki
információk tárolására ,hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Kritikus gondolkodás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Anyagkezelési dokumentumok és bizonylatok vezetése 100%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
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Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/9.1/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A szükséges dokumentációk megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a menetlevelet
Vezeti a műszaki naplót
Vezeti a készenléti könyvet
Információt ad a diszpécser részére
Rögzíti a rendkívüli eseményeket az eseménykönyvben
Jelzi távozását az eltávozási naplóban
Vezeti a jelenléti ívet
Aláírja, ill. aláiratja a műszaki naplót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munkavégzés, javítás stb. dokumentálása
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális és általános előírások ismerete, alkalmazása
B típus A külsőtéri és a vágányok közötti vonatkozó rendelkezések betartása
B típus A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete és betartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, müszaki
információk tárolására ,hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
5. szint Kommunikációs eszközök ( mobiltelefon ,telefon fax,,kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
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Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/9.2/1416-06
A tananyagelem megnevezése:
A dokumentumok, nyilvántartások vezetésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a menetlevelet
Vezeti a műszaki naplót
Vezeti a készenléti könyvet
Információt ad a diszpécser részére
Rögzíti a rendkívüli eseményeket az eseménykönyvben
Jelzi távozását az eltávozási naplóban
Vezeti a jelenléti ívet
Aláírja, ill. aláiratja a műszaki naplót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munkavégzés, javítás stb. dokumentálása
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális és általános előírások ismerete, alkalmazása
B típus A külsőtéri és a vágányok közötti vonatkozó rendelkezések betartása
B típus A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete és betartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, müszaki
információk tárolására ,hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
5. szint Kommunikációs eszközök ( mobiltelefon ,telefon fax,,kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
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Nyilvántartások vezetésének gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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