KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI TECHNIKUS
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 0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus ráépülés 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 ráépülés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 0001 54 01
A szakképesítés megnevezése:

Közlekedésautomatikai technikus

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

7449
1
50 %
50 %

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

nem szervezhető
-
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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, többször 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:
–
–
–
–
–

közlekedésautomatikai mérőszoba
közlekedésautomatikai szaktanterem
közlekedésautomatikai tanműhely
üzemlátogatás kijelölt állomásokon
üzemlátogatás kijelölt áramellátó berendezéseknél

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
l
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

2

4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai
műszerész
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A ráépülés munkaterülete

A ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7449

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb villamossági szerelők, műszerészek

A ráépülés 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
Felújítást végez a felügyeleti körzetébe tartozó valamennyi vasúti állomási és nyíltvonali
Megszervezi a biztosítóberendezésekkel kapcsolatos munkákat
Gondoskodik a munkavégzéshez szükséges személyi felkészültségről, anyagokról, eszközökről
Gondoskodik a munkavégzéshez szükséges szállító járművek üzemeltetéséről és személyi
Betartja, betartatja a biztonságos munkavégzés feltételeit (tűzvédelmi, munkavédelmi,
A szervezeti egység területén üzemelő valamennyi berendezés mechanikus- és elektromos
A rendelkezésre álló diagnosztikai módszerek- és műszerek alkalmazásával leellenőrzi a
A karbantartási- és javítási munkafolyamatok során a munkába vett berendezések szerkezeti
Részt vesz az ütemezett évi műszaki fővizsgákon, a berendezések villamos paramétereit
Dokumentálja a szakmai szabályzatokban előírtak szerint a munkájához kapcsolódó műszaki
Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt fontosságú
Munkája során kapcsolatot tart a szakmai diszpécserszolgálattal, figyelemmel kíséri a tartalék

azonosító száma
-

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-
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6.

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 ráépülés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1417-06 Felügyeleti vasúti biztosítóberendezés karbantartása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kijelöli a munkavezetőt és a figyelőt az üzemeltetésnél
Engedélyt kér az üzemeltetési munka elkezdéséhez
Dokumentálja az üzemeltetési munka megkezdését
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Dokumentálja az üzemeltetési munka befejezését
Kiértékeli a mért adatokat
Dokumentálja a kiértékelés eredményét
Előírt értékektől eltérő adat esetén intézkedik
Időszakosan és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a biztosítóberendezés üzemszerű
működését
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Engedélyt kér a felújítási munka elkezdéséhez
Dokumentálja a felújítási munka elkezdését
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Dokumentálja a felújítási munka befejezését
Elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
Kapcsolatot tart a társszolgálatokkal
Üzemeltetési ütemtervet készít
Karbantartási ütemtervet készít
Felújítási ütemtervet készít
Szakmai oktatást tart az ütemterv szerint
Adminisztrálja a szakmai oktatást
Selejtezi az elhasználódott eszközöket
Nyilvántartást vezet a selejtezésről
Jelenléti ívet vezet
Felolvasó könyvet vezet
Vezeti az objektumok munkalapját
Adminisztrálja a túlórákat
Anyag-felhasználási kimutatást készít
Munka-, baleset-, környezetvédelmi és tűzvédelmi oktatást tart a tanuló számára
Kijelöli a tanulót oktató dolgozót
Ellenőrzi a gyakorlati oktatás dokumentációját
Igazolja a tanuló gyakorlati idejét
Értékeli az
elektronikus (számítógépes) biztosítóberendezés kijelzéseit,
dokumentációját
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B

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

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
C

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
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
Anyagkezelési ismeret
Általános mechanikai kéziszerszámok (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
Jelfogók és jelfogó állványok szerelésének speciális szerszámai
Speciális jelfogó szabályozó, érintkező tisztító és beállító szerszámok
A kábelszerelés 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

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
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B
B

A
A

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
Szakmai ismeretek 1.
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
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
A visszajelentések

A

Minden lehetséges kezelés értő elvégzése és kiértékelése a kezelési szabályzat alapján

B
B
B
B
B
B
B
A
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

Különféle belsőtéri elemek beépítése áramkörökbe
Külsőtéri elemek főbb mechanikai jellemzőinek mérése
Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
Külsőtéri szerkezeti elemek bekapcsolása a villamos áramkörökbe
Külsőtéri elemek beépítése, beszerzése és rögzítése
Külsőtéri elemek beszabályozása

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

A munkaterület megközelítése, előkészítése
A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása,
technológiai előírások alkalmazása
A javítás elvégzése (cserével, helyszíni javítással)
A munkavégzés, javítás stb. dokumentálása
Munkakörre vonatkozó sajátos szabályozások
A munkahelyre vonatkozó speciális és általános előírások, alkalmazásuk
A külsőtéri és a vágányok közötti vonatkozó rendelkezések betartása
A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete és betartása
A tanulószerződésre vonatkozó előírások
Anyagbeszerzési és kezelési ismeretek, bizonylatok kezelése
Mérgező anyagok kezelésére vonatkozó előírások
Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
A munkahelyre vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások, alkalmazásuk
A gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások,
alkalmazásuk
Környezetszennyezést csökkentő eljárások, alkalmazásuk
Biztosítóberendezések létesítésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó
előírások (jogszabályok,
szabályzatok) és alkalmazásuk
Biztosítóberendezések felújítására vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
Karbantartási, felújítási üzemeltetési ütemtervek

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
4
Olvasott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
3
Információforrások kezelése
3
Rajzi készségek, képességek
3
Képi jellegű, ábrázoló műszaki rajz
3
Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
3
Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz készítése
4
Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
4
Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz készítése
5
Beltéri egységek, berendezések nézeti rajzai
4
Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5
Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5
Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
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4
5
5
5
4
4
5
5
5
4
4
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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 alkatrészek egyedi elkészítéséhez szüksége eszközök , szerszámok és
mérőeszközök használata
A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
Kommunikációs eszközök (mobiltelefon, telefon fax, kishatókörű adóvevő) a
szerelési feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
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
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

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Egyensúlyérzékelés
Elhivatottság, elkötelezettség
Erős fizikum
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Hallás
Kézügyesség
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Kitartás
Látás
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Precizitás
Rugalmasság
Stabil kéztartás
Szorgalom, igyekezet
Tapintás
Térbeli tájékozódás
Terhelhetőség
Térlátás
Testi erő
Türelem
Tűrőképesség
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Motiválhatóság
Motiváló készség
Nyelvhelyesség
Prezentációs készség
Segítőkészség
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Eredményorientáltság
Értékelés
10

Felfogóképesség
Figyelem-megosztás
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Intenzív munkavégzés
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
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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Az 52 523 02 0001 54 01 azonosító számú, Közlekedésautomatikai technikus
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1417-06
Felügyeleti vasúti biztosítóberendezés karbantartása
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8. A képzés szerkezete
Az 52 523 02 0001 54 01 azonosító számú, Közlekedésautomatikai technikus
megnevezésű ráépülés 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
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

1
2

247/1.0/1417-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11

247/2.0/1417-06

12
13
14
15
16
17
18
19

247/3.0/1417-06

20
21
22
23
24
25
26
27

247/4.0/1417-06

28
29
30
31

247/6.0/1417-06
247/5.0/1417-06
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 0001 54 01 azonosító számú, Közlekedésautomatikai technikus megnevezésű
ráépülés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

247/1.0/1417-06

2

247/2.0/1417-06

3

247/3.0/1417-06

4

247/4.0/1417-06

5
6

247/5.0/1417-06
247/6.0/1417-06

megnevezése
Állomási biztosítóberendezések
felújítása
Vonali biztosítóberendezések
felújítása
Állomási biztosítóberendezések
üzembe helyezése
Vonali biztosítóberendezések
üzembe helyezése
Munkahely és környzet védelme
A tevékenységek dokumentálása
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

95

0

91

186

114

0

119

233

91

0

98

189

112

0

126

238

6
12
430

0
0
0

0
0
434

6
12
864

A szakképzési törvény alapján: "12. §[1] (2)[2] A szakmai vizsga állami vizsga. A szakiskolában és a
szakközépiskolában a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai
vizsgára történő felkészítés folyik. A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális
szakiskolában, valamint a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése szerint szervezett oktatásban
résztvevők számára részszakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés is folyhat."
9.

A ráépülés 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
–

2. vizsgarész
–
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1417-06 Felügyeleti vasúti biztosítóberendezés karbantartása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ismerteti a karbantartási, üzemeltetési és felújítási terv készítésének lépéseit és a
szükséges információk körét, valamint ezen feladatok elvégzésének jogszabályi
előírásait és dokumentálási szabályait
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Ismerteti egy biztosítóberendezési szakasz vezetőjének kötelező oktatási és
adminisztratív tevékenységét, továbbá az anyagkezeléssel kapcsolatos feladatait
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Ismerteti az új és a felújított biztosítóberendezések üzembe helyezésének
szabályait, eljárási rendjét és követelményeit
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Elektromos és mechanikai mérések végzésével megállapítja egy megadott
biztosítóberendezés hibáit, és elvégzi a szükséges javításokat, cseréket
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Javaslatot készít egy adott állomás és a hozzá csatlakozó nyíltvonaliberendezések
teljes, modernizálással egybekötött felújítására
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 15%
3. feladat 15%
4. feladat 25%
5. feladat 25%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 523 02 0001 54 01 azonosító számú, Közlekedésautomatikai technikus megnevezésű
ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
3. vizsgarész: 100
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A ráépüléshez 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 technikus ráépülés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 523 02 0001 54 01 azonosító számú, Közlekedésautomatikai technikus megnevezésű
ráépülés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

247/1.0/1417-06

Állomási
biztosítóberendezések felújítása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

247/1.1/1417-06
247/1.2/1417-06
247/1.3/1417-06
247/1.4/1417-06
247/1.5/1417-06
247/1.6/1417-06
247/1.7/1417-06
247/1.8/1417-06
247/1.9/1417-06

4
16
0
25
0
25
0
25
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
21
0
28 186
0
21
0
21

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.1/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
"Nembiztosított" és "biztosított" kulcsos biztosítóberendezések felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Engedélyt kér a felújítási munka elkezdéséhez
Dokumentálja a felújítási munka elkezdését
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Dokumentálja a felújítási munka befejezését
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 Érintkező tisztító anyagok, kenőolajok és üzemanyagok
B típus Általános mechanikai kéziszerszámok (kalapács, fémfűrész, villáskulcsok, dugókulcsok
stb.)
B típus Csavarok és alátétek, szegecsek
B típus Mechanikus berendezések rajzainak olvasása és értelmezése
17

A típus Minden lehetséges kezelés értő elvégzése és kiértékelése a kezelési szabályzat alapján
B típus Karbantartási, felújítási üzemeltetési ütemtervek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Kézírás
4. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
5. szint Érzékelési tájékozódás, térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
"Nembiztosított" jellegű berendezések
Egyközpontos, többközpontos
Alakjelzős, fényjelzős,Ideiglenes, végleges

Kulcselzáró berendezés (egyközpontos).Kulcsazonosító berendezés (többközpontos).
Kulcsazonosító berendezés menetkijelölő készülékeinek fajtái. Kulcsazonosító berendezés
jelzőoldó/záró készülékeinek fajtái.
Kulcsrögzítő berendezések jellemzői. "Pollacsek" típusú berendezés. Kulcsos
berendezések változatai, kiegészítései.
Kulcsos berendezések fényjelzővel. Kulcsos berendezések villamos kulcsfüggéssel. Más
berendezésekhez kiegészítés kulcsos függőséggel.
Kulcsos berendezések sorompóval. Teljescsapórudas sorompóval, Ganz-, Módos- és
„imazsámolyos” sorompó hajtóművek. Korszerű sorompóval. Korszerű vonali
berendezések hozzákapcsolása kulcsos állomási berendezéshez.
A vizsgálati és mérési eredmények alapján a szükséges felújítási feladatok meghatározása
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A felújítási munkákkal összefüggő forgalmi és egyéb változtatások egyeztetése az érintett
társszolgálatokkal
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.2/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Siemens-Halske biztosítóberendezés felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
Kapcsolatot tart a társszolgálatokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektromos és elektrotechnikai eszközök, alkatrészek és anyagaik, gyártásuk
B típus Elektromechanikus szerkezetek anyagai
B típus Vonóvezetékek, vezető szerkezetek és állítóművek anyagai
B típus A rendelkező készülék és a váltóállító berendezések anyagai
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
A típus Villamos szerelés szerszámai
B típus Villamos szerelés anyagai
B típus Karbantartási, felújítási üzemeltetési ütemtervek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Beltéri egységek, berendezések nézeti rajzai
4. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
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Képzési idő:
16 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Siemens-Halske berendezések általános rendszerszemléletű felépítése
A különböző típusok jellemzői, menetbeállítások és tolatási mozgások szerinti lehetőségek
figyelembevétele a felújítás megvalósításához
Ütemterv készítés a felújításmenetére, berendezés egységek cseréjére, és az ezzel
összefüggő javítási feladatok meghatározására.
A felújításhoz szükséges egységek beszerzése, kiszállítása a csere elvégzése, a lecserélt
egységek elszállítása műszaki minősítése, selejtezésre történő előkészítése.
A felújítási munkákkal összefüggő forgalmi és egyéb változtatások egyeztetése az érintett
társszolgálatokkal
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.3/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A különböző kulcsos biztosítóberendezések, valamint a Siemens-Halske
biztosítóberendezések felújításának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felújítási ütemtervet készít
Anyag-felhasználási kimutatást készít
Vezeti az objektumok munkalapját
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Selejtezi az elhasználódott eszközöket
Nyilvántartást vezet a selejtezésről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása, kiértékelése
A típus Különféle hajtások
B típus Gépi (kézi) szerszámok (fúrógépek, satuk, csiszológépek, köszörűk stb.)
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
A típus Villamos szerelés szerszámai
B típus Tengelyek, ékek
B típus Tengelykapcsolók
A típus Vezetőcsigák, lánckerekek és feszítő elemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz olvasása, értelmezése
5. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz készítése
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerekben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Precizitás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
S-H kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző betonalapban rögzített biztosítóberendezési tartószerkezetek munkagödrének,
dúcolásának és betonozásának ellenőrző mérései
A kulcsos biztosítóberendezések üzemi paramétereinek mechanikai és villamos mérései, a
eredmények kiértékelése a gyártási paraméterek ismeretében
A Siemens-Halske biztosítóberendezés rendelkező készülékének , váltókezelői
készülékének és csatlakozó külsőtéri berendezéseinek mérési gyakorlata.
A gyakorlat terjedjen ki a berendezések egységeire és azok alkatrészeire mind
mechanikai, mind villamos szempontból.
A kijelölt állomásokon folyó tapsztalat szerzést lehetőleg a fenntartási szakasz által éppen
végzett munkák idejéhez és helyéhez célszerű igazítani.
Feltétlenül gyakoroltatni kell a csatlakozó vonali berendezések -térközök, sorompók stb.jellemzőinek mechanikai és villamos méréseit.
A vizsgálati és mérési eredmények alapján a szükséges karbantartási és javítási feladatok,
anyagszükséglet, munkaóra, stb. meghatározása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.4/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A "Dominó" család berendezéseinek felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Engedélyt kér a felújítási munka elkezdéséhez
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Dokumentálja a felújítási munka befejezését
Elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
Felújítási ütemtervet készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jelzők izzói és színes lencséi, sorompóizzók és lencsék, váltóvilágítás izzói
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
A típus Villamos szerelés szerszámai
A típus Jelfogók és jelfogó állványok szerelésének speciális szerszámai
A típus Speciális jelfogó szabályozó, érintkező tisztító és beállító szerszámok
A típus Minden lehetséges kezelés értő elvégzése és kiértékelése a kezelési szabályzat alapján
A típus A kezelések és visszajelentések összhangjának elemzése
B típus Különféle belsőtéri elemek elektromos és mechanikus jellemzőinek mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szerelési és beültetési rajzok
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Nyelvhelyesség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 25%
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 25%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
25 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különféle dominó berendezések rendszerszemléletű ismerete a felújítások elvégzéséhez
A cserére javasolt és jóváhagyott egységek beszerzése, kiszállítása a helyszínre. A
felújítási munka megkezdésének engedélyezése, és a társszolgáltakkal való egyeztetés után
a felújítási munka elvégzése
A felújított berendezés üzemi paramétereinek mérései. A mérések kiértékelése és
összehasonlítása az előírt értékekkel.
Az esetleges további javítási feladatok meghatározása. A felújításhoz szükséges egységek
beszerzése, kiszállítása a csere elvégzése, a lecserélt egységek elszállítása műszaki
minősítése, selejtezésre történő előkészítése.
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A felújítási munkákkal összefüggő forgalmi és egyéb változtatások egyeztetése az érintett
társszolgálatokkal
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.5/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A "Dominó" család berendezései felújításának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
Kapcsolatot tart a társszolgálatokkal
Vezeti az objektumok munkalapját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépi (kézi) szerszámok (fúrógépek, satuk, csiszológépek, köszörűk stb.)
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
A típus Villamos szerelés szerszámai
B típus A kábelszerelés és kötés speciális szerszámai
B típus Mérőzsinórok és csatlakoztató eszközeik
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
B típus Különféle jelfogók rajzjelei
B típus Közlekedésautomatikában használatos biztonságtechnikai rajzjelek, rajzok olvasása,
értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Rajzi készségek, képességek
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelem-összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önfegyelem
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 25%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
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A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt áramellátó berendezéseknél
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dominó család különféle berendezéseinek és típusainak rendszertechnikai mérései
A mérési eredmények értékelése, a nem megfelelő értékek okainak feltárása, hibahelyek é
okok meghatározása
A hibák elhárításához szükséges tennivalók megismerése. A felújítás szükségessége
korszerűsítés, vonali berendezések egységesítése vagy nagymértékű elhasználódás miatt.

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.6/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Korszerű elektronikus -számítógépes- berendezések felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Felújítási ütemtervet készít
Dokumentálja a felújítási munka elkezdését
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
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 Rendes és rendkívüli kezelési műveletek
B típus Elsőosztályú, másodosztályú és harmadosztályú biztonsági elemek
A típus A biztonsági rendszeren végzett ellenőrzés, hibaelhárítás, beszabályozás, munkavégzés
engedélyezése, dokumentálása
A típus A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
B típus Karbantartási, felújítási üzemeltetési ütemtervek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Matematikai készségek
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Kritikus gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
25 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korszerű -számítógéppel vezérelt- biztosítóberendezés elvének technikus szintű
elsajátítása. A számítógép alapú biztosítóberendezés jellegzetességei.
A fokozott biztonság elérésének módja : Többszörözött rendszer; Két program; Kétféle
programnyelv; Szavazórendszer; Biztonságos, ellenőrzött adatátvitel; Sokrétű
adatrögzítés; Kezelés megerősítések; Nagy megíizhatóságú gépek.
A kezelő és visszajelentő rendszer. Csatlakozó felületek. (gépteremben elhelyezett
közvetítők, külsőtérben elhelyezett közvetítők).A számítógépes rendszer áramellátásának
biztonsága.
A Siemes gyártmányú berendezés (megnevezés, típusjel, építési adatok stb.,). Felépítési
blokkvázlat. Kezelő- visszajelentő gépek blokkvázlata. A központi számítógépek
összekapcsolódásának blokkvázlata.
Belső-és külsőgépek csatlakoztatása. Külső, körzeti számítógépek. A kezelőfelület ábrái
és a kezelések. A visszajelentő felület ábrái. Az Alcatel gyártmányú számítógép-vezérelt
biztosítóberendezés.
Belső-és külsőgépek csatlakoztatása. Külső, körzeti számítógépek. A kezelőfelület ábrái
és a kezelések. A visszajelentő felület ábrái. A külsőtéri berendezések eltérő
sajátosságai a többi biztosítóberendezéshez viszonyítva.
A felújításra szoruló egységek teljes körű vizsgálattal történő meghatározása. A
felújításhoz szükséges egységek beszerzése, kiszállítása a csere elvégzése, a lecserélt
egységek elszállítása műszaki minősítése, selejtezésre történő előkészítése.
A felújítási munkákkal összefüggő forgalmi és egyéb változtatások egyeztetése az érintett
társszolgálatokkal
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.7/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Korszerű elektronikus -számítógépes- berendezések felújításának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Dokumentálja a kiértékelés eredményét
25

Előírt értékektől eltérő adat esetén intézkedik
Selejtezi az elhasználódott eszközöket
Nyilvántartást vezet a selejtezésről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
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 Baleseti lehetőségek, menetterv, elzárási terv, oldalvédelem, vágányutak függőségei,
vonali függőségek, a függőségek kialakításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz készítése
4. szint Biztosítóberendezési áramkör rajz készítése
4. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Figyelem-megosztás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kitartás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomáson
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések lehető részletes megismerése üzemlátogatás keretében.
Lekérdezési lehetőség a berendezés állapotáról.
Külsőtéri berendezések szokásostól eltérő vezérlése. Speciális kialakítások gyakorlati
megismerése.
A berendezés üzemi paramétereinek megismerése. Az egyes paraméterek mérési helyeinek
a kapcsolási rajzon történő megismerése.
A mérések lebonyolításának lehetőségei és szükséges mérőeszközeinek kezelése
Lecserélt egységek selejtezésre való előkészítése, a selejtezés megvalósítása és
dokumentálása
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.8/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Állomási sorompók, útátjáró-fedező berendezések, vágányzáró-szerkezetek felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Dokumentálja a felújítási munka befejezését
Elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fogaskerekek, fogaslécek
A típus Forgattyús hajtások
A típus Csigahajtások
A típus Reteszek
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 Az egyes berendezések feladatának, kezeléseinek és visszajelentéseinek összehasonlítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Jelképek
4. szint Alkatrészek, egységek, jelképek értelmezése
5. szint Villamos szerelésekhez szükséges szerszámok használata
5. szint Gépjármű önálló használata a külső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
5. szint Kommunikációs eszközök (mobiltelefon, telefon fax, kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Terhelhetőség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiváló készség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korszerű berendezéshez csatlakozó korszerű állomási sorompók mechanikai és villamos
mérései működtetési módozatok szerint, a mért eredményekből levonható
következtetések, tennivalók meghatározása
A teljes csapórudas sorompó (függés nélkül és függőséggel a kulcsostól a D70-ig) állapot
és hibafeltáró mérései. A mozgatószerkezetek és működtető motorok mechanikai és
villamos mérései.
A kisiklasztósaru, vágányzáró sorompó és zárótuskó bitonságtechnikai jellemzői, és ezek
megfelelőségének vizsgálata.
A fenti berendezések hibáinak feltárása alapján javaslat a berendezés egészének vagy
egyes részeinek felújító cseréjére
A cserére javasolt és engedélyezett egységek beszerzése, helyszínre történő kiszállítása,
társszolgálatokkal való egyeztetés után a felújítási munkák elvégzése.
A felújított berendezésen valamennyi üzemi paraméter villamos- és mechanikai mérése,
kezelési és visszajelentő folyamatok teljes körű futtatása, üzemképesség megállapítása
A felújításhoz szükséges egységek beszerzése, kiszállítása a csere elvégzése, a lecserélt
egységek elszállítása műszaki minősítése, selejtezésre történő előkészítése.
A felújítási munkákkal összefüggő forgalmi és egyéb változtatások egyeztetése az érintett
társszolgálatokkal
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/1.9/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Állomási sorompók, útátjáró-fedező berendezések, vágányzáró-szerkezetek
felújításának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Engedélyt kér a felújítási munka elkezdéséhez
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A földmunkák kéziszerszámai, és gépi eszközei
C típus Hegesztő-berendezés, palackok
B típus Forrasztó-berendezések (elektromos és gázüzemű)
B típus Csapágyak
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A típus Berendezéspróbáknál a kezelési és visszajelentési lehetőségek kihasználása
A típus A berendezés kezeléssel létrehozható állapotainak felhasználása a hibák, hiba okok
feltárásában
A típus Külsőtéri elemek főbb mechanikai jellemzőinek mérése
A típus Külsőtéri elemek villamos jellemzőinek mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Hegesztő és forrasztó berendezések használata
5. szint Egyéni és kollektív védőeszközök használata a biztonságos munkavégzéshez
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Sorompó rajz elemzés, hibakeresés 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Oldalvédelmi rendszerrajz kiegészítés 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt áramellátó berendezéseknél
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fenti berendezések tanulmányozása üzemlátogatás keretében.
A berendezéseken illetve azok egyes egységein végzett mechanikai és villamos mérések
kiértékelése, hibák feltárása, a felújítási javaslat indoklása
A felújított berendezés üzembiztonságának megállapítása a mért eredmények és a
kapcsolási rajzok alapján
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

247/2.0/1417-06

Vonali
biztosítóberendezések felújítása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

247/2.1/1417-06
247/2.2/1417-06
247/2.3/1417-06
247/2.4/1417-06
247/2.5/1417-06
247/2.6/1417-06
247/2.7/1417-06
247/2.8/1417-06
247/2.9/1417-06
247/2.10/1417-06

25
0
23
0
19
0
25
0
22
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
28
0
21
0
233
21
0
28
0
21

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.1/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A térközbiztosító berendezések felújítása (térköz- és fedező jelzők, nyíltvonali
váltók, sorompók, kiágazások berendezései)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Engedélyt kér a felújítási munka elkezdéséhez
Dokumentálja a felújítási munka elkezdését
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Dokumentálja a felújítási munka befejezését
Elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagkezelési ismeret
A típus Jelzők és fajtáik kivitel és cél szerint, a jelzők láthatósága
B típus Jelzők izzói és színes lencséi, sorompóizzók és lencsék, váltóvilágítás izzói
A típus Kábelerek felhasználási elvei
A típus A munkaterület megközelítése, előkészítése
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
B típus A külsőtéri és a vágányok közötti vonatkozó rendelkezések betartása
B típus Biztosítóberendezések felújítására vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok) és
alkalmazásuk
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
5. szint Gépjármű önálló használata a külső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Kézügyesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Információk önálló rendszerezése 30%
Kapcsolásirajz elemzés, hibakeresés 35%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Blokkos Siemens-Halske állomásközi biztosítás: -térköz; -menetirány; -állomási
berendezések kiegészítése SH térköz miatt. Szembemenet kizárás megvalósítása,
menetirány függés. Vonatutolérés kizárás megvalósítása, blokk függés. Térközök
kialakítása.
Önműködő térközi berendezések: -térközi függőségek; -menetirány függőségek; térközjelzők működése; -vonatérzékelés függőségei; -jelfeladás, tengelyszámlálás,
vonatbefolyásolás; -térközi kezelések, visszajelentések; -térközi áramellátás.
Szovjet biztosítóberendezés, állomásközi biztosítás.
Az állomásközben lévő nyíltvonali kiágazások, fedező jelzők, sorompók váltók vezérlése,
működtetése összefüggésben a térközbiztosító berendezéssel
A fenti berendezések rendszertechnikai elemzése, mechanikai és villamos mérései. A mért
eredmények kiértékelése és összehasonlítása az előírt értékekkel. Az eltérések okainak
feltárása és ettől függően a felújítási javaslat magtétele.
A felújításhoz szükséges egységek beszerzése, kiszállítása a csere elvégzése, a lecserélt
egységek elszállítása műszaki minősítése, selejtezésre történő előkészítése.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.2/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A térközbiztosító berendezések felújításának (térköz- és fedező jelzők, nyíltvonali
váltók, sorompók, kiágazások berendezései) gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Engedélyt kér a felújítási munka elkezdéséhez
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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
B típus Karbantartási, felújítási üzemeltetési ütemtervek
B típus Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Képi jellegű, ábrázoló műszaki rajz
3. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
4. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai próbák végzése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
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A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fenti berendezések egyes egységeinek mechanikai és villamos mérésekkel történő
vizsgálata, a megfelelőség elbírálása, szükség estén javaslat a felújításra
A fenti berendezések működésének üzemközbeni megfigyelése, az egyes üzemi állapotok
jellemzőinek mérése, a mért eredmények kiértékelése
A fenti berendezések felújítására vonatkozó javaslat szakszerű és helytálló indoklása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.3/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A mellékvonali forgalom irányító (MEFI), és rádiós forgalom irányító (MERÁFI)
rendszerek felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Engedélyt kér a felújítási munka elkezdéséhez
Dokumentálja a felújítási munka elkezdését
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Dokumentálja a felújítási munka befejezését
Elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
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
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
A típus Baleseti lehetőségek, menetterv, elzárási terv, oldalvédelem, vágányutak függőségei,
vonali függőségek, a függőségek kialakításának módjai
A típus Rendes és rendkívüli kezelési műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
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Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 25%
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 25%
MEFI és MERÁFI rendszerrajz kiegészítés 20%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
23 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A MEFI/MERÁFI rendszer főrészeinek mechanikai és villamos szempontú vizsgálata. Az
egyes egységek rendszertechnikai feladatai. A vonatirányítás módja. Tolatási üzem.
Rúgós váltóállító szerkezet; -Villamos váltóvégállás ellenőrző; -Ellenőrzőjelző, jelzőtáblák
stb.; -Kulcselzáró berendezés;Állomási sorompó, kijárati ellenőrző jelző stb.
Vonatérzékelők. Az egyes objektumok telepítési távolsága.
Távközlési rendszerek. A berendezések üzemközbeni tanulmányozása a kijelölt
állomásokon.
A berendezések állapotától függően teljes vagy részleges felújítási javaslat megtétele.
A felújításhoz szükséges egységek beszerzése, kiszállítása a csere elvégzése, a lecserélt
egységek elszállítása műszaki minősítése, selejtezésre történő előkészítése.
A felújítási munkákkal összefüggő forgalmi és egyéb változtatások egyeztetése az érintett
társszolgálatokkal
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.4/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A mellékvonali forgalom irányító (MEFI), és rádiós forgalom irányító (MERÁFI)
rendszerek felújításának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Karbantartási ütemtervet készít
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Felújítási ütemtervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Mérőzsinórok és csatlakoztató eszközeik
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
B típus A fékezés, fékút, megállás elindulás stb. problémaköre
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Rajzi készségek, képességek
3. szint Képi jellegű, ábrázoló műszaki rajz
3. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
4. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai próbák végzése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fenti berendezések működésének üzemközbeni megfigyelése, az egyes üzemi állapotok
jellemzőinek mérése, a mért eredmények kiértékelése
A fenti berendezések egyes egységeinek mechanikai és villamos mérésekkel történő
vizsgálata, a megfelelőség elbírálása. Szükség estén javaslat a felújításra
A fenti berendezések felújítására vonatkozó javaslat szakszerű és helytálló indoklása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.5/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi vonatellenőrző, vonatbefolyásoló és vonatirányító rendszerek felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Engedélyt kér a felújítási munka elkezdéséhez
Dokumentálja a felújítási munka elkezdését
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Dokumentálja a felújítási munka befejezését
Elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
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 Jelzők és fajtáik kivitel és cél szerint, a jelzők láthatósága
A típus Baleseti lehetőségek, menetterv, elzárási terv, oldalvédelem, vágányutak függőségei,
vonali függőségek, a függőségek kialakításának módjai
A típus Rendes és rendkívüli kezelési műveletek
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
B típus Biztosítóberendezések felújítására vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok) és
alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes 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
5. szint Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, műszaki
információk tárolására, hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-megosztás
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
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Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
19 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépi vonatellenőrzés, vonatbefolyásolás és irányítás kifejlesztése és elveinek
meghatározása. A jezlő meghaladás problémaköre. A 75 Hz-es jelfeladás,
vonatbefolyásolás
éberségellenőrzés, vonatmegállítás elvi megoldása.
EÉVB rendszer és jellemzői. Követelmények, általános blokkvázlat Információszintek,
Az EÉVB pályamenti berendezései. Mozdonyfedélzeti berendezések:Menetadatok,
Üzemmódok,
Kezelő-, visszajelentő felület, Sebességvezérlés, Regisztráció
ETCS és jellemzői:
Követelmények, Felépítés, Adatátviteli rendszerek,
Általános blokkvázlat, Információszintek.
Az ETCS pályamenti berendezései
Mágneses jelátvitel /EuroBaliz, Adathurok /EuroLoop,
Kapcsolat a térközi berendezéssel,
Kapcsolat a sorompó-berendezéssel, Kapcsolat az állomással.
Az ETCS mozdonyfedélzeti berendezései
Menetadatok, Üzemmódok,
Kezelő-, visszajelentő felület,
Sebességvezérlés, Regisztráció.
A fenti berendezések egységeinek mechanikai és villamos szempontú vizsgálata. A
jelfeladás és kiértékelés hatékonyságának vizsgálata. Jelalak vizsgálatok, szűrőkörök
vizsgálata az estleges kisebb és nagyobb hibák feltárása és behatárolása érdekében.
A vizsgálati eredmények alapján a további tennivalók meghatározása. Javaslattétel a
berendezés egészének vagy egyes részegységének felújítására. A felújítási munkákkal
összefüggő forgalmi és egyéb változtatások egyeztetése az érintett társszolgálatokkal
A felújításhoz szükséges egységek beszerzése, kiszállítása a csere elvégzése, a lecserélt
egységek elszállítása műszaki minősítése, selejtezésre történő előkészítése.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.6/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi vonatellenőrző, vonatbefolyásoló és vonatirányító rendszerek felújításának
gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus A kábelszerelés és kötés speciális szerszámai
B típus Mérőzsinórok és csatlakoztató eszközeik
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 A biztonsági rendszeren végzett ellenőrzés, hibaelhárítás, beszabályozás, munkavégzés
engedélyezése, dokumentálása
A típus Az egyes berendezések feladatának, kezeléseinek és visszajelentéseinek összehasonlítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
3. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
4. szint Biztosítóberendezési áramkör rajz készítése
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Eredményorientáltság
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Rugalmasság
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 20%
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Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai próbák végzése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pályamenti berendezések helyszínen történő tanulmányozása, és lehetőség szerint
részvétel a fenntartási szakasz által végzett felújítási munkálatokban.
A mozdonyfedélzeti berendezések felügyelet mellett végzett mérései.
Rendszertechnikai és kapcsolási rajzokon feltételezett hibák behatárolása
A vizsgálati eredmények önálló kiértékelése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.7/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Az "emelt" sebességű pályaszakaszok berendezéseinek felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Engedélyt kér a felújítási munka elkezdéséhez
Dokumentálja a felújítási munka elkezdését
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Dokumentálja a felújítási munka befejezését
Elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
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 Jelzők és fajtáik kivitel és cél szerint, a jelzők láthatósága
A típus Baleseti lehetőségek, menetterv, elzárási terv, oldalvédelem, vágányutak függőségei,
vonali függőségek, a függőségek kialakításának módjai
A típus Rendes és rendkívüli kezelési műveletek
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
B típus Biztosítóberendezések felújítására vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok) és
alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
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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, műszaki
információk tárolására, hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás
lehetősége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-megosztás
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
25 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vonatbefolyásolás változásai
75 Hz-es jelfeladás, EÉVB
ETCS
Változások az emelt sebesség biztosítása miatt
Jelzők: Jelzőláthatóság, rálátási távolság,
Előjelző távolság, Jelfeladási hossz, Jelzési képek
Állomási berendezés, Vonali berendezés,
Útátjáró fedező berendezés (sorompó).
Állomási berendezések változásai:
Kitérők, váltók, Jelzőkezelés jelző-visszajelentés,
Kényszeroldás, Menetvisszavonás,Állomási sorompók,
Vonali sorompók állomási visszajelentése-, kezelése
Állomási jelfeladás, Visszajelentések.
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Vonali berendezések változásai:
Vonali sorompók:
Vonali sorompók jelzővel ellenőrzése, jelzőfüggés
Piros "hosszabbítás", "Kis-zavar"
Félcsapórúd ellenőrzés
Önműködő térközi berendezés:
Térközjelző "Megállj!"
Menetirányváltás
"Térközzavar" és "sorompózavar" visszajelentés együtt
A rendszer egészének és egyes berendezéseinek mechanikai és villamos mérésekkel
történő vizsgálata. A mért eredmények kiértékelésének szempontjai. A berendezés
állapotának meghatározása, Javaslat tétel a felújítási munkálatokra, egységek cseréjére,
A lecserélt egységek elszállítása műszaki minősítése, selejtezésre történő előkészítése. A
felújítási munkákkal összefüggő forgalmi és egyéb változtatások egyeztetése az érintett
társszolgálatokkal.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.8/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Az "emelt" sebességű pályaszakaszok berendezéseinek felújításának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kábelszerelés és kötés speciális szerszámai
B típus Mérőzsinórok és csatlakoztató eszközeik
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 A biztonsági rendszeren végzett ellenőrzés, hibaelhárítás, beszabályozás, munkavégzés
engedélyezése, dokumentálása
A típus Az egyes berendezések feladatának, kezeléseinek és visszajelentéseinek összehasonlítása
A típus Külsőtéri elemek beszabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
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5. szint Biztosítóberendezési alkatrész rajz olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Eredményorientáltság
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Rugalmasság
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pályamenti és állomási berendezések helyszínen történő tanulmányozása, és lehetőség
szerint részvétel a fenntartási szakasz által végzett felújítási munkálatokban.
Az egységek, illetve alkatrészek eseteges cseréjében való közreműködés.
A berendezés kezeléseinek gyakorlása, visszajelentések vizsgálata, megfigyelése az
előírásokkal történő összehasonlítása
Részegységek mérőszobában történő méréses vizsgálata, állapotfelvétele, tennivalók
meghatározása. Rendszertechnikai és kapcsolási rajzokon feltételezett hibák behatárolása.
A vizsgálati eredmények önálló kiértékelése
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.9/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb biztosítóberendezések felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatot tesz a tervezett felújításra
Engedélyt kér a felújítási munka elkezdéséhez
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Dokumentálja a felújítási munka elkezdését
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Dokumentálja a felújítási munka befejezését
Elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
B típus Mechanikus berendezések rajzainak olvasása és értelmezése
B típus Egyszerű mechanikai alkatrészek szabadkézi ábrázolása
B típus Elrendezési, alkatrész és egység beültetési rajzok olvasása, értelmezése
B típus A fékezés, fékút, megállás elindulás stb. problémaköre
A típus Külsőtéri szerkezeti elemek bekapcsolása a villamos áramkörökbe
A típus Külsőtéri elemek beépítése, beszerzése és rögzítése
B típus A külsőtéri és a vágányok közötti vonatkozó rendelkezések betartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szerelési és beültetési rajzok
4. szint Alkatrészek, egységek, jelképek értelmezése
5. szint Érzékelési tájékozódás, térérzékelés
4. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Egyensúlyérzékelés
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tolerancia
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
22 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendező pályaudvari és gurítódombi berendezések
Váltóállító automatikák
Sebességszabályozás elve, eszközei, vágányfékek
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KÖFE. KÖFI.
Kódos kezelő. Hőnfutásjelző. Lapos kerék kijelző.
Határátmenetek, felső vezetéki függés (Heha)
Országhatár biztosítás
Az egyes berendezések mechanikai és villamos mérésének elvei. A mérési elrendezések
megismerése. Kiértékelés és következtetés levonás a berendezés hibáira vonatkozóan.
A felújításhoz szükséges egységek beszerzése, kiszállítása a csere elvégzése, a lecserélt
egységek elszállítása műszaki minősítése, selejtezésre történő előkészítése.
A felújítási munkákkal összefüggő forgalmi és egyéb változtatások egyeztetése az érintett
társszolgálatokkal
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/2.10/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb biztosítóberendezések felújításának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Engedélyt kér a felújítási munka elkezdéséhez
Elvégzi a berendezés-rész cseréit
Mechanikus mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a felújított biztosítóberendezésen
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztosítóberendezés szerkesztési elvei, egyidejű hibalehetőségek
B típus Különféle belsőtéri elemek
B típus Különféle belsőtéri elemek beszabályozása
B típus A külsőtéri és a vágányok közötti vonatkozó rendelkezések betartása
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A berendezés kezeléssel létrehozható állapotainak felhasználása a hibák, hibaokok
feltárásában
A típus A főbb üzemszerű és rendkívüli kezelések
A típus A visszajelentések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Beltéri egységek, berendezések nézeti rajzai
4. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Különféle szerelésekhez szükséges kézi szerszámok és gépi eszközök használata
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Nyitott hozzáállás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Váltóállító és rögzítő, valamint ellenőrző berendezések mechanikai és villamos mérései a
tanműhelyben. A mért adatok összevetése az előírt beállítási értékekkel.
Az üzemlátogatások alkalmával a gurítói berendezés vezérlő egységének, a váltóállító és
ellenőrző berendezésnek , a váltóknak és vágányfékeknek felügyelet alatti mechanikai és
villamos mérései.
KÖFE. KÖFI. Kódos kezelő. Hőnfutásjelző. Lapos kerék kijelző villamos mérései
felügyelet alatt az üzemlátogatások alkalmával
A felújítási javaslatok tételes indoklásának megismerése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

247/3.0/1417-06

Állomási
biztosítóberendezések üzembe
helyezése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

247/3.1/1417-06
247/3.2/1417-06
247/3.3/1417-06
247/3.4/1417-06
247/3.5/1417-06
247/3.6/1417-06
247/3.7/1417-06
247/3.8/1417-06

20
0
25
0
21
0
25
0

0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
21
0
28
189
0
21
0
28

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.1/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A különböző kulcsos biztosítóberendezések, valamint a Siemens-Halske
biztosítóberendezések üzembe helyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli a munkavezetőt és a figyelőt az üzemeltetésnél
Engedélyt kér az üzemeltetési munka elkezdéséhez
Dokumentálja az üzemeltetési munka megkezdését
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Dokumentálja az üzemeltetési munka befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapáramkör és az ettől eltérő kialakítás lehetőségei
B típus Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
B típus Környezetszennyezést csökkentő eljárások, alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
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5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Áramköri rajz értelmezése 35%
Utólagos szóbeli beszámoló 25%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fenti berendezések rendszerszemléletű ismerete.
A berendezés üzembe helyezéshez szükséges elrendezési és áramköri rajzainak biztos
értelmezése.
A berendezések mechanikai és villamos méréseihez szükséges műszerek, mérési elvek és
elrendezések ismerete. A mérések meghatározott sorrendű elvégzése és az eredmények
összehasonlítása az előírt értékekkel
A biztosítóberendezések valamennyi lehetséges kezelésének elvégzése, visszjelentések
megfigyelése és értékelése. Meggyőződés az üzemi paramétereknek megfelelő
biztonságos működésről
A biztosítóberendezések üzembe helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályzatok,
jogszabályok ismerete. Az üzembe helyezzéssel összefüggő a társszolgálatokat érintő
szükséges intézkedések egyeztetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.2/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A különböző kulcsos biztosítóberendezések, valamint a Siemens-Halske
biztosítóberendezések üzembe helyezésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
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Kiértékeli a mért adatokat
Időszakosan és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a biztosítóberendezés üzemszerű működését
Üzemeltetési ütemtervet készít
Kapcsolatot tart a társszolgálatokkal
Vezeti az objektumok munkalapját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A biztonsági rendszeren végzett ellenőrzés, hibaelhárítás, beszabályozás, munkavégzés
engedélyezése, dokumentálása
A típus A főbb üzemszerű és rendkívüli kezelések
A típus A visszajelentések
A típus Minden lehetséges kezelés értő elvégzése és kiértékelése a kezelési szabályzat alapján
A típus Az egyes berendezések feladatának, kezeléseinek és visszajelentéseinek összehasonlítása
A típus Berendezéspróbáknál a kezelési és visszajelentési lehetőségek kihasználása
A típus A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint Gépjármű önálló használata a külső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Eredményorientáltság
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Erős fizikum
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Prezentációs készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
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Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések üzembe helyezésének helyszíni megfigyelése és lehetőség szerint
felügyelet melletti tevékeny részvétel a munkában(pl. mérések ismételt elvégzése, a
berendezés kültéri egységei működésének megfigyelése stb.)
Működőképes tanműhelyi berendezések szimulált üzembe helyezésének tanári
felügyelettel végzett önálló végrehajtása
A lehetséges kezelések elvégzése ezek hatásainak és visszajelzéseinek megfigyelése. Az
eredmények üzemi paraméterekkel történő összevetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.3/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A "Dominó" család berendezéseinek üzembe helyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli a munkavezetőt és a figyelőt az üzemeltetésnél
Engedélyt kér az üzemeltetési munka elkezdéséhez
Dokumentálja az üzemeltetési munka megkezdését
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Dokumentálja az üzemeltetési munka befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapáramkör és az ettől eltérő kialakítás lehetőségei
B típus Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
B típus Környezetszennyezést csökkentő eljárások, alkalmazásuk
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 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
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Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Áramköri rajz értelmezése 35%
Utólagos szóbeli beszámoló 25%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
25 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fenti berendezések rendszerszemléletű ismerete.
A berendezés üzembe helyezéshez szükséges elrendezési és áramköri rajzainak biztos
értelmezése.
A berendezések mechanikai és villamos méréseihez szükséges műszerek, mérési elvek és
elrendezések ismerete. A mérések meghatározott sorrendű elvégzése és az eredmények
összehasonlítása az előírt értékekkel
A biztosítóberendezések valamennyi lehetséges kezelésének elvégzése, visszjelentések
megfigyelése és értékelése. Meggyőződés az üzemi paramétereknek megfelelő
biztonságos működésről
A biztosítóberendezések üzembe helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályzatok,
jogszabályok ismerete. Az üzembe helyezzéssel összefüggő a társszolgálatokat érintő
szükséges intézkedések egyeztetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.4/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A "Dominó" család berendezéseinek üzembe helyezésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Időszakosan és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a biztosítóberendezés üzemszerű működését
Üzemeltetési ütemtervet készít
Kapcsolatot tart a társszolgálatokkal
Vezeti az objektumok munkalapját
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása, kiértékelése
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
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 Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
5. szint Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
5. szint Egyéni és kollektív védőeszközök használata a biztonságos munkavégzéshez
5. szint Gépjármű önálló használata a külső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések üzembe helyezésének helyszíni megfigyelése és lehetőség szerint
felügyelet melletti tevékeny részvétel a munkában(pl. mérések ismételt elvégzése, a
berendezés kültéri egységei működésének megfigyelése stb.)
Működőképes tanműhelyi berendezések szimulált üzembe helyezésének tanári
felügyelettel végzett önálló végrehajtása
A lehetséges kezelések elvégzése ezek hatásainak és visszajelzéseinek megfigyelése. Az
eredmények üzemi paraméterekkel történő összevetése
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.5/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Korszerű elektronikus -számítógépes- berendezések üzembe helyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli a munkavezetőt és a figyelőt az üzemeltetésnél
Engedélyt kér az üzemeltetési munka elkezdéséhez
Dokumentálja az üzemeltetési munka megkezdését
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Dokumentálja az üzemeltetési munka befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
B típus Környezetszennyezést csökkentő eljárások, alkalmazásuk
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 Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szöveg megértése
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
4. szint Matematikai készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
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Áramköri rajz értelmezése 35%
Utólagos szóbeli beszámoló 25%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
21 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fenti berendezések rendszerszemléletű ismerete.
A berendezés üzembe helyezéshez szükséges elrendezési és áramköri rajzainak biztos
értelmezése.
A berendezések mechanikai és villamos méréseihez szükséges műszerek, mérési elvek és
elrendezések ismerete. A mérések meghatározott sorrendű elvégzése és az eredmények
összehasonlítása az előírt értékekkel
A biztosítóberendezések valamennyi lehetséges kezelésének elvégzése, visszjelentések
megfigyelése és értékelése. Meggyőződés az üzemi paramétereknek megfelelő
biztonságos működésről
A biztosítóberendezések üzembe helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályzatok,
jogszabályok ismerete. Az üzembe helyezzéssel összefüggő a társszolgálatokat érintő
szükséges intézkedések egyeztetése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.6/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Korszerű elektronikus -számítógépes- berendezések üzembe helyezésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Időszakosan és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a biztosítóberendezés üzemszerű működését
Üzemeltetési ütemtervet készít
Kapcsolatot tart a társszolgálatokkal
Vezeti az objektumok munkalapját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása, kiértékelése
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
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 Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
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5. szint
4. szint
5. szint
5. szint
5. szint

Beltéri egységek, berendezések nézeti rajzai
Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
Hálózati, kapcsolási, műszaki rajzok
Biztosítóberendezési áramköri rajz olvasása, értelmezése
A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Felfogóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Rugalmasság
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések üzembe helyezésének helyszíni megfigyelése és lehetőség szerint
felügyelet melletti tevékeny részvétel a munkában(pl. mérések ismételt elvégzése, a
berendezés kültéri egységei működésének megfigyelése stb.)
Működőképes tanműhelyi berendezések szimulált üzembe helyezésének tanári
felügyelettel végzett önálló végrehajtása
A lehetséges kezelések elvégzése ezek hatásainak és visszajelzéseinek megfigyelése. Az
eredmények üzemi paraméterekkel történő összevetése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.7/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Állomási sorompók, útátjáró-fedező berendezések, vágányzáró-szerkezetek üzembe
helyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli a munkavezetőt és a figyelőt az üzemeltetésnél
Engedélyt kér az üzemeltetési munka elkezdéséhez
Dokumentálja az üzemeltetési munka megkezdését
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
54

Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Dokumentálja az üzemeltetési munka befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
B típus Környezetszennyezést csökkentő eljárások, alkalmazásuk
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 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kezdeményezőkészség
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Áramköri rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
25 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fenti berendezések üzembe helyezésekor fokozott figyelemmel kell eljárni az egyidejű
közúti és vasúti közlekedés lehetőségére
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A berendezések üzembe helyezéshez szükséges elrendezési és áramköri rajzainak biztos
értelmezése.
A berendezések mechanikai és villamos méréseihez szükséges műszerek, mérési elvek és
elrendezések ismerete. A mérések meghatározott sorrendű elvégzése és az eredmények
összehasonlítása az előírt értékekkel
A biztosítóberendezések valamennyi lehetséges kezelésének elvégzése, visszjelentések
megfigyelése és értékelése. Meggyőződés az üzemi paramétereknek megfelelő
biztonságos működésről
A biztosítóberendezések üzembe helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályzatok,
jogszabályok ismerete. Az üzembe helyezzéssel összefüggő a társszolgálatokat érintő
szükséges intézkedések egyeztetése
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/3.8/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Állomási sorompók, útátjáró-fedező berendezések, vágányzáró-szerkezetek üzembe
helyezésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Időszakosan és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a biztosítóberendezés üzemszerű működését
Üzemeltetési ütemtervet készít
Kapcsolatot tart a társszolgálatokkal
Vezeti az objektumok munkalapját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása, kiértékelése
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
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 Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Biztosítóberendezések alkatrészeit ábrázoló rajz olvasása, értelmezése
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Kültéri egységek, berendezések nézeti rajzai
5. szint Gépjármű önálló használata a külső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
5. szint Kommunikációs eszközök (mobiltelefon, telefon fax, kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-megosztás
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Testi erő
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések üzembe helyezésének helyszíni megfigyelése és lehetőség szerint
felügyelet melletti tevékeny részvétel a munkában(pl. mérések ismételt elvégzése, a
berendezés kültéri egységei működésének megfigyelése stb.)
Működőképes tanműhelyi berendezések szimulált üzembe helyezésének tanári
felügyelettel végzett önálló végrehajtása
A lehetséges kezelések elvégzése ezek hatásainak és visszajelzéseinek megfigyelése. Az
eredmények üzemi paraméterekkel történő összevetése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

247/4.0/1417-06

Vonali
biztosítóberendezések üzembe
helyezése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

247/4.1/1417-06
247/4.2/1417-06
247/4.3/1417-06
247/4.4/1417-06
247/4.5/1417-06
247/4.6/1417-06
247/4.7/1417-06
247/4.8/1417-06
247/4.9/1417-06
247/4.10/1417-06

25
0
25
0
20
0
21
0
21
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
28
0
21
0
238
28
0
28
0
21

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.1/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A térközbiztosító berendezések üzembe helyezése (térköz- és fedező jelzők,
nyíltvonali váltók, sorompók, kiágazások berendezései)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli a munkavezetőt és a figyelőt az üzemeltetésnél
Engedélyt kér az üzemeltetési munka elkezdéséhez
Dokumentálja az üzemeltetési munka megkezdését
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Dokumentálja az üzemeltetési munka befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
B típus Környezetszennyezést csökkentő eljárások, alkalmazásuk
B típus Elsőosztályú, másodosztályú és harmadosztályú biztonsági elemek
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
5. szint Érzékelési tájékozódás, térérzékelés
4. szint Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Erős fizikum
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Áramköri rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
25 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fenti berendezések üzembe helyezésekor fokozott figyelemmel kell eljárni az egyidejű
közúti és vasúti közlekedés lehetőségére
A berendezések üzembe helyezéshez szükséges elrendezési és áramköri rajzainak biztos
értelmezése.
A berendezések mechanikai és villamos méréseihez szükséges műszerek, mérési elvek és
elrendezések ismerete. A mérések meghatározott sorrendű elvégzése és az eredmények
összehasonlítása az előírt értékekkel
A biztosítóberendezések valamennyi lehetséges kezelésének elvégzése, visszjelentések
megfigyelése és értékelése. Meggyőződés az üzemi paramétereknek megfelelő
biztonságos működésről
A biztosítóberendezések üzembe helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályzatok,
jogszabályok ismerete. Az üzembe helyezzéssel összefüggő a társszolgálatokat érintő
szükséges intézkedések egyeztetése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.2/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A térközbiztosító berendezések üzembe helyezésének gyakorlása (térköz- és fedező
jelzők, nyíltvonali váltók, sorompók, kiágazások berendezései)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Időszakosan és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a biztosítóberendezés üzemszerű működését
Üzemeltetési ütemtervet készít
Kapcsolatot tart a társszolgálatokkal
Vezeti az objektumok munkalapját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása, kiértékelése
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
B típus Baleseti lehetőségek, menetterv, elzárási terv, oldalvédelem, vágányutak függőségei,
vonali függőségek, a függőségek kialakításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
5. szint Érzékelési tájékozódás, térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Nyelvhelyesség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
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Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések üzembe helyezésének helyszíni megfigyelése és lehetőség szerint
felügyelet melletti tevékeny részvétel a munkában(pl. mérések ismételt elvégzése, a
berendezés kültéri egységei működésének megfigyelése stb.)
Működőképes tanműhelyi berendezések szimulált üzembe helyezésének tanári
felügyelettel végzett önálló végrehajtása
A lehetséges kezelések elvégzése ezek hatásainak és visszajelzéseinek megfigyelése. Az
eredmények üzemi paraméterekkel történő összevetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.3/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A mellékvonali forgalom irányító (MEFI), és rádiós forgalom irányító (MERÁFI)
üzembe helyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli a munkavezetőt és a figyelőt az üzemeltetésnél
Engedélyt kér az üzemeltetési munka elkezdéséhez
Dokumentálja az üzemeltetési munka megkezdését
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Dokumentálja az üzemeltetési munka befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
5. szint Kommunikációs eszközök (mobiltelefon, telefon fax, kishatókörű adóvevő) a szerelési
feladatok koordinálásához,és problémamegoldás -hoz
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Áramköri rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
25 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések mechanikai és villamos méréseihez szükséges műszerek, mérési elvek és
elrendezések ismerete. A mérések meghatározott sorrendű elvégzése és az eredmények
összehasonlítása az előírt értékekkel
A biztosítóberendezések valamennyi lehetséges kezelésének elvégzése, visszjelentések
megfigyelése és értékelése. Meggyőződés az üzemi paramétereknek megfelelő
biztonságos működésről
A biztosítóberendezések üzembe helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályzatok,
jogszabályok ismerete. Az üzembe helyezzéssel összefüggő a társszolgálatokat érintő
szükséges intézkedések egyeztetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.4/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A mellékvonali forgalom irányító (MEFI), és rádiós forgalom irányító (MERÁFI)
üzembe helyezésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Időszakosan és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a biztosítóberendezés üzemszerű működését
Üzemeltetési ütemtervet készít
Kapcsolatot tart a társszolgálatokkal
Vezeti az objektumok munkalapját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedésautomatikában használatos biztonságtechnikai rajzjelek, rajzok olvasása,
értelmezése
B típus Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
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A típus A főbb üzemszerű és rendkívüli kezelések
A típus A visszajelentések
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések üzembe helyezésének helyszíni megfigyelése és lehetőség szerint
felügyelet melletti tevékeny részvétel a munkában(pl. mérések ismételt elvégzése, a
berendezés kültéri egységei működésének megfigyelése stb.)
Működőképes tanműhelyi egységek szimulált üzembe helyezésének tanári felügyelettel
végzett önálló végrehajtása
A lehetséges kezelések elvégzése ezek hatásainak és visszajelzéseinek megfigyelése. Az
eredmények üzemi paraméterekkel történő összevetése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.5/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi vonatellenőrző, vonatbefolyásoló és vonatirányító rendszerek üzembe helyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli a munkavezetőt és a figyelőt az üzemeltetésnél
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Engedélyt kér az üzemeltetési munka elkezdéséhez
Dokumentálja az üzemeltetési munka megkezdését
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Dokumentálja az üzemeltetési munka befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
B típus Környezetszennyezést csökkentő eljárások, alkalmazásuk
B típus Elsőosztályú, másodosztályú és harmadosztályú biztonsági elemek
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
5. szint Gépjármű önálló használata a külső munkahelyek eléréséhez, és az anyagok, eszközök
szállításához
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 30%
Áramköri rendszerrajz kiegészítés 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 25%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
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Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések mechanikai és villamos méréseihez szükséges műszerek, mérési elvek és
elrendezések ismerete. A mérések meghatározott sorrendű elvégzése és az eredmények
összehasonlítása az előírt értékekkel
A biztosítóberendezések valamennyi lehetséges kezelésének elvégzése, visszjelentések
megfigyelése és értékelése. Meggyőződés az üzemi paramétereknek megfelelő
biztonságos működésről
A biztosítóberendezések üzembe helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályzatok,
jogszabályok ismerete. Az üzembe helyezzéssel összefüggő a társszolgálatokat érintő
szükséges intézkedések egyeztetése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.6/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi vonatellenőrző, vonatbefolyásoló és vonatirányító rendszerek üzembe
helyezésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Időszakosan és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a biztosítóberendezés üzemszerű működését
Üzemeltetési ütemtervet készít
Kapcsolatot tart a társszolgálatokkal
Vezeti az objektumok munkalapját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása, kiértékelése
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
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 Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tolerancia
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések üzembe helyezésének helyszíni megfigyelése és lehetőség szerint
felügyelet melletti tevékeny részvétel a munkában(pl. mérések ismételt elvégzése, a
berendezés kültéri egységei működésének megfigyelése stb.)
A lehetséges kezelések elvégzése ezek hatásainak és visszajelzéseinek megfigyelése. Az
eredmények üzemi paraméterekkel történő összevetése
A közlekedésautomatikai mérőszobában a berendezés egyes -rendelkezésre állóegységeinek mérései, a mért eredmények üzemi paraméterekkel történő egybevetése.
Következtetések levonása az egység feltételezett üzembe helyezhetőségéről

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.7/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Az "emelt" sebességű pályaszakaszok berendezéseinek üzembe helyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli a munkavezetőt és a figyelőt az üzemeltetésnél
Engedélyt kér az üzemeltetési munka elkezdéséhez
Dokumentálja az üzemeltetési munka megkezdését
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Dokumentálja az üzemeltetési munka befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
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A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
B típus Környezetszennyezést csökkentő eljárások, alkalmazásuk
B típus Elsőosztályú, másodosztályú és harmadosztályú biztonsági elemek
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Biztosítóberendezések rendszer rajzai
5. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 30%
Áramköri rendszerrajz kiegészítés 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 25%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
21 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések mechanikai és villamos méréseihez szükséges műszerek, mérési elvek és
elrendezések ismerete. A mérések meghatározott sorrendű elvégzése és az eredmények
összehasonlítása az előírt értékekkel
A biztosítóberendezések valamennyi lehetséges kezelésének elvégzése, visszjelentések
megfigyelése és értékelése. Meggyőződés az üzemi paramétereknek megfelelő
biztonságos működésről
A biztosítóberendezések üzembe helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályzatok,
jogszabályok ismerete. Az üzembe helyezzéssel összefüggő a társszolgálatokat érintő
szükséges intézkedések egyeztetése
67

8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.8/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Az "emelt" sebességű pályaszakaszok berendezéseinek üzembe helyezésének
gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Időszakosan és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a biztosítóberendezés üzemszerű működését
Üzemeltetési ütemtervet készít
Kapcsolatot tart a társszolgálatokkal
Vezeti az objektumok munkalapját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
5. szint Érzékelési tájékozódás, térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
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A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések üzembe helyezésének helyszíni megfigyelése és lehetőség szerint
felügyelet melletti tevékeny részvétel a munkában(pl. mérések ismételt elvégzése, a
berendezés kültéri egységei működésének megfigyelése stb.)
A lehetséges kezelések elvégzése ezek hatásainak és visszajelzéseinek megfigyelése. Az
eredmények üzemi paraméterekkel történő összevetése
A közlekedésautomatikai mérőszobában a berendezés egyes -rendelkezésre állóegységeinek mérései, a mért eredmények üzemi paraméterekkel történő egybevetése.
Következtetések levonása az egység feltételezett üzembe helyezhetőségéről

9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.9/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb biztosítóberendezések üzembe helyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli a munkavezetőt és a figyelőt az üzemeltetésnél
Engedélyt kér az üzemeltetési munka elkezdéséhez
Dokumentálja az üzemeltetési munka megkezdését
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Balesetveszélyes hiba esetén azonnal intézkedik
Dokumentálja az üzemeltetési munka befejezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
A típus A szükséges forgalmi és biztonsági intézkedések megtétele
A típus A vonatkozó áramköri- és szerkezeti rajzok kiválasztása, tanulmányozása, technológiai
előírások alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Motiváló készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 30%
Áramköri rendszerrajz kiegészítés 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 25%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
21 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések mechanikai és villamos méréseihez szükséges műszerek, mérési elvek és
elrendezések ismerete. A mérések meghatározott sorrendű elvégzése és az eredmények
összehasonlítása az előírt értékekkel
A biztosítóberendezések valamennyi lehetséges kezelésének elvégzése, visszjelentések
megfigyelése és értékelése. Meggyőződés az üzemi paramétereknek megfelelő
biztonságos működésről
A biztosítóberendezések üzembe helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályzatok,
jogszabályok ismerete. Az üzembe helyezzéssel összefüggő a társszolgálatokat érintő
szükséges intézkedések egyeztetése
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/4.10/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb biztosítóberendezések üzembe helyezésének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a vizsgálandó biztosítóberendezést
Mechanikus mérést végez a biztosítóberendezésen
Elektromos mérést végez a biztosítóberendezésen
Kiértékeli a mért adatokat
Időszakosan és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a biztosítóberendezés üzemszerű működését
Üzemeltetési ütemtervet készít
Kapcsolatot tart a társszolgálatokkal
Vezeti az objektumok munkalapját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mérőműszerek, mérőeszközök
B típus Elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása, kiértékelése
B típus A biztosítóberendezési szerelvények, alkatrészek és egységek rajzjelei
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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 Üzembe helyezési eljárás, felülvizsgálatok, beszabályozás, mérés
A típus Üzembe helyezés esetén a berendezés valamennyi létező kezelésének elvégzése és
értékelése
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Biztosítóberendezési elrendezések, beépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Villamos mennyiségek mérésére szolgáló műszerek és berendezések használata (feszültség
és árammérők, áramátalakítók, stb.)
5. szint A közlekedésautomatikai berendezésekhez szükséges alkatrészek, egységek,
berendezésrészek beépítéséhez, méréséhez, rögzítéséhez szükséges különféle rajzok
együttes használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-megosztás
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Testi erő
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Közlekedésautomatikai tanműhely
Közlekedésautomatikai mérőszoba
Üzemlátogatás kijelölt állomásokon
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A berendezések üzembe helyezésének helyszíni megfigyelése és lehetőség szerint
felügyelet melletti tevékeny részvétel a munkában(pl. mérések ismételt elvégzése, a
berendezés kültéri egységei működésének megfigyelése stb.)
A lehetséges kezelések elvégzése ezek hatásainak és visszajelzéseinek megfigyelése. Az
eredmények üzemi paraméterekkel történő összevetése
A közlekedésautomatikai mérőszobában a berendezés egyes -rendelkezésre állóegységeinek mérései, a mért eredmények üzemi paraméterekkel történő egybevetése.
Következtetések levonása az egység feltételezett üzembe helyezhetőségéről
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/5.1/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A környezet és a munkahely védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, baleset-, környezetvédelmi és tűzvédelmi oktatást tart a tanuló számára
Anyag-felhasználási kimutatást készít
Elszállítja a lecserélt biztosítóberendezés alkatrészeit
Selejtezi az elhasználódott eszközöket
Kijelöli a tanulót oktató dolgozót
Ellenőrzi a gyakorlati oktatás dokumentációját
Igazolja a tanuló gyakorlati idejét
Szakmai oktatást tart az ütemterv szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkakörre vonatkozó sajátos szabályozások
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális és általános előírások, alkalmazásuk
B típus Olajozó eszközök
B típus Mérgező anyagok kezelésére vonatkozó előírások
B típus Speciális munkavédelmi előírások betartása, egyéni védőfelszerelések használata
B típus A munkahelyre vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások, alkalmazásuk
B típus A gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó speciális tűzvédelmi előírások, alkalmazásuk
B típus Környezetszennyezést csökkentő eljárások, alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Egyéni és kollektív védőeszközök használata a biztonságos munkavégzéshez
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
247/6.1/1417-06
A tananyagelem megnevezése:
A szükséges dokumentációk megismerése és vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemeltetési ütemtervet készít
Karbantartási ütemtervet készít
Felújítási ütemtervet készít
Adminisztrálja a szakmai oktatást
Jelenléti ívet vezet
Felolvasó könyvet vezet
Adminisztrálja a túlórákat
Értékeli az elektronikus (számítógépes) biztosítóberendezés kijelzéseit, dokumentációját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tanulószerződésre vonatkozó előírások
B típus Anyagbeszerzési és kezelési ismeretek, bizonylatok kezelése
B típus biztosítóberendezések létesítésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok) és
alkalmazásuk
B típus Biztosítóberendezések létesítésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok) és
alkalmazásuk
B típus Biztosítóberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok)
és alkalmazásuk
B típus Biztosítóberendezések felújítására vonatkozó előírások (jogszabályok, szabályzatok) és
alkalmazásuk
B típus Új berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírások és alkalmazásuk
B típus Karbantartási, felújítási üzemeltetési ütemtervek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Számítógép használat különböző típusú adminisztrációs feladat megoldására, műszaki
információk tárolására,hálózati összekapcsolódás révén többcélú a felhasználás lehetősége
4. szint
3. szint
3. szint
3. szint

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi beszédkészség
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4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Türelem
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
közlekedésautomatikai szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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