KÖZLEKEDÉSÜZEMVITEL-ELLÁTÓ
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 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 841 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Közlekedésüzemvitel-ellátó

Szakképesítések köre:
Elágazások:

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

Azonosítószám:
Megnevezés:
3629

52 841 01 0010 52 01
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

2
70 %
30 %

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

Hozzárendelt FEOR szám:

Azonosítószám:
Megnevezés:
3629

Szakképzési évfolyamok száma:

52 841 01 0010 52 02
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
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Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

50 %
50 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:
Azonosítószám:
52 841 01 0010 52 03
Megnevezés:
Szállítmányozási ügyintéző
Hozzárendelt FEOR szám:
3629
Szakképzési évfolyamok száma:
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Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

70 %
30 %
van
1 év
nem szervezhető
-

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

Hozzárendelt FEOR szám:

Azonosítószám:
Megnevezés:
3629

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

52 841 01 0010 52 04
Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

2
70 %
30 %

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

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, töbször módosított 1993. évi LXXVI. törvény
17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
2

A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– járműszerkezeti szaktanterem
– számítógépterem
– nyelvi laboratórim
– könyvtár
– szaktanterem
– demonstrációs terem
– üzemlátogatás hajókon
– taniroda
– nagyüzemi termelőhely
– repülőgép
– számítógépközpont
– üzemlátogatás
– kisüzemi termelőhely
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

Az elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3629

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintézők

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Lebonyolítja a fuvarozást, és a hozzá kapcsolódó feladatokat
Részt vesz az adminisztrációs és irányítási feladatokban
Szervezi a személyszállítással kapcsolatos feladatokat
Szervezi az árufuvarozással kapcsolatos teendőket
Szervezi a légifuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat
Ellátja a légifuvarozással kapcsolatos feladatokat
Ellátja a szállítmányozással kapcsolatos feladatokat
Ellátja az úszólétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
Ellátja a víziszállítmányozással kapcsolatos feladatokat

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

A képzés célja

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

Az elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0663-06 Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Ismeri és betartatja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás területén
Menetjegyet értékesít
Ellátja az adminisztrációs és elemzési feladatokat
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Ellátja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat és feladatokat
Ellátja az oktatási feladatokat, folyamatosan bővíti szakmai ismereteit, továbbképzi
önmagát
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Részt vesz a dolgozók munkahelyi képzésében
Betartja és betartatja a munka- és tűzvédelmi előírásokat és feladatokat
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat és feladatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
E
A közlekedés helye, feladata, szerepe
E
A közlekedési igények és szükségletek, az áruáramlások
E
A közlekedés, a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása
B A közlekedési ágazatok jellemző fuvarozó, szállító eszközei
B A szükséges okmányok kiállítása
B Közlekedési ágazatok és jellemzőik
B Közlekedési ágazatokat érintő, illetve rájuk vonatkozó jogszabályok
B Magyarország és Európa közlekedési struktúrája
B Magyarország és Európa főközlekedési útvonalai és határátmenetei
B Magyarország és Európa jelentősebb vasútvonalai és határátmenetei
Magyarország és Európa fontosabb belvízi útvonalai, valamint az ezeken keresztül
B
elérhető tengeri kikötők
B Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások, baleseteknél alkalmazandó
B
intézkedések, elsősegélynyújtás szabályai
B A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások
B A baleseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai
B A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályai
B A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások
B A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentő eljárások
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0664-06 Menetjegyellenőr feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz az éves menetrendi módosítások előkészítésében
Ügyel a veszélyes áruk és különleges küldemények, csomagok szállításának
szabályaira
Járattörlés esetén gondoskodik az utasok és áruk további sorsáról
Menetjegyet kezel
Részt vesz a forgalombiztonsági, áru- és utasbiztonsági feladatokban
Közreműködik a követelések érvényesítésében
Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
E
A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
C Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D Közlekedés-gazdaságtan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
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Módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0665-06 Menetjegypénztáros feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
E
A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
C Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D Közlekedés-gazdaságtan
B Pénzügyi elszámolás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0666-06 Közlekedésüzemvitel logisztikai feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ajánlatokat készít, reklámokat tervez, bemutatókat szervez
Kapcsolatot épít és tart a partnerekkel
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Felhasználja az imázs és good-will előnyeit
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Alkalmazza idegen nyelven az üzleti levelezés szabályait és a szakmai kifejezéseket
Előkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási feladatot
Az előkészítés során figyelembe veszi a hazai és nemzetközi jogi szabályozást
Elemzések alapján ajánlatokat készít
Előkészíti a belföldi, nemzetközi feladatok ellátását
Figyelembe veszi az egyes közlekedési ágazatok előnyeit a tervezés során
Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot a külkereskedelmi ügyletek ismerete
alapján
Alkalmazza a logisztikai ismereteket a tervezés során
Részt vesz az árutovábbítási technológiák kidolgozásában
Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabbfuvarozási eszközt, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Megtervezi az útvonalat
Megköti a bérbeadási szerződéseket a fuvareszközre vonatkozóan
Gyűjtőáru küldemények díjszámítására vonatkozó előírásokat alkalmazza
Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában
Betartja és betartatja a hazai jogi szabályozást, valamint a nemzetközi egyezményeket
és megállapodásokat
Alkalmazza az áruk különleges kezelésére, a veszélyes áruk tárolására, szállítására
vonatkozó szabályokat
Részt vesz a menetrendszerinti helyi és helyközi feladatok szervezésében,
irányításában
Részt vesz a különjáratok és a menetrendszerinti feladatok szervezésében,
irányításában
Irányítja a kistételű küldemények feldolgozását
Végrehajtja az indulás előtti különleges teendőket
Berakodást, tankolást, ellenőrzést végeztet
Beszállítást ellenőriz
Indítás előtti utolsó ellenőrzést, egyeztetést végez
Részt vesz a különböző fuvareszközök üzemeltetésében és a fuvarfeladatok
ellátásában
Részt vesz az áruk rakományjegyzék szerint történő átadás-átvételében
Részt vesz az utasok kezelési és ellátási feladatainak végrehajtásában
Kereskedelmi és fuvarozási információk alapján koordinálja a fuvareszközök mozgását
Értesíti a címzettet a küldemény megérkezéséről
Teljesíti a küldemény kiszolgáltatását
Gondoskodik a fuvarozási határidő betartásáról és betartatásáról, intézkedik
késedelmes teljesítés esetén
Intézkedik, eljár fuvarozási akadály esetén
Intézkedik, eljár kiszolgáltatási akadály esetén
Intézkedik, eljár árukárok esetén
Ellátja a csomagolási feladatok irányítását
Az egységrakomány-képzés szempontjai szerint megválasztja a rakodás eszközeit
Ellátja a rakodási feladatok irányítását
Végrehajtja az áruátvételi és áruátadási feladatokat
Szervezi az árukíséreti feladatokat
Raktározáshoz kapcsolódó irányítási feladatot lát el
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Elvégezteti a mennyiség ellenőrzését, mintavételezést stb.
Gondoskodik az áru kezeléséről, a hatósági vagy egyéb feladatokról
Közreműködik a vámeljárásoknál
Részt vesz a fuvarozó vállalat üzemeltetésében
Részt vesz a fuvarozó vállalat létesítményeinek üzemeltetésében
Részt vesz a fuvarozó vállalat rakodógépeinek, berendezéseinek üzemeltetésében
Szervezi, irányítja a küldemények tárolási, rakodási, árukezelési feladatainak
végrehajtását
Szervezi, irányítja a mentéssel kapcsolatos feladatok ellátását
Az előírások szerint dokumentálja a rendkívüli eseményeket
Szervezi, irányítja a munkavédelmi feladatok ellátását
Szervezi, irányítja a járműfenntartási feladatok ellátását
Nyilvántartja a járműállományt
Ellátja a járműparkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
Közreműködik a gazdaságossági elemzések, értékelések készítésében
Szervezi, irányítja a járművek karbantartási, javítási feladatainak ellátását
Szervezi a dolgozók (munkatársak) foglalkoztatását
Közreműködik a szolgálati vezénylések készítésében.
Vezeti a dolgozók (munkatársak) munkaidő-nyilvántartását
Nyilvántartja a ledolgozott munkaidőket
Elrendeli és nyilvántartja a túlórákat
Elkészíti a szabadságolási ütemtervet
Közreműködik az új dolgozók (munkatársak) kiválasztásában, betanításában
Alkalmazza
az egységdíjas, óradíjas, napidíjas,
kilométerdíjas,
tonnadíjas,
illetve alternatív díjszámítási módokat
Gondoskodik az engedélyek érvényességéről
Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat
Nyilvántartja és kezeli az üzemeltetési engedélyeket
Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban
Alkalmazza a rakodási tevékenységre vonatkozó díjszámítást
Ellenőrizni tudja a megbízó fizetési képességét
Részt vesz a tevékenység és a gazdálkodási eredmények elemzésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
E
Jogi alapfogalmak
D A kötelmi jog alapjai
B Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
C Biztosítás
E
Munkajog
D A gazdaság, gazdasági események közötti összefüggések, a piacgazdaság
D Statisztikai számítási és módszertani eljárások
D Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
D Számvitel és adózás
D Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
C A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a közlekedésben
B A marketing információs rendszer
C A piackutatás formái a közlekedés területén
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C
C
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B

Marketingstratégiák, marketing-mix
A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
A közlekedési ágazatok
Közlekedési informatika
A kommunikáció alapfogalmai
Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
Illem-, etikett-, protokoll-szabályok, öltözködési kultúra
A tárgyalás szabályai
A PR-kommunikáció
Kapcsolattartás partnerekkel
Információk és szaksajtó megértése és alkalmazása
Közlekedésstatisztika
A szakmai gyakorlatban előforduló programok alkalmazása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Közlekedési szoftverek ismerete és használata
2
ECDL 1. m. IT-alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL AM3 modul szövegszerkesztés – haladó szint
3
ECDL AM4 modul táblázatkezelés – haladó szint
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5
Idegen nyelvű kézírás
5
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Telefonálás idegen nyelven
5
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Gépírás
3
Gyorsírás
5
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Önállóság
Döntésképesség
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Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0667-06 Vízi közlekedés üzemvitel ellátó feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) előkészítésében
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) hatósági szemléin
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók), parti berendezések nautikai, műszaki,
biztonsági ellenőrzésében, irányításában
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók), parti berendezések javítási feladatainak
szervezésében
Részt vesz a kikötőhöz tartozó partterület és létesítmények üzemeltetésének
szervezésében és irányításában
Részt vesz a kikötő szállító és rakodógépeinek, berendezéseinek üzemeltetésében
Kapcsolatot tart a hajózási-, vízirendészeti-, és vízügyi hatóságokkal, szervezetekkel
Részt vesz a hajózási és/vagy kikötő üzem működtetésében
Fedélzeti vízi ellátmányról gondoskodik (catering)
Gondoskodik az úszólétesítmények (hajók) hajózási információkkal való ellátásáról
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) üzemeltetéséhez szükséges készletek
biztosításában
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) üzemeltetéséhez szükséges megfelelő
személyzet biztosításában
Részt vesz a hajó-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Ellenőrzi és a hajóvezetőnek kiadja a fuvarokmányokat
Részt vesz a kikötőhöz tartozó vízterület üzemeltetésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Víziutak általános földrajzi, vízrajzi meteorológiai viszonyai
B Víziút, hajóút fogalma, üzemeltetése, használata
B Magyarországi víziutak és kikötők jellemzői
B Európai víziutak és kikötők jellemzői
B A víziközlekedés rendje
B Kereskedelmi és hajózási szakkifejezések szövegek
C Idegen nyelvű okmányok, bizonylatok szerződések stb.
C Idegen nyelvű hajózási kiadványok
B Információszerzés és kommunikáció az interneten
B Kereskedelmi dokumentumok, levelezések, számítások
C Fuvarozást, szállítmányozást segítő szoftverek
C Vállalkozás-ügyviteli szoftverek,
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
B
C
A
B
C
C
C
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Helymeghatározó és információs rendszerek
Áru- illetve rakománycsoportok, csomagolás, egységrakományok
Áruátadás, -átvétel és árukísérő okmányok
Rakodógépek és berendezések
Jellemző árucsoportok rakodási technológiái
Tárolási módok és technológiák
Kereskedelmi tevékenység
Logisztikai és szállítmányozási tevékenység
Vámismeret és vámkezelés
Víziközlekedés jogi szabályozása
Vezetési alapok
Munkaszervezés és foglalkoztatás
Munkabiztonság és foglalkozás egészségügy alapfogalmai
Munkahelyek és munkavégzés biztonságtechnikája
Hajózási munkák biztonságtechnikája
Rakodás, szállítás, raktározás biztonságtechnikája
Tűz tulajdonságai, tűzoltó eszközök berendezések
Tűzvédelmi feladatok a hajózásban és kikötőkben
Környezetvédelem a hajózásban és kikötőkben
Elsősegélynyújtás
Hajók (úszólétesítmény) típusok, üzemeltetési, tervezési jellemzők
Meghajtás, manőverező képesség
Hajótestszerkezet
Hajófelszerelések, berendezések, hajóterek
Gépészeti és villamosberendezések
Üzembeállítás, üzemeltetés, karbantartás, javítás (szemlék)
Hajózási módok, hajóvezetési alapok
Hajózás igazgatása, jogrendje
Hajózási vállalkozás szervezeti egységei és irányítási rendszere
Hajózási fuvarfeladat végrehajtása
Hajózási teljesítmények, főbb gazdálkodási mutatók és azok értékelése
Vízimunkák és azok feltételei
Kikötőik helye, szerepe, típusai
Kikötők létesítésének feltételei
Kikötők szervezeti egységei és irányítási rendszere
Kikötők információs rendszerei
Kikötői teljesítmények, főbb gazdálkodási mutatók és azok értékelése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Együttműködési készség
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Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0668-06 Szállítmányozási ügyintéző feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási
ajánlattal
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a
kárügyeket
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Általános közlekedésföldrajz-, térképismeret, útvonaltervezés
C Magyarország közlekedési földrajza, határátkelőhelyek
C Magyarországi logisztikai rendszerek
C A világ közlekedési földrajza: ágazatonkénti forgalmi földrajzi hálózatok
E
A külkereskedelem és ennek makrogazdasági vonatkozásai
E
A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
E
A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma és tipikus feltételei
B A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái
B Okmányok a külkereskedelemben
C Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok
Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi
C
szokványai
B A fuvarozás technikája és technológiája
B A fuvarozási szerződés
C A fuvarozás előkészítése
D A fuvarozás végrehajtása
C A küldemény kiszolgáltatása
D A szerződés megszűnése
E
Logisztika kialakulása, fogalma, szerepe
D A logisztikai eszközök, létesítmények, logisztikai központok
D Logisztikai rendszerek
C Minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek, minőségköltségek
B Áruismeret, veszélyesárú-szállítás, árukezelés
B Csomagolás, egységrakomány-képzés
B Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás, rakományrögzítés
B A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban (raktártechnológia, JIT)
C Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi menedzselési feladatai
C Logisztika és controlling, logisztika és döntéshozatal
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B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
C
E
C
D
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B

A nemzetközi szállítmányozás, a szállítmányozási szerződés
Vasúti, közúti, folyami, tengeri, légi és kombinált forgalom
Gyűjtőforgalom, raktározás
Speciális szállítmányozási tevékenységek
A logisztikai központok és a kikötők szolgáltatásai
Logisztikai megoldások a fuvarozásban és szállítmányozásban
Biztosítás
Kockázat és kockázatmegosztás
A szállítmánybiztosítási szerződések
Biztosítási ajánlat, biztosítási díj
Kártérítési eljárás
Felelősségbiztosítások
Vámjogi fogalmak
Vámokmányok
A vámtarifa
Vámeljárások, vámkezelés
Vámkezességek, vámgaranciák
Díjszabási alapfogalmak, fuvarköltségeket meghatározó tényezők
A díjszabások szerkezete
Közlekedési ágazatonkénti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
A kiegészítő szolgáltatások költségei
Szállítmányozási díjak
Vasúti szállítmányozás
Közúti szállítmányozás
Vízi szállítmányozás
Légi szállítmányozás
Gyűjtőszállítmányozás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kreatív gondolkodásmód
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0669-06 Légiközlekedési üzemvitel ellátó feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyeli a code share (közös üzemeltetésű) -járatok alkalmazásából fakadó gazdasági
előnyöket
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
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Részt vesz a légi fuvareszközök hatósági szemléin
Kapcsolatot tart a légi közlekedési és légügyi hatóságokkal, szervezetekkel
Fedélzeti légi ellátmányról gondoskodik (catering)
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Részt vesz a légi fuvareszköz üzemeltetéséhez szükséges megfelelő személyzet
biztosításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Államigazgatási és légügyi jog, légügyi előírások
B Általános repülés
B Repülőtéri vészhelyzetek
A Navigáció és repülésüzem
B Repülésmeteorológia
A Repülőgépek földi kiszolgálásának technológiája
B Repülőgépek forgalmi kiszolgálása és okmányolása
B A repülőjegy
B A poggyászokra vonatkozó ismeretek
C Speciális utaskategóriák
B Utaskezelés
B Eljárás rendellenesség esetén
B Minőségi követelmények
B Az áruátvétel feltételei
B Légifuvarozási szerződés
B Légifuvarlevél és tarifálása
B Helyfoglalás és prioritás
B Raktározás, járattervezés és előkészítés
B Áruérkeztetés és kiszolgáltatás
A Veszélyes és különleges áruk kezelése
B Egységrakományok kezelése
B Kombinált fuvarozás
B Számítógépes és különleges rendszerek
B Prorátázás
B Légitársaságok közötti elszámolás szabályai
B Eladási jelentések ellenőrzése, visszatérítések, feldolgozás ellenőrzése
B Jegy illetve fuvarlevél elszámoláshoz kapcsolódó adószabályok, hatósági előírások
B Airimp
B Amadeus
B Tarifa és jegykiállítás
B Airfare
B Ticketing
B "Különleges utas" kategória
B PTA telepített jegyek
B Törzsutas
B Nemzetközi és magyar légijog
B A repülés és a repülőgépek kialakításának elméleti alapjai
B Nemzetközi távközlési rendszerek, szabályok
B Hatósági előírások
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B
B
B
B

Légifuvarozási ismeretek gyakorlata
Forgalmi ismeretek gyakorlata
Jegyeladási ismeretek gyakorlata
Utaskiszolgálási ismeretek gyakorlata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Figyelem-összpontosítás
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0670-06 Közúti közlekedésüzemvitel ellátó feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a közúti fuvareszközök előkészítésében
Részt vesz a közúti fuvareszközök hatósági szemléin
Kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Vállalkozási szerződést köt a gépjármű rendelkezésre bocsátására vonatkozóan
Megköti a személygépkocsi bérbeadási szerződést
Megköti az autóbusz bérbeadási szerződést
Alkalmazza a tehertaxiként üzemelő járművekre vonatkozó díjszámítást
Tehergépjármű és pótkocsi bérbeadásának díjszámítását elvégzi
Megtervezi az autóbuszos személyszállítási folyamatot
Megtervezi a helyközi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a sajátos, nem menetrendszerű személyszállítási feladatot különjárati
autóbusszal
Megtervezi a személytaxi fuvarozás folyamatát
Kiállítja a személyszállításban használt menetleveleket
Gondoskodik a közúti fuvarozó közlekedési információkkal való ellátásáról
Részt vesz a közúti fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Részt vesz a közúti fuvareszköz műszaki, biztonsági ellenőrzésében, irányításában
Részt vesz a közúti fuvareszközök javítási feladataiban
Ellenőrzi, és a gépkocsivezetőnek kiadja a fuvarokmányokat
Gépjárműveknél hibaelhárítási, beszabályozási és karbantartási műveleteket elvégeztet
16

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Általános közlekedésföldrajz, térképismeret, útvonaltervezés
C Magyarország közlekedési földrajza, határátkelőhelyek
C Magyarországi logisztikai rendszerek
C Európa közlekedési földrajza
E
A külkereskedelem és ennek makrogazdasági vonatkozásai
E
A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
E
A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma és tipikus feltételei
B A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái
B Okmányok a külkereskedelemben
C Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok
Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi
C
szokványai
E
A közlekedés teljesítőképessége
E
Közlekedési statisztika, elemzések, adatfeldolgozás
D Üzemi számvitel
D A szállítási teljesítmények
B A fuvarozási szerződés
C A fuvarozás előkészítése
D A fuvarozás végrehajtása
C A küldemény kiszolgáltatása
D A szerződés megszűnése
B A közúti közlekedési szolgáltatás végzése, járművek üzemben tartása
C Követelmények a gépjárművezetővel szemben
C Gépjármű üzemeltetése és ennek ügyvitele
D Gépjárművek felépítése, alvázak és kocsiszekrények
D Az erőátviteli berendezések
D Futóművek, kormányzás, fékezés
D Elektromos berendezések
D Anyagmozgatás és logisztika
C Szállítási igénybevételek, veszélyes áruk szállítása
C Áruismeret
C Az anyagmozgatás (rakodás) gépei
B Rakomány-elhelyezés és rögzítés
D Közlekedési rendszerek
B Az árutovábbítás technológiai folyamatai
B A közúti árufuvarozás technológiai sajátosságai
B Belföldi árutovábbítás
B Nemzetközi árutovábbítás
C A személyszállítási technológia jellemzői és eszközei
C Üzemi és utasforgalmi létesítményrendszerek
B Személyszállítási szerződések
B A személyszállítás tervezése, vezénylése
B A forgalmi szolgálat
B Menetrendszerinti-, különjárati-, szerződéses- és bérautóbusz-közlekedés
B Személyszállítás személygépkocsival
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B
B
B
B
E
C
D
C
C
C
B
B
B
C
B
B
C

Nemzetközi személyfuvarozás
A személyszállítás okmányai
Személyszállítási díjszabás
Pénztárszolgálat, bevétel-elszámolás és -ellenőrzés
Vámjogi fogalmak
Vámokmányok
A vámtarifa
Vámeljárások, vámkezelés
Vámkezességek, vámgaranciák
Díjszabási alapfogalmak, fuvarköltségeket meghatározó tényezők
A díjszabások szerkezete
Közúti közlekedési árképzés, fuvardíjak és díjszabások
A kiegészítő szolgáltatások költségei
Szállítmányozási díjak
Árutovábbítási gyakorlat
Személyszállítási gyakorlat
Szerelőműhelyi gyakorlat

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
A közúti közlekedési gyakorlatban előforduló programok használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
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Az 52 841 01 0010 52 01 azonosító számú, Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0663-06
Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása
0664-06
Menetjegyellenőr feladatai
0665-06
Menetjegypénztáros feladatai
0666-06
Közlekedésüzemvitel logisztikai feladatai
0670-06
Közúti közlekedésüzemvitel ellátó feladatai
Az 52 841 01 0010 52 02 azonosító számú, Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0663-06
Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása
0664-06
Menetjegyellenőr feladatai
0665-06
Menetjegypénztáros feladatai
0666-06
Közlekedésüzemvitel logisztikai feladatai
0669-06
Légiközlekedési üzemvitel ellátó feladatai
Az 52 841 01 0010 52 03 azonosító számú, Szállítmányozási ügyintéző megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0663-06
Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása
0664-06
Menetjegyellenőr feladatai
0665-06
Menetjegypénztáros feladatai
0666-06
Közlekedésüzemvitel logisztikai feladatai
0668-06
Szállítmányozási ügyintéző feladatai
Az 52 841 01 0010 52 04 azonosító számú, Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0663-06
Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása
0664-06
Menetjegyellenőr feladatai
0665-06
Menetjegypénztáros feladatai
0666-06
Közlekedésüzemvitel logisztikai feladatai
0667-06
Víziközlekedés üzemvitel ellátó feladati
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8. A képzés szerkezete
Az 52 841 01 0010 52 01 azonosító számú, Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
249/2.0/0665-06

1
2

249/4.0/0665-06

249/5.0/0664-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13

249/2.0/0666-06

249/1.0/0666-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23

249/5.0/0665-06

249/3.0/0665-06

249/4.0/0666-06

249/5.0/0663-06

4

14

249/3.0/0666-06

249/3.0/0664-06
249/4.0/0664-06
249/2.0/0664-06

3

249/4.0/0663-06

249/2.0/0663-06
249/3.0/0663-06

249/1.0/0664-06
249/1.0/0665-06
249/1.0/0663-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
249/6.0/0663-06

1
2
3
4

249/7.0/0663-06

5
6
7
8
9
10
11

249/9.0/0670-06

249/7.0/0670-06

249/6.0/0670-06

249/4.0/0670-06
249/5.0/0670-06

249/3.0/0670-06

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

249/6.0/0666-06

249/8.0/0670-06
249/5.0/0666-06

249/2.0/0670-06

249/1.0/0670-06

Hetek száma

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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 52 841 01 0010 52 02 azonosító számú, Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

249/1.0/0664-06
249/2.0/0664-06
249/3.0/0664-06
249/4.0/0664-06

5

249/2.0/0665-06

6
7
8
9
10
11
12
13

249/1.0/0666-06
249/4.0/0666-06
249/3.0/0666-06
249/4.0/0665-06

249/1.0/0665-06

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

249/5.0/0665-06

249/5.0/0664-06
249/3.0/0665-06

249/2.0/0666-06

249/7.0/0663-06
249/4.0/0663-06

249/5.0/0663-06
249/1.0/0663-06
249/3.0/0663-06

4

249/2.0/0663-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6
7

249/5.0/0669-06

249/1.0/0669-06

249/3.0/0669-06

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

249/6.0/0669-06

249/4.0/0669-06

249/2.0/0669-06

5

249/5.0/0666-06
249/6.0/0663-06
249/6.0/0666-06

Hetek száma

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

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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 52 841 01 0010 52 03 azonosító számú, Szállítmányozási ügyintéző
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2

249/4.0/0665-06

3
4

249/5.0/0664-06

5
7
8
9
10
11
12
13

249/2.0/0666-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23

249/5.0/0665-06

249/3.0/0666-06

249/7.0/0663-06
249/6.0/0663-06
249/3.0/0665-06

6

14

249/1.0/0666-06

249/3.0/0664-06
249/4.0/0664-06
249/2.0/0664-06

249/2.0/0665-06

1

249/5.0/0663-06

249/4.0/0663-06

249/2.0/0663-06
249/3.0/0663-06

249/1.0/0664-06
249/1.0/0665-06
249/1.0/0663-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

249/4.0/0666-06

5
6
7
8
9
10
11

249/6.0/0668-06

249/4.0/0668-06
249/5.0/0668-06

249/4.0/0668-06

249/3.0/0668-06

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

249/6.0/0666-06

249/5.0/0666-06

249/2.0/0668-06

249/5.0/0666-06

4

249/1.0/0668-06

Hetek száma

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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 52 841 01 0010 52 04 azonosító számú, Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2

249/4.0/0665-06

3
4

249/5.0/0664-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

249/2.0/0666-06

16
17
18
19
20
21
22
23

249/5.0/0665-06

249/1.0/0666-06

14

249/3.0/0666-06

249/3.0/0664-06
249/3.0/0665-06

249/2.0/0664-06

249/4.0/0664-06

1

249/4.0/0666-06

249/2.0/0665-06

249/5.0/0663-06

249/4.0/0663-06

249/2.0/0663-06
249/3.0/0663-06

249/1.0/0664-06
249/1.0/0665-06
249/1.0/0663-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

249/6.0/0663-06

34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
249/4.0/0663-06

1
2
3
4

249/7.0/0663-06

5
6

249/1.0/0667-06

249/2.0/0667-06

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

249/6.0/0666-06

249/5.0/0666-06

Hetek száma

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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 52 841 01 0010 52 01 azonosító számú, Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
A tananyagegység
sorszáma

óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2

249/1.0/0663-06
249/2.0/0663-06

3

249/3.0/0663-06

4

249/4.0/0663-06

5

249/5.0/0663-06

6

249/6.0/0663-06

Közlekedési folyamatok
Jogi ismeretek
Gazdálkodási-vállalkozási,
pénzügyi és számviteli ismeretek
Közlekedési idegennyelvi
alapismeretek
Közlekedés-informatikai
alapismeretek
Munkajog és környezetvédelem

7

249/7.0/0663-06

Közlekedés-informatikai ismeretek

8

249/1.0/0664-06

9

249/2.0/0664-06

10
11
12
13
14

249/3.0/0664-06
249/4.0/0664-06
249/5.0/0664-06
249/1.0/0665-06
249/2.0/0665-06

15

249/3.0/0665-06

16
17
18

249/4.0/0665-06
249/5.0/0665-06
249/1.0/0666-06

Közlekedési alapismeretek
Közlekedés-gazdaságtani
alapismeretek
Kommunikációs alapismeretek
Munka- és tűzvédelem
Forgalmi gyakorlat
A közlekedés technikai elemei
Informatikai alapismeretek
Közlekedés-gazdaságtani
adatfeldolgozás
Díjszámítási alapismeretek
Jegypéztári gyakorlat
Marketing

19

249/2.0/0666-06

Fuvarozástechnika és -technológia

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

249/3.0/0666-06
249/4.0/0666-06
249/5.0/0666-06
249/6.0/0666-06
249/1.0/0670-06
249/2.0/0670-06
249/3.0/0670-06
249/4.0/0670-06
249/5.0/0670-06
249/6.0/0670-06
249/7.0/0670-06
249/8.0/0670-06
249/9.0/0670-06

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

28
36

0
0

0
0

28
36

72

0

0

72

124

0

0

124

0

0

60

60

16

0

0

16

0

0

32

32

40

0

0

40

32

0

0

32

40
20
0
40
12

0
0
0
0
0

0
0
54
0
0

40
20
54
40
12

40

0

0

40

40
0
72

0
0
0

0
54
0

40
54
72

108

0

0

108

Díjszámítási ismeretek
68
Kommunikációs ismeretek
0
Szakmai idegen nyelv
22
Közlekedési informatika
0
Közúti közlekedési földrajz
96
Külkereskedelmi alapismeretek
96
Gépjármű-szerkezettan
96
Közúti fuvarozási ismeretek
32
Közlekedési logisztika
64
Árutovábbítási technológia
64
Személyszállítási technológia
64
Külkereskedelmi alapismeretek
28
Közúti fuvarozási gyakorlat
0
Mindösszesen óra: 1350

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

0
32
32
30
0
0
0
0
0
0
0
0
192
486

68
32
54
30
96
96
96
32
64
64
64
28
192
1836
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Az 52 841 01 0010 52 02 azonosító számú, Légi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

33
34

249/1.0/0663-06
249/2.0/0663-06

35

249/3.0/0663-06

36

249/4.0/0663-06

37

249/5.0/0663-06

38

249/6.0/0663-06

Közlekedési folyamatok
Jogi ismeretek
Gazdálkodási-vállalkozási,
pénzügyi és számviteli ismeretek
Közlekedési idegennyelvi
alapismeretek
Közlekedés-informatikai
alapismeretek
Munkajog és környezetvédelem

39

249/7.0/0663-06

Közlekedés-informatikai ismeretek

40

249/1.0/0664-06

41

249/2.0/0664-06

42
43
44
45
46

249/3.0/0664-06
249/4.0/0664-06
249/5.0/0664-06
249/1.0/0665-06
249/2.0/0665-06

47

249/3.0/0665-06

48
49
50

249/4.0/0665-06
249/5.0/0665-06
249/1.0/0666-06

Közlekedési alapismeretek
Közlekedés-gazdaságtani
alapismeretek
Kommunikációs alapismeretek
Munka- és tűzvédelem
Forgalmi gyakorlat
A közlekedés technikai elemei
Informatikai alapismeretek
Közlekedés-gazdaságtani
adatfeldolgozás
Díjszámítási alapismeretek
Jegypéztári gyakorlat
Marketing

51

249/2.0/0666-06

52
53
54
55
56
57
58

249/3.0/0666-06
249/4.0/0666-06
249/5.0/0666-06
249/6.0/0666-06
249/1.0/0669-06
249/2.0/0669-06
249/3.0/0669-06

59

249/4.0/0669-06

60
61

249/5.0/0669-06
249/6.0/0669-06

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

18
36

0
0

0
0

18
36

72

0

0

72

50

79

0

129

0

36

0

36

18

0

0

18

0

60

0

60

27

0

0

27

27

0

0

27

27
15
0
36
18

0
0
87
0
0

0
0
0
0
0

27
15
87
36
18

42

0

0

42

0
0
70

33
54
0

0
0
0

33
54
70

Fuvarozástechnika és -technológia

88

0

0

88

Díjszámítási ismeretek
Kommunikációs ismeretek
Szakmai idegen nyelv
Közlekedési informatika
Forgalmi ismeretek
Utaskiszolgálási ismeretek
Légifuvarozási ismeretek
Repülőjegy, és fuvarlevél
elszámolási ismeretek
Jegyeladási ismeretek
Légiközlekedési alapismeretek
Mindösszesen óra:

0
32
0
0
56
134
30

65
0
72
38
91
0
100

0
0
0
0
0
0
0

65
32
72
38
147
134
130

29

44

0

73

102
36
963

88
26
873

0
0
0

190
62
1836
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Az 52 841 01 0010 52 03 azonosító számú, Szállítmányozási ügyintéző megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

62
63

249/1.0/0663-06
249/2.0/0663-06

64

249/3.0/0663-06

65

249/4.0/0663-06

66

249/5.0/0663-06

67

249/6.0/0663-06

Közlekedési folyamatok
Jogi ismeretek
Gazdálkodási-vállalkozási,
pénzügyi és számviteli ismeretek
Közlekedési idegennyelvi
alapismeretek
Közlekedés-informatikai
alapismeretek
Munkajog és környezetvédelem

68

249/7.0/0663-06

Közlekedés-informatikai ismeretek

69

249/1.0/0664-06

70

249/2.0/0664-06

71
72
73
74
75

249/3.0/0664-06
249/4.0/0664-06
249/5.0/0664-06
249/1.0/0665-06
249/2.0/0665-06

76

249/3.0/0665-06

77
78
79

249/4.0/0665-06
249/5.0/0665-06
249/1.0/0666-06

Közlekedési alapismeretek
Közlekedés-gazdaságtani
alapismeretek
Kommunikációs alapismeretek
Munka- és tűzvédelem
Forgalmi gyakorlat
A közlekedés technikai elemei
Informatikai alapismeretek
Közlekedés-gazdaságtani
adatfeldolgozás
Díjszámítási alapismeretek
Jegypéztári gyakorlat
Marketing

80

249/2.0/0666-06

Fuvarozástechnika és -technológia

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

249/3.0/0666-06
249/4.0/0666-06
249/5.0/0666-06
249/6.0/0666-06
249/1.0/0668-06
249/2.0/0668-06
249/3.0/0668-06
249/4.0/0668-06
249/5.0/0668-06
249/6.0/0668-06

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

28
36

0
0

0
0

28
36

72

0

0

72

113

0

0

113

0

0

55

55

16

0

0

16

0

0

32

32

40

0

0

40

32

0

0

32

40
20
0
40
12

0
0
0
0
0

0
0
54
0
0

40
20
54
40
12

40

0

0

40

40
0
72

0
0
0

0
54
0

40
54
72

108

0

0

108

Díjszámítási ismeretek
68
Kommunikációs ismeretek
0
Szakmai idegen nyelv
32
Közlekedési informatika
0
Szállítmányozási földrajz
96
Külkereskedelmi ismeretek
128
Logisztikai ismeretek
128
Szállítmányozási ismeretek
160
Külkereskedelmi ismeretek
32
Szállítmányozási gyakorlat
0
Mindösszesen óra: 1353

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
32
32
32
0
0
0
0
0
192
483

68
32
64
32
96
128
128
160
32
192
1836
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Az 52 841 01 0010 52 04 azonosító számú, Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

91
92

249/1.0/0663-06
249/2.0/0663-06

93

249/3.0/0663-06

94

249/4.0/0663-06

95

249/5.0/0663-06

96

249/6.0/0663-06

Közlekedési folyamatok
Jogi ismeretek
Gazdálkodási-vállalkozási,
pénzügyi és számviteli ismeretek
Közlekedési idegennyelvi
alapismeretek
Közlekedés-informatikai
alapismeretek
Munkajog és környezetvédelem

97

249/7.0/0663-06

Közlekedés-informatikai ismeretek

98

249/1.0/0664-06

99

249/2.0/0664-06

100
101
102
103
104

249/3.0/0664-06
249/4.0/0664-06
249/5.0/0664-06
249/1.0/0665-06
249/2.0/0665-06

105

249/3.0/0665-06

106
107
108

249/4.0/0665-06
249/5.0/0665-06
249/1.0/0666-06

Közlekedési alapismeretek
Közlekedés-gazdaságtani
alapismeretek
Kommunikációs alapismeretek
Munka- és tűzvédelem
Forgalmi gyakorlat
A közlekedés technikai elemei
Informatikai alapismeretek
Közlekedés-gazdaságtani
adatfeldolgozás
Díjszámítási alapismeretek
Jegypéztári gyakorlat
Marketing

109

249/2.0/0666-06

Fuvarozástechnika és -technológia

110
111
112
113
114
115

249/3.0/0666-06
249/4.0/0666-06
249/5.0/0666-06
249/6.0/0666-06
249/1.0/0667-06
249/2.0/0667-06

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

28
36

0
0

0
0

28
36

72

0

0

72

120

0

0

120

0

0

60

60

16

0

0

16

0

0

34

34

40

0

0

40

32

0

0

32

38
20
0
40
12

0
0
0
0
0

0
0
54
0
0

38
20
54
40
12

40

0

0

40

40
0
72

0
0
0

0
54
0

40
54
72

108

0

0

108

Díjszámítási ismeretek
68
Kommunikációs ismeretek
0
Szakmai idegen nyelv
22
Közlekedési informatika
0
Speciális szakmai ismeretek
80
Hajózási és kikötői üzemvitel
459
Mindösszesen óra: 1343

0
0
0
0
0
64
64

0
32
32
30
0
133
429

68
32
54
30
80
656
1836

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
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„Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a
közoktatási törvény 27. § (8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a részszakképesítés
megszerzésére irányuló képzés szakmai programjának kialakítása során a szakmai és
vizsgakövetelményben megadott közös modulokat
kell alapul venni. y
p
j
tananyagegységek óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő
tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a rész-szakképesítésre
meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a részszakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a
részét képezi, úgy a részszakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek
figyelembevételével - a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet
tartalmának elhagyásával - kell kialakítani.”
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.

Az elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0663-06 Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott szállítási feladat végrehajtása során felhasznált okmányok, előírások
alkalmazásának vizsgálata, az elvégzett feladat végrehajtásának ellenőrzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Közlekedési ismeretek (ágazatok és jellemzőik, jogszabályok stb.) Magyarország
és Európa közlekedési struktúrája, főközlekedési útvonalak, vasútvonalak, folyami
és tengeri útvonalak, határátmenetek, kiemelt irányok stb.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 65%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0664-06 Menetjegyellenőr feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott jármű személyszállítási feladatának ellenőrzési feladatainak, és
lehetséges intézkedéseinek kidolgozása, és ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0665-06 Menetjegypénztáros feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott utazási szituációkra a menetjegypénztáros feladatainak ismertetése, az
elszámolás dokumentálása (tantermi)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc

33

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az utas számára tájékoztatás utazási céljával összefüggésben (ajánlott közúti
járművek, átszállási lehetőségek, kényelmesebb, vagy gyorsabb eljutási igények
szerint)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 65%
2. feladat 35%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0666-06 Közlekedésüzemvitel logisztikai feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott szállítási feladat technológiájának tervezése, a lebonyolítással kapcsolatos
intézkedések ismertetése, utókalkuláció készítése (tantermi)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0667-06 Vízi közlekedés üzemvitel ellátó feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott kikötőből indított víziszállítási feladat előkészítése, a feladat
lebonyolításához szükséges úszójármű kiválasztása, és a szükséges
dokumentációk elkészítése (tantermi)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A víziközlekedéssel és víziszállítási tevékenységgel összefüggő elméleti ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott vízi úton történő fuvarozási, szállítási feladat végrehajtására vonatkozó
útvonal tervezése, költségek elszámolása, fuvarlevelek és egyéb dokumentumok
kiállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
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Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 20%
3. feladat 45%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0668-06 Szállítmányozási ügyintéző feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy megbízó számára az általa igényelt szállítmányozási feladatra ajánlat és
technológia készítése, dokumentálása (tantermi)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szállítmányozói tevékenységgel összefüggő elméleti ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott közúti fuvarozási, szállítási feladat végrehajtására vonatkozó útvonal
tervezése, költségek elszámolása, fuvarlevelek és egyéb dokumentumok kiállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 20%
3. feladat 40%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0669-06 Légiközlekedési üzemvitel ellátó feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy megbízó számára az általa igényelt légi fuvarozási feladatra ajánlat és
technológia készítése, dokumentálása (tantermi)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A légiközlekedéssel és légiszállítási tevékenységgel összefüggő elméleti ismeretek
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott légi szállítási feladat végrehajtására vonatkozó útvonal tervezése, költségek
elszámolása, fuvarlevelek és egyéb dokumentumok kiállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 20%
3. feladat 45%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0670-06 Közúti közlekedésüzemvitel ellátó feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott közúti áru- vagy személyszállítási feladat technológiájának tervezése, a
lebonyolítással kapcsolatos intézkedések ismertetése, utókalkuláció készítése
(tantermi)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A közúti közlekedéssel és közúti szállítási tevékenységgel összefüggő elméleti
ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott szállítmányozási feladat végrehajtására vonatkozó útvonal tervezése,
költségek elszámolása, fuvarlevelek és egyéb dokumentumok kiállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 20%
3. feladat 45%

36

A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 841 01 0010 52 01 azonosító számú, Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
8. vizsgarész: 40
Az 52 841 01 0010 52 02 azonosító számú, Légi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 40
Az 52 841 01 0010 52 03 azonosító számú, Szállítmányozási ügyintéző megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 40
Az 52 841 01 0010 52 04 azonosító számú, Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 40
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az elágazásokhoz 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
Közlekedésüzemvitel-ellátó szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 841 01 0010 52 01 azonosító számú, Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0663-06

Közlekedési
folyamatok

azonosítója

sza

249/1.1/0663-06

28

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
A közlekedés forgalmi folyamatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és betartatja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás területén
Menetjegyet értékesít
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés helye, feladata, szerepe
E típus A közlekedési igények és szükségletek, az áruáramlások
E típus A közlekedés, a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása
B típus Magyarország és Európa közlekedési struktúrája
B típus Magyarország és Európa főközlekedési útvonalai és határátmenetei
B típus Magyarország és Európa jelentősebb vasútvonalai és határátmenetei
B típus Magyarország és Európa fontosabb belvízi útvonalai, valamint az ezeken keresztül
elérhető tengeri kikötők
B típus A közlekedési ágazatok jellemző fuvarozó, szállító eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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elméleti
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28

Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgalmi folyamatok
A vasúti közlekedés forgalmi folyamatai
A közúti közlekedés forgalmi folyamatai
A vízi közlekedés forgalmi folyamatai
A légi közlekedés forgalmi folyamatai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0663-06

Jogi ismeretek

azonosítója

sza

249/2.1/0663-06

36

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Ismeri és betartatja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás területén
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedési ágazatokat érintő, illetve rájuk vonatkozó jogszabályok
B típus Közlekedési ágazatok és jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jogi alapfogalmak
A kötelmi jog alapjai
A fuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása
A szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
Biztosítási ismeretek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

sza

249/3.1/0663-06

249/3.0/0663-06

Gazdálkodásivállalkozási,
pénzügyi és
számviteli ismeretek

36

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
72

sza

249/3.2/0663-06

36

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Menetjegyet értékesít
Ellátja az adminisztrációs és elemzési feladatokat
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szükséges okmányok kiállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdaság, gazdasági események közötti összefüggések, a piacgazdaság
Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
Statisztikai számítási és módszertani eljárások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.2/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi és számviteli ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Menetjegyet értékesít
Ellátja az adminisztrációs és elemzési feladatokat
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szükséges okmányok kiállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
Számviteli és adózási ismeretek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0663-06

Közlekedési
idegennyelvi
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

249/4.1/0663-06
249/4.2/0663-06
249/4.3/0663-06
249/4.4/0663-06

40
40
28
16

0
0
0
0

0
0
124
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános idegen nyelvi felzárkóztatás
Nyelvtani ismeretek
Verbális és nonverbális idegen nyelvi kommunikáció
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.2/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedési ágazatok
A vasúti közlekedés
A közúti közlekedés
A vízi közlekedés
A légi közlekedés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.3/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi idegen nyelv I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi kapcsolatok
A kereskedelmi ügyletek és szerződések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.4/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vám és a biztosítás alapfogalmai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0663-06

Közlekedésinformatikai
alapismeretek

azonosítója

sza

249/5.1/0663-06

0

0

60

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési informatika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Operációs rendszerek
A közlekedésben elerjedtebb szoftverek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

249/6.0/0663-06

Munkajog és
környezetvédelem

azonosítója

szk

249/6.1/0663-06

16

0

0
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

16

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellátja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat és feladatokat
Ellátja az oktatási feladatokat, folyamatosan bővíti szakmai ismereteit, továbbképzi
önmagát
Részt vesz a dolgozók munkahelyi képzésében
Betartja és betartatja a munka- és tűzvédelmi előírásokat és feladatokat
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat és feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások
B típus A baleseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai
B típus A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályai
B típus A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások
B típus A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentő eljárások
B típus A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások, baleseteknél alkalmazandó intézkedések,
elsősegélynyújtás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkajog. A munkaszerződés
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
A környezetvédelem
A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások
A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentő eljárások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

249/7.0/0663-06

Közlekedésinformatikai
ismeretek

azonosítója

szk

249/7.1/0663-06

0

0

32

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/7.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési informatika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedési informatika sajátosságai

49

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

32

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0664-06

Közlekedési
alapismeretek

azonosítója

sza

249/1.1/0664-06

40
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40

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az éves menetrendi módosítások előkészítésében
Ügyel a veszélyes áruk és különleges küldemények, csomagok szállításának szabályaira
Járattörlés esetén gondoskodik az utasok és áruk további sorsáról
Részt vesz a forgalombiztonsági, áru- és utasbiztonsági feladatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedés helye, feladata, szerepe
A közlekedési igények és szükségletek, az áruáramlások
A közlekedés, a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása
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9. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0664-06

Közlekedésgazdaságtani
alapismeretek

azonosítója

sza

249/2.1/0664-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedés-gazdaságtani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Menetjegyet kezel
Közreműködik a követelések érvényesítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedés társadalmi-gazdasági szerepe
A közlekedés teljesítőképessége, igényrendszere
A közlekedés infrastrukúrája
Piac fogalma a közlekedésben
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10. TANANYAGEGYSÉG

249/3.0/0664-06

Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

249/3.1/0664-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikációs alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a követelések érvényesítésében
Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikáció alapfogalmai
Verbális kommunikáció
Nonverbális kommunikáció
Illem-etikett, protokoll szabályok, öltözködési kultúra
Tömegkommunikáció
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11. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0664-06

Munka- és
tűzvédelem

azonosítója

sza

249/4.1/0664-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ügyel a veszélyes áruk és különleges küldemények, csomagok szállításának szabályaira
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, alapfogalmai
A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások
A baleseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai
A tűzvédelem célja, alapfogalmai
A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0664-06

Forgalmi gyakorlat

azonosítója

sza

249/5.1/0664-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgalmi gyakorlat
Menetjegy-ellenőri gyakorlat
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13. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0665-06

A közlekedés
technikai elemei

azonosítója

sza

249/1.1/0665-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
A közlekedés technikai elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazással kapcsolatos információt ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedés technikai elemei
A vasúti közlekedés technikai elemei
A közúti közlekedés technikai elemei
A vízi közlekedés technikai elemei
A légi közlekedés technikai elemei
A csővezetékes szállítás
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14. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0665-06

Informatikai
alapismeretek

azonosítója

sza

249/2.1/0665-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítástechnika
Számítógép ismeret és kezelés
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15. TANANYAGEGYSÉG

249/3.0/0665-06

Közlekedésgazdaságtani
adatfeldolgozás

azonosítója

sza

249/3.1/0665-06

40

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedés-gazdaságtani adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
B típus Pénzügyi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közlekedési statisztika, elemzések, adatfeldolgozás
Üzemi számvitel
A szállítási teljesítmények
Összefüggések vizsgálata a közlekedésben
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16. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0665-06

Díjszámítási
alapismeretek

azonosítója

sza

249/4.1/0665-06

40

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Díjszámítási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
B típus Pénzügyi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Díjszabási alapfogalmak
A fuvarköltségeket meghatározó tényezők
A díjszabások szerkezete
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17. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0665-06

Jegypéztári
gyakorlat

azonosítója

sza

249/5.1/0665-06

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Jegypéztári gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
B típus Pénzügyi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgalmi létesítményi gyakorlat
Menetjegy-pénztári gyakorlat
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18. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0666-06

Marketing

azonosítója

sza
sza

249/1.1/0666-06
249/1.2/0666-06
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azonosítója

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlatokat készít, reklámokat tervez, bemutatókat szervez
Kapcsolatot épít és tart a partnerekkel
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Felhasználja az imázs és good-will előnyeit
Megtervezi az útvonalat
Megköti a bérbeadási szerződéseket a fuvareszközre vonatkozóan
Részt vesz a különjáratok és a menetrendszerinti feladatok szervezésében, irányításában
Irányítja a kistételű küldemények feldolgozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
C típus A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a közlekedésben
B típus A marketing információs rendszer
C típus A piackutatás formái a közlekedés területén
C típus Marketingstratégiák, marketing-mix
C típus A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint ECDL AM3 modul szövegszerkesztés – haladó szint
3. szint ECDL AM4 modul táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
A marketing információs rendszer
Marketingstratégiák, marketing-mix
A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlatokat készít, reklámokat tervez, bemutatókat szervez
Kapcsolatot épít és tart a partnerekkel
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Felhasználja az imázs és good-will előnyeit
Teljesíti a küldemény kiszolgáltatását
Gondoskodik a fuvarozási határidő betartásáról és betartatásáról, intézkedik késedelmes
teljesítés esetén
Intézkedik, eljár fuvarozási akadály esetén
Intézkedik, eljár kiszolgáltatási akadály esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
C típus A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a közlekedésben
B típus A marketing információs rendszer
C típus A piackutatás formái a közlekedés területén
C típus Marketingstratégiák, marketing-mix
C típus A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Gépírás
3. szint Gyorsírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piackutatás formái a közlekedés területén
A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a fuvarozásban és a szállítmányozásban
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0666-06

Fuvarozástechnika
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azonosítója

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarozási szerződések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási feladatot
Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot a külkereskedelmi ügyletek ismerete alapján
Alkalmazza a logisztikai ismereteket a tervezés során
Részt vesz az árutovábbítási technológiák kidolgozásában
Kereskedelmi és fuvarozási információk alapján koordinálja a fuvareszközök mozgását
Értesíti a címzettet a küldemény megérkezéséről
Intézkedik, eljár árukárok esetén
Végrehajtja az áruátvételi és áruátadási feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A kötelmi jog alapjai
B típus Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
E típus Jogi alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása (ágazatonként)
A fuvarozási szerződés megkötése
A fuvarozási szerződés tartalma
A fuvarozási szerződés megszünése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarozási folyamat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előkészítés során figyelembe veszi a hazai és nemzetközi jogi szabályozást
Előkészíti a belföldi, nemzetközi feladatok ellátását
Figyelembe veszi az egyes közlekedési ágazatok előnyeit a tervezés során
Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában
Betartja és betartatja a hazai jogi szabályozást, valamint a nemzetközi egyezményeket és
megállapodásokat
Alkalmazza az áruk különleges kezelésére, a veszélyes áruk tárolására, szállítására
vonatkozó szabályokat
Részt vesz a menetrendszerinti helyi és helyközi feladatok szervezésében, irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A kötelmi jog alapjai
B típus Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
C típus Biztosítás
E típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fuvarozás előkészítése
A fuvarozás végrehajtása
A küldemény kiszolgáltatása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.3/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarozás eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabb fuvarozási eszközt, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Végrehajtja az indulás előtti különleges teendőket
Berakodást, tankolást, ellenőrzést végeztet
Indítás előtti utolsó ellenőrzést, egyeztetést végez
Részt vesz a különböző fuvareszközök üzemeltetésében és a fuvarfeladatok ellátásában
Nyilvántartja a járműállományt
Szervezi, irányítja a járművek karbantartási, javítási feladatainak ellátását
Közreműködik a szolgálati vezénylések készítésében.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A kötelmi jog alapjai
B típus Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti fuvarozás eszközei
A közúti fuvarozás eszközei
A vízi fuvarozás eszközei
A légi fuvarozás eszközei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános díjszámítási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemzések alapján ajánlatokat készít
Gyűjtőáru küldemények díjszámítására vonatkozó előírásokat alkalmazza
Közreműködik a gazdaságossági elemzések, értékelések készítésében
Alkalmazza az egységdíjas, óradíjas, napidíjas, kilométerdíjas, tonnadíjas, illetve alternatí
díjszámítási módokat
Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban
Alkalmazza a rakodási tevékenységre vonatkozó díjszámítást
Ellenőrizni tudja a megbízó fizetési képességét
Részt vesz a tevékenység és a gazdálkodási eredmények elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
D típus Számvitel és adózás
D típus A gazdaság, gazdasági események közötti összefüggések, a piacgazdaság
D típus Statisztikai számítási és módszertani eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A díjszabás felépítése, tatralma
Közlekedési ágazatonkénti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
A kiegészítő szolgáltatások költségei
Szállítmányozási díjak
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Ágazati díjszámítási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemzések alapján ajánlatokat készít
Gyűjtőáru küldemények díjszámítására vonatkozó előírásokat alkalmazza
Közreműködik a gazdaságossági elemzések, értékelések készítésében
Alkalmazza az egységdíjas, óradíjas, napidíjas, kilométerdíjas, tonnadíjas, illetve alternatí
díjszámítási módokat
Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban
Alkalmazza a rakodási tevékenységre vonatkozó díjszámítást
Ellenőrizni tudja a megbízó fizetési képességét
Részt vesz a tevékenység és a gazdálkodási eredmények elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
D típus Számvitel és adózás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
Közúti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
Folyami és tengeri árképzés, fuvardíjak és díjszabások
Légi árképzés, fuvardíjak és díjszabások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0666-06

Kommunikációs
ismeretek

azonosítója

sza

249/4.1/0666-06

0
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elméletigényes
gyakorlati
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32

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Ellátja a csomagolási feladatok irányítását
Az egységrakomány-képzés szempontjai szerint megválasztja a rakodás eszközeit
Ellátja a rakodási feladatok irányítását
Szervezi az árukíséreti feladatokat
Raktározáshoz kapcsolódó irányítási feladatot lát el
Elvégezteti a mennyiség ellenőrzését, mintavételezést stb.
Gondoskodik az áru kezeléséről, a hatósági vagy egyéb feladatokról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kommunikáció alapfogalmai
C típus Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
C típus Illem-, etikett-, protokoll-szabályok, öltözködési kultúra
B típus A tárgyalás szabályai
B típus A PR-kommunikáció
B típus Kapcsolattartás partnerekkel
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A viselkedés meghatározói
Viselkedés és személyiség
A tárgyalás szabályai
A PR-kommunikáció
Külkereskedelmi protokoll
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

22. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0666-06

Szakmai idegen
nyelv

azonosítója

szk
szk

249/5.1/0666-06
249/5.2/0666-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza idegen nyelven az üzleti levelezés szabályait és a szakmai kifejezéseket
Részt vesz a fuvarozó vállalat üzemeltetésében
Részt vesz a fuvarozó vállalat létesítményeinek üzemeltetésében
Részt vesz a fuvarozó vállalat rakodógépeinek, berendezéseinek üzemeltetésében
Szervezi, irányítja a küldemények tárolási, rakodási, árukezelési feladatainak végrehajtását
Szervezi, irányítja a mentéssel kapcsolatos feladatok ellátását
Az előírások szerint dokumentálja a rendkívüli eseményeket
Szervezi, irányítja a munkavédelmi feladatok ellátását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
B típus A tárgyalás szabályai
B típus A PR-kommunikáció
B típus Kapcsolattartás partnerekkel
B típus A közlekedési ágazatok
B típus Információk és szaksajtó megértése és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű kézírás
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kapcsolattartás partnerekkel
Információk és szaksajtó megértése és alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Idegen nyelvi okmánykitöltés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza idegen nyelven az üzleti levelezés szabályait és a szakmai kifejezéseket
Részt vesz az áruk rakományjegyzék szerint történő átadás-átvételében
Közreműködik a vámeljárásoknál
Vezeti a dolgozók (munkatársak) munkaidő-nyilvántartását
Gondoskodik az engedélyek érvényességéről
Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat
Nyilvántartja és kezeli az üzemeltetési engedélyeket
Beszállítást ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
B típus A tárgyalás szabályai
B típus A PR-kommunikáció
B típus Kapcsolattartás partnerekkel
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű kézírás
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi okmányok kiállítása
A fuvarozási okmányok kiállítása
A vám- és biztosítási okmányok kiállítása
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23. TANANYAGEGYSÉG

249/6.0/0666-06

Közlekedési
informatika

azonosítója

szk

249/6.1/0666-06

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési adatbázis kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a ledolgozott munkaidőket
Elrendeli és nyilvántartja a túlórákat
Elkészíti a szabadságolási ütemtervet
Részt vesz az utasok kezelési és ellátási feladatainak végrehajtásában
Szervezi, irányítja a járműfenntartási feladatok ellátását
Ellátja a járműparkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
Szervezi a dolgozók (munkatársak) foglalkoztatását
Közreműködik az új dolgozók (munkatársak) kiválasztásában, betanításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedési informatika
B típus Közlekedésstatisztika
B típus A szakmai gyakorlatban előforduló programok alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Közlekedési szoftverek ismerete és használata
2. szint ECDL 1. m. IT-alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatbázisok kezelése
Közlekedésstatisztika
A szakmai gyakorlatban előforduló programok
Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
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24. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0670-06

Közúti közlekedési
földrajz

azonosítója

szk
szk
szk

249/1.1/0670-06
249/1.2/0670-06
249/1.3/0670-06

20
36
40

0
0
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedés-földrajzi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi az autóbuszos személyszállítási folyamatot
Megtervezi a helyközi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a sajátos, nem menetrendszerű személyszállítási feladatot különjárati
autóbusszal
Megtervezi a személytaxi fuvarozás folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános közlekedésföldrajz, térképismeret, útvonaltervezés
C típus Magyarország közlekedési földrajza, határátkelőhelyek
C típus Magyarországi logisztikai rendszerek
C típus Európa közlekedési földrajza
B típus Belföldi árutovábbítás
B típus Nemzetközi árutovábbítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános közlekedés-földrajzi ismeretek
Térképismeret
Útvonaltervezés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.2/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Magyarország közlekedési földrajza
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi az autóbuszos személyszállítási folyamatot
Megtervezi a helyközi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a sajátos, nem menetrendszerű személyszállítási feladatot különjárati
autóbusszal
Megtervezi a személytaxi fuvarozás folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános közlekedésföldrajz, térképismeret, útvonaltervezés
C típus Magyarország közlekedési földrajza, határátkelőhelyek
C típus Magyarországi logisztikai rendszerek
C típus Európa közlekedési földrajza
B típus Belföldi árutovábbítás
B típus Nemzetközi árutovábbítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyarország ágazatonkénti közlekedési földrajza, határátkelőhelyek
Magyarország közúti közlekedési rendszere
Magyarország logisztikai rendszere
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.3/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Európa közlekedési földrajza
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi az autóbuszos személyszállítási folyamatot
Megtervezi a helyközi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a sajátos, nem menetrendszerű személyszállítási feladatot különjárati
autóbusszal
Megtervezi a személytaxi fuvarozás folyamatát
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános közlekedésföldrajz, térképismeret, útvonaltervezés
C típus Magyarország közlekedési földrajza, határátkelőhelyek
C típus Magyarországi logisztikai rendszerek
C típus Európa közlekedési földrajza
B típus Belföldi árutovábbítás
B típus Nemzetközi árutovábbítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Európa közlekedési földrajza: ágazatonkénti forgalmi földrajzi hálózatok
Európa közúti közlekedési földrajza
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25. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0670-06

Külkereskedelmi
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

249/2.1/0670-06
249/2.2/0670-06
249/2.3/0670-06
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20

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

96

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
A külkereskedelem alapfogalmai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a közúti fuvarozó közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A külkereskedelem és ennek makrogazdasági vonatkozásai
E típus A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
E típus A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma és tipikus feltételei
B típus A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái
B típus Okmányok a külkereskedelemben
C típus Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok
C típus Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A külkereskedelem és ennek makrogazdasági vonatkozásai
A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
A külkereskedelmi szerződés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.2/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
A külkereskedelem szokványai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a közúti fuvarozó közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A külkereskedelem és ennek makrogazdasági vonatkozásai
E típus A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
E típus A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma és tipikus feltételei
B típus A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái
B típus Okmányok a külkereskedelemben
C típus Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok
C típus Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma és tipikus feltételei
A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái
Okmányok a külkereskedelemben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.3/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
A külkereskedelem pénzügyei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a közúti fuvarozó közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A külkereskedelem és ennek makrogazdasági vonatkozásai
E típus A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
E típus A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma és tipikus feltételei
B típus A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái
B típus Okmányok a külkereskedelemben
C típus Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok
C típus Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok
Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai
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26. TANANYAGEGYSÉG

249/3.0/0670-06

Gépjárműszerkezettan

azonosítója

szk
szk
szk

249/3.1/0670-06
249/3.2/0670-06
249/3.3/0670-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű-szerkezettan 1. (a hajtómű)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a közúti fuvareszközök javítási feladataiban
Gépjárműveknél hibaelhárítási, beszabályozási és karbantartási műveleteket elvégeztet
Részt vesz a közúti fuvareszközök előkészítésében
Részt vesz a közúti fuvareszközök hatósági szemléin
Kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Részt vesz a közúti fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Részt vesz a közúti fuvareszköz műszaki, biztonsági ellenőrzésében, irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépjárművek felépítése, alvázak és kocsiszekrények
D típus Az erőátviteli berendezések
D típus Futóművek, kormányzás, fékezés
D típus Elektromos berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Járműszerkezeti szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek
Gépjárművek felépítése, alvázak és kocsiszekrények
A motor
Az erőátviteli berendezések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.2/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű-szerkezettan 2. (a futómű)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a közúti fuvareszközök javítási feladataiban
Gépjárműveknél hibaelhárítási, beszabályozási és karbantartási műveleteket elvégeztet
Részt vesz a közúti fuvareszközök előkészítésében
Részt vesz a közúti fuvareszközök hatósági szemléin
Kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Részt vesz a közúti fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Részt vesz a közúti fuvareszköz műszaki, biztonsági ellenőrzésében, irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépjárművek felépítése, alvázak és kocsiszekrények
D típus Az erőátviteli berendezések
D típus Futóművek, kormányzás, fékezés
D típus Elektromos berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Járműszerkezeti szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Futóművek, kormányzás, fékezés
Elektromos berendezések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.3/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű-szerkezettan 3. (javítástechnológia)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a közúti fuvareszközök javítási feladataiban
Gépjárműveknél hibaelhárítási, beszabályozási és karbantartási műveleteket elvégeztet
Részt vesz a közúti fuvareszközök előkészítésében
Részt vesz a közúti fuvareszközök hatósági szemléin
Kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Részt vesz a közúti fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Részt vesz a közúti fuvareszköz műszaki, biztonsági ellenőrzésében, irányításában
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépjárművek felépítése, alvázak és kocsiszekrények
D típus Az erőátviteli berendezések
D típus Futóművek, kormányzás, fékezés
D típus Elektromos berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Járműszerkezeti szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motor javítása
Az erőátviteli rendszerek javítása
Futóművek, kormányzás, fékezés javítása
Elektromos berendezések javítása
Alvázak és kocsiszekrények javítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

27. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0670-06

Közúti fuvarozási
ismeretek

azonosítója

szk

249/4.1/0670-06

32

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű-üzemeltetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiállítja a személyszállításban használt menetleveleket
Gondoskodik a közúti fuvarozó közlekedési információkkal való ellátásáról
Ellenőrzi, és a gépkocsivezetőnek kiadja a fuvarokmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közúti közlekedési szolgáltatás végzése, járművek üzemben tartása
C típus Követelmények a gépjárművezetővel szemben
C típus Gépjármű üzemeltetése és ennek ügyvitele
C típus Díjszabási alapfogalmak, fuvarköltségeket meghatározó tényezők
B típus A díjszabások szerkezete
B típus Közúti közlekedési árképzés, fuvardíjak és díjszabások
B típus A kiegészítő szolgáltatások költségei
C típus Szállítmányozási díjak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közúti közlekedési szolgáltatás végzése, járművek üzembentartása
Követelmények a gépjárművezetővel szemben
Gépjármű-üzemeltetése és ennek ügyvitele
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0670-06

Közlekedési
logisztika

azonosítója

szk
szk

249/5.1/0670-06
249/5.2/0670-06

40
24
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Rakodásgépesítés, anyagmozgatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a közúti fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Anyagmozgatás és logisztika
C típus Szállítási igénybevételek, veszélyes áruk szállítása
C típus Áruismeret
C típus Az anyagmozgatás (rakodás) gépei
B típus Rakomány-elhelyezés és rögzítés
D típus Közlekedési rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áruismeret, veszélyes-árú szállítás, árukezelés
Csomagolás, egységrakomány-képzés
Rakomány-elhelyezés és rögzítés
Az anyagmozgatás (rakodás) gépei
Tárolás, raktározás
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.2/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a közúti fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Anyagmozgatás és logisztika
C típus Szállítási igénybevételek, veszélyes áruk szállítása
C típus Áruismeret
C típus Az anyagmozgatás (rakodás) gépei
B típus Rakomány-elhelyezés és rögzítés
D típus Közlekedési rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Logisztika kialakulása, fogalma, szerepe
A logisztikai eszközök, létesítmények, logisztikai központok
Logisztikai rendszerek
A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban (raktártechnológia, JIT)
Minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek, minőségköltségek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

29. TANANYAGEGYSÉG

249/6.0/0670-06

Árutovábbítási
technológia

azonosítója

szk
szk

249/6.1/0670-06
249/6.2/0670-06

40
24

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.1/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Árutovábbítási technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a közúti fuvareszközök előkészítésében
Részt vesz a közúti fuvareszközök hatósági szemléin
Kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Vállalkozási szerződést köt a gépjármű rendelkezésre bocsátására vonatkozóan
Alkalmazza a tehertaxiként üzemelő járművekre vonatkozó díjszámítást
Tehergépjármű és pótkocsi bérbeadásának díjszámítását elvégzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A fuvarozási szerződés
C típus A fuvarozás előkészítése
D típus A fuvarozás végrehajtása
C típus A küldemény kiszolgáltatása
D típus A szerződés megszűnése
B típus Az árutovábbítás technológiai folyamatai
B típus A közúti árufuvarozás technológiai sajátosságai
B típus Nemzetközi árutovábbítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árutovábbítás technológiai folyamatai
A közúti árufuvarozás technológiai sajátosságai
Belföldi árutovábbítási technológia
Nemzetközi árutovábbítási technológia
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.2/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Az árutovábbítás szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a közúti fuvareszközök előkészítésében
Részt vesz a közúti fuvareszközök hatósági szemléin
Kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Vállalkozási szerződést köt a gépjármű rendelkezésre bocsátására vonatkozóan
Alkalmazza a tehertaxiként üzemelő járművekre vonatkozó díjszámítást
Tehergépjármű és pótkocsi bérbeadásának díjszámítását elvégzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A fuvarozási szerződés
C típus A fuvarozás előkészítése
D típus A fuvarozás végrehajtása
C típus A küldemény kiszolgáltatása
D típus A szerződés megszűnése
B típus Az árutovábbítás technológiai folyamatai
B típus A közúti árufuvarozás technológiai sajátosságai
B típus Nemzetközi árutovábbítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közlekedési rendszerek
A fuvarozási szerződés
A közúti fuvarozási feladatok szervezése
Vállalatirányítás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

30. TANANYAGEGYSÉG

249/7.0/0670-06

Személyszállítási
technológia

azonosítója

szk
szk

249/7.1/0670-06
249/7.2/0670-06

40
24

0
0

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/7.1/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyszállítási technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megköti a személygépkocsi bérbeadási szerződést
Megköti az autóbusz bérbeadási szerződést
Megtervezi az autóbuszos személyszállítási folyamatot
Megtervezi a helyközi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a sajátos, nem menetrendszerű személyszállítási feladatot különjárati
autóbusszal
Megtervezi a személytaxi fuvarozás folyamatát
Kiállítja a személyszállításban használt menetleveleket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A személyszállítási technológia jellemzői és eszközei
C típus Üzemi és utasforgalmi létesítményrendszerek
B típus Személyszállítási szerződések
B típus A személyszállítás tervezése, vezénylése
B típus A forgalmi szolgálat
B típus Menetrendszerinti-, különjárati-, szerződéses- és bérautóbusz-közlekedés
B típus Személyszállítás személygépkocsival
B típus Nemzetközi személyfuvarozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyszállítási technológia jellemzői és eszközei
Üzemi és utasforgalmi létesítményrendszerek
Menetrendszerinti-, különjárati-, szerződéses- és bérautóbusz-közlekedés
Személyszállítás személygépkocsival
Nemzetközi személyfuvarozás
A személyszállítás okmányai
Díjszabás. Pénztárszolgálat, bevétel-elszámolás és -ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/7.2/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
A személyszállítás szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megköti a személygépkocsi bérbeadási szerződést
Megköti az autóbusz bérbeadási szerződést
Megtervezi az autóbuszos személyszállítási folyamatot
Megtervezi a helyközi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a sajátos, nem menetrendszerű személyszállítási feladatot különjárati
autóbusszal
Megtervezi a személytaxi fuvarozás folyamatát
Kiállítja a személyszállításban használt menetleveleket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A személyszállítási technológia jellemzői és eszközei
C típus Üzemi és utasforgalmi létesítményrendszerek
B típus Személyszállítási szerződések
B típus A személyszállítás tervezése, vezénylése
B típus A forgalmi szolgálat
B típus Menetrendszerinti-, különjárati-, szerződéses- és bérautóbusz-közlekedés
B típus Személyszállítás személygépkocsival
B típus Nemzetközi személyfuvarozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személyszállítási rendszerek
Személyszállítási szerződések
A személyszállítás tervezése, vezénylése
A forgalmi szolgálat
A vezénylés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG

249/8.0/0670-06

Külkereskedelmi
alapismeretek

azonosítója

szk

249/8.1/0670-06

28

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/8.1/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Vámismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Gondoskodik a közúti fuvarozó közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Vámjogi fogalmak
C típus Vámokmányok
D típus A vámtarifa
C típus Vámeljárások, vámkezelés
C típus Vámkezességek, vámgaranciák
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vámjogi fogalmak
Vámokmányok
Vámtarifa
Vámeljárások, vámkezelés
Vámkezességek, vámgaranciák
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

32. TANANYAGEGYSÉG

249/9.0/0670-06
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gyakorlat
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szk
szk

249/9.1/0670-06
249/9.2/0670-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/9.1/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Árutovábbítási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a közúti fuvareszközök előkészítésében
Részt vesz a közúti fuvareszközök hatósági szemléin
Kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Vállalkozási szerződést köt a gépjármű rendelkezésre bocsátására vonatkozóan
Részt vesz a közúti fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árutovábbítási gyakorlat
B típus Személyszállítási gyakorlat
C típus Szerelőműhelyi gyakorlat
E típus A közlekedés teljesítőképessége
E típus Közlekedési statisztika, elemzések, adatfeldolgozás
D típus Üzemi számvitel
D típus A szállítási teljesítmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A közúti közlekedési gyakorlatban előforduló programok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
108 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Árufuvarozási gyakorlat
Forgalmi szolgálati gyakorlat
Szerelőműhelyi gyakorlat

95

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/9.2/0670-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyszállítási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi az autóbuszos személyszállítási folyamatot
Megtervezi a helyközi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét
Megtervezi a sajátos, nem menetrendszerű személyszállítási feladatot különjárati
autóbusszal
Megtervezi a személytaxi fuvarozás folyamatát
Kiállítja a személyszállításban használt menetleveleket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árutovábbítási gyakorlat
B típus Személyszállítási gyakorlat
C típus Szerelőműhelyi gyakorlat
B típus A személyszállítás okmányai
B típus Személyszállítási díjszabás
B típus Pénztárszolgálat, bevétel-elszámolás és -ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A közúti közlekedési gyakorlatban előforduló programok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személyszállítási gyakorlat
Forgalmi szolgálati gyakorlat
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Az 52 841 01 0010 52 02 azonosító számú, Légi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

33. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0663-06

Közlekedési
folyamatok

azonosítója

sza

249/1.1/0663-06

18

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
A közlekedés forgalmi folyamatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és betartatja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás területén
Menetjegyet értékesít
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés helye, feladata, szerepe
E típus A közlekedési igények és szükségletek, az áruáramlások
E típus A közlekedés, a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása
B típus Magyarország és Európa közlekedési struktúrája
B típus Magyarország és Európa főközlekedési útvonalai és határátmenetei
B típus Magyarország és Európa jelentősebb vasútvonalai és határátmenetei
B típus Magyarország és Európa fontosabb belvízi útvonalai, valamint az ezeken keresztül
elérhető tengeri kikötők
B típus A közlekedési ágazatok jellemző fuvarozó, szállító eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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18

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgalmi folyamatok
A vasúti közlekedés forgalmi folyamatai
A közúti közlekedés forgalmi folyamatai
A vízi közlekedés forgalmi folyamatai
A légi közlekedés forgalmi folyamatai

98

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

34. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0663-06

Jogi ismeretek

azonosítója

sza

249/2.1/0663-06

36

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Ismeri és betartatja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás területén
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedési ágazatokat érintő, illetve rájuk vonatkozó jogszabályok
B típus Közlekedési ágazatok és jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jogi alapfogalmak
A kötelmi jog alapjai
A fuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása
A szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
Biztosítási ismeretek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

35. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

sza

249/3.1/0663-06

249/3.0/0663-06

Gazdálkodásivállalkozási,
pénzügyi és
számviteli ismeretek

36

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
72

sza

249/3.2/0663-06

36

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Menetjegyet értékesít
Ellátja az adminisztrációs és elemzési feladatokat
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szükséges okmányok kiállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdaság, gazdasági események közötti összefüggések, a piacgazdaság
Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
Statisztikai számítási és módszertani eljárások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.2/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi és számviteli ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Menetjegyet értékesít
Ellátja az adminisztrációs és elemzési feladatokat
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szükséges okmányok kiállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
Számviteli és adózási ismeretek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

36. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0663-06

Közlekedési
idegennyelvi
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

249/4.1/0663-06
249/4.2/0663-06
249/4.3/0663-06
249/4.4/0663-06

18
32
0
0

0
0
43
36

0
0
129
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános idegen nyelvi felzárkóztatás
Nyelvtani ismeretek
Verbális és nonverbális idegen nyelvi kommunikáció
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.2/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedési ágazatok
A vasúti közlekedés
A közúti közlekedés
A vízi közlekedés
A légi közlekedés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.3/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi idegen nyelv I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
43 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi kapcsolatok
A kereskedelmi ügyletek és szerződések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.4/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vám és a biztosítás alapfogalmai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

37. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0663-06

Közlekedésinformatikai
alapismeretek

azonosítója

sza

249/5.1/0663-06

0

36

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési informatika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Operációs rendszerek
A közlekedésben elerjedtebb szoftverek
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38. TANANYAGEGYSÉG

249/6.0/0663-06

Munkajog és
környezetvédelem

azonosítója

szk

249/6.1/0663-06

18
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gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

18

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellátja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat és feladatokat
Ellátja az oktatási feladatokat, folyamatosan bővíti szakmai ismereteit, továbbképzi
önmagát
Részt vesz a dolgozók munkahelyi képzésében
Betartja és betartatja a munka- és tűzvédelmi előírásokat és feladatokat
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat és feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások
B típus A baleseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai
B típus A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályai
B típus A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások
B típus A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentő eljárások
B típus A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások, baleseteknél alkalmazandó intézkedések,
elsősegélynyújtás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkajog. A munkaszerződés
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
A környezetvédelem
A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások
A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentő eljárások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

39. TANANYAGEGYSÉG

249/7.0/0663-06

Közlekedésinformatikai
ismeretek

azonosítója

sza

249/7.1/0663-06

0

60

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/7.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési informatika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedési informatika sajátosságai
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40. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0664-06

Közlekedési
alapismeretek

azonosítója

sza

249/1.1/0664-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az éves menetrendi módosítások előkészítésében
Ügyel a veszélyes áruk és különleges küldemények, csomagok szállításának szabályaira
Járattörlés esetén gondoskodik az utasok és áruk további sorsáról
Részt vesz a forgalombiztonsági, áru- és utasbiztonsági feladatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedés helye, feladata, szerepe
A közlekedési igények és szükségletek, az áruáramlások
A közlekedés, a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása
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41. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0664-06

Közlekedésgazdaságtani
alapismeretek

azonosítója

sza

249/2.1/0664-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedés-gazdaságtani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Menetjegyet kezel
Közreműködik a követelések érvényesítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedés társadalmi-gazdasági szerepe
A közlekedés teljesítőképessége, igényrendszere
A közlekedés infrastrukúrája
Piac fogalma a közlekedésben
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42. TANANYAGEGYSÉG

249/3.0/0664-06

Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

249/3.1/0664-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikációs alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a követelések érvényesítésében
Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikáció alapfogalmai
Verbális kommunikáció
Nonverbális kommunikáció
Illem-etikett, protokoll szabályok, öltözködési kultúra
Tömegkommunikáció
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43. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0664-06

Munka- és
tűzvédelem

azonosítója

sza

249/4.1/0664-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ügyel a veszélyes áruk és különleges küldemények, csomagok szállításának szabályaira
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, alapfogalmai
A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások
A baleseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai
A tűzvédelem célja, alapfogalmai
A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályai
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44. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0664-06

Forgalmi gyakorlat

azonosítója

sza

249/5.1/0664-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
87 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgalmi gyakorlat
Menetjegy-ellenőri gyakorlat
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45. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0665-06

A közlekedés
technikai elemei

azonosítója

sza

249/1.1/0665-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
A közlekedés technikai elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazással kapcsolatos információt ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedés technikai elemei
A vasúti közlekedés technikai elemei
A közúti közlekedés technikai elemei
A vízi közlekedés technikai elemei
A légi közlekedés technikai elemei
A csővezetékes szállítás
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46. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0665-06

Informatikai
alapismeretek

azonosítója

sza

249/2.1/0665-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítástechnika
Számítógép ismeret és kezelés
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47. TANANYAGEGYSÉG

249/3.0/0665-06

Közlekedésgazdaságtani
adatfeldolgozás

azonosítója

sza

249/3.1/0665-06

42

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedés-gazdaságtani adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
B típus Pénzügyi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közlekedési statisztika, elemzések, adatfeldolgozás
Üzemi számvitel
A szállítási teljesítmények
Összefüggések vizsgálata a közlekedésben
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48. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0665-06

Díjszámítási
alapismeretek

azonosítója

sza

249/4.1/0665-06

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Díjszámítási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
B típus Pénzügyi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
33 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Díjszabási alapfogalmak
A fuvarköltségeket meghatározó tényezők
A díjszabások szerkezete
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49. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0665-06

Jegypéztári
gyakorlat

azonosítója

sza

249/5.1/0665-06

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Jegypéztári gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
B típus Pénzügyi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgalmi létesítményi gyakorlat
Menetjegy-pénztári gyakorlat
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50. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0666-06

Marketing

azonosítója
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70

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlatokat készít, reklámokat tervez, bemutatókat szervez
Kapcsolatot épít és tart a partnerekkel
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Felhasználja az imázs és good-will előnyeit
Megtervezi az útvonalat
Megköti a bérbeadási szerződéseket a fuvareszközre vonatkozóan
Részt vesz a különjáratok és a menetrendszerinti feladatok szervezésében, irányításában
Irányítja a kistételű küldemények feldolgozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
C típus A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a közlekedésben
B típus A marketing információs rendszer
C típus A piackutatás formái a közlekedés területén
C típus Marketingstratégiák, marketing-mix
C típus A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint ECDL AM3 modul szövegszerkesztés – haladó szint
3. szint ECDL AM4 modul táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
A marketing információs rendszer
Marketingstratégiák, marketing-mix
A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlatokat készít, reklámokat tervez, bemutatókat szervez
Kapcsolatot épít és tart a partnerekkel
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Felhasználja az imázs és good-will előnyeit
Teljesíti a küldemény kiszolgáltatását
Gondoskodik a fuvarozási határidő betartásáról és betartatásáról, intézkedik késedelmes
teljesítés esetén
Intézkedik, eljár fuvarozási akadály esetén
Intézkedik, eljár kiszolgáltatási akadály esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
C típus A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a közlekedésben
B típus A marketing információs rendszer
C típus A piackutatás formái a közlekedés területén
C típus Marketingstratégiák, marketing-mix
C típus A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Gépírás
3. szint Gyorsírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piackutatás formái a közlekedés területén
A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a fuvarozásban és a szállítmányozásban
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

51. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0666-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarozási szerződések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási feladatot
Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot a külkereskedelmi ügyletek ismerete alapján
Alkalmazza a logisztikai ismereteket a tervezés során
Részt vesz az árutovábbítási technológiák kidolgozásában
Kereskedelmi és fuvarozási információk alapján koordinálja a fuvareszközök mozgását
Értesíti a címzettet a küldemény megérkezéséről
Intézkedik, eljár árukárok esetén
Végrehajtja az áruátvételi és áruátadási feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A kötelmi jog alapjai
B típus Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
E típus Jogi alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása (ágazatonként)
A fuvarozási szerződés megkötése
A fuvarozási szerződés tartalma
A fuvarozási szerződés megszünése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarozási folyamat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előkészítés során figyelembe veszi a hazai és nemzetközi jogi szabályozást
Előkészíti a belföldi, nemzetközi feladatok ellátását
Figyelembe veszi az egyes közlekedési ágazatok előnyeit a tervezés során
Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában
Betartja és betartatja a hazai jogi szabályozást, valamint a nemzetközi egyezményeket és
megállapodásokat
Alkalmazza az áruk különleges kezelésére, a veszélyes áruk tárolására, szállítására
vonatkozó szabályokat
Részt vesz a menetrendszerinti helyi és helyközi feladatok szervezésében, irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A kötelmi jog alapjai
B típus Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
C típus Biztosítás
E típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fuvarozás előkészítése
A fuvarozás végrehajtása
A küldemény kiszolgáltatása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.3/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarozás eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabb fuvarozási eszközt, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Végrehajtja az indulás előtti különleges teendőket
Berakodást, tankolást, ellenőrzést végeztet
Indítás előtti utolsó ellenőrzést, egyeztetést végez
Részt vesz a különböző fuvareszközök üzemeltetésében és a fuvarfeladatok ellátásában
Nyilvántartja a járműállományt
Szervezi, irányítja a járművek karbantartási, javítási feladatainak ellátását
Közreműködik a szolgálati vezénylések készítésében.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A kötelmi jog alapjai
B típus Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti fuvarozás eszközei
A közúti fuvarozás eszközei
A vízi fuvarozás eszközei
A légi fuvarozás eszközei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános díjszámítási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemzések alapján ajánlatokat készít
Gyűjtőáru küldemények díjszámítására vonatkozó előírásokat alkalmazza
Közreműködik a gazdaságossági elemzések, értékelések készítésében
Alkalmazza az egységdíjas, óradíjas, napidíjas, kilométerdíjas, tonnadíjas, illetve alternatí
díjszámítási módokat
Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban
Alkalmazza a rakodási tevékenységre vonatkozó díjszámítást
Ellenőrizni tudja a megbízó fizetési képességét
Részt vesz a tevékenység és a gazdálkodási eredmények elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
D típus Számvitel és adózás
D típus A gazdaság, gazdasági események közötti összefüggések, a piacgazdaság
D típus Statisztikai számítási és módszertani eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
29 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A díjszabás felépítése, tatralma
Közlekedési ágazatonkénti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
A kiegészítő szolgáltatások költségei
Szállítmányozási díjak
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Ágazati díjszámítási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemzések alapján ajánlatokat készít
Gyűjtőáru küldemények díjszámítására vonatkozó előírásokat alkalmazza
Közreműködik a gazdaságossági elemzések, értékelések készítésében
Alkalmazza az egységdíjas, óradíjas, napidíjas, kilométerdíjas, tonnadíjas, illetve alternatí
díjszámítási módokat
Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban
Alkalmazza a rakodási tevékenységre vonatkozó díjszámítást
Ellenőrizni tudja a megbízó fizetési képességét
Részt vesz a tevékenység és a gazdálkodási eredmények elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
D típus Számvitel és adózás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
Közúti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
Folyami és tengeri árképzés, fuvardíjak és díjszabások
Légi árképzés, fuvardíjak és díjszabások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

53. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0666-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Ellátja a csomagolási feladatok irányítását
Az egységrakomány-képzés szempontjai szerint megválasztja a rakodás eszközeit
Ellátja a rakodási feladatok irányítását
Szervezi az árukíséreti feladatokat
Raktározáshoz kapcsolódó irányítási feladatot lát el
Elvégezteti a mennyiség ellenőrzését, mintavételezést stb.
Gondoskodik az áru kezeléséről, a hatósági vagy egyéb feladatokról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kommunikáció alapfogalmai
C típus Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
C típus Illem-, etikett-, protokoll-szabályok, öltözködési kultúra
B típus A tárgyalás szabályai
B típus A PR-kommunikáció
B típus Kapcsolattartás partnerekkel
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A viselkedés meghatározói
Viselkedés és személyiség
A tárgyalás szabályai
A PR-kommunikáció
Külkereskedelmi protokoll

131

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

54. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0666-06

Szakmai idegen
nyelv

azonosítója

szk
szk

249/5.1/0666-06
249/5.2/0666-06

0
0

36
36

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza idegen nyelven az üzleti levelezés szabályait és a szakmai kifejezéseket
Részt vesz a fuvarozó vállalat üzemeltetésében
Részt vesz a fuvarozó vállalat létesítményeinek üzemeltetésében
Részt vesz a fuvarozó vállalat rakodógépeinek, berendezéseinek üzemeltetésében
Szervezi, irányítja a küldemények tárolási, rakodási, árukezelési feladatainak végrehajtását
Szervezi, irányítja a mentéssel kapcsolatos feladatok ellátását
Az előírások szerint dokumentálja a rendkívüli eseményeket
Szervezi, irányítja a munkavédelmi feladatok ellátását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
B típus A tárgyalás szabályai
B típus A PR-kommunikáció
B típus Kapcsolattartás partnerekkel
B típus A közlekedési ágazatok
B típus Információk és szaksajtó megértése és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű kézírás
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kapcsolattartás partnerekkel
Információk és szaksajtó megértése és alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Idegen nyelvi okmánykitöltés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza idegen nyelven az üzleti levelezés szabályait és a szakmai kifejezéseket
Részt vesz az áruk rakományjegyzék szerint történő átadás-átvételében
Közreműködik a vámeljárásoknál
Vezeti a dolgozók (munkatársak) munkaidő-nyilvántartását
Gondoskodik az engedélyek érvényességéről
Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat
Nyilvántartja és kezeli az üzemeltetési engedélyeket
Beszállítást ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
B típus A tárgyalás szabályai
B típus A PR-kommunikáció
B típus Kapcsolattartás partnerekkel
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű kézírás
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi okmányok kiállítása
A fuvarozási okmányok kiállítása
A vám- és biztosítási okmányok kiállítása
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55. TANANYAGEGYSÉG

249/6.0/0666-06

Közlekedési
informatika

azonosítója

szk

249/6.1/0666-06

0

38

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési adatbázis kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a ledolgozott munkaidőket
Elrendeli és nyilvántartja a túlórákat
Elkészíti a szabadságolási ütemtervet
Részt vesz az utasok kezelési és ellátási feladatainak végrehajtásában
Szervezi, irányítja a járműfenntartási feladatok ellátását
Ellátja a járműparkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
Szervezi a dolgozók (munkatársak) foglalkoztatását
Közreműködik az új dolgozók (munkatársak) kiválasztásában, betanításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedési informatika
B típus Közlekedésstatisztika
B típus A szakmai gyakorlatban előforduló programok alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Közlekedési szoftverek ismerete és használata
2. szint ECDL 1. m. IT-alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
38 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatbázisok kezelése
Közlekedésstatisztika
A szakmai gyakorlatban előforduló programok
Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
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56. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0669-06

Forgalmi ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

249/1.1/0669-06
249/1.2/0669-06
249/1.3/0669-06
249/1.4/0669-06
249/1.5/0669-06
249/1.6/0669-06
249/1.7/0669-06

15
16
0
12
13
0
0

0
0
10
0
0
32
49

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Államigazgatási és légügyi jogi ismeretek, légügyi előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök hatósági szemléin
Kapcsolatot tart a légi közlekedési és légügyi hatóságokkal, szervezetekkel
Részt vesz a légi fuvareszköz üzemeltetéséhez szükséges megfelelő személyzet
biztosításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Államigazgatási és légügyi jog, légügyi előírások
B típus Forgalmi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ENSZ-el, és az ICAO-val kapcsolatos tudnivalók. Alapvető jogi alapelvek.
Hatósági feladatok, polgári repülésügyi rendeletek
A 20., és a 44. sz. légügyi előírások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.2/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános repülési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános repülés
B típus Forgalmi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repüléselmélet, sárkány, sárkányrendszerek, hajtómű.
Repülőgéptípusok,a Malév által üzemeltetett géptípusok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.3/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőtéri vészhelyzetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Repülőtéri vészhelyzetek
B típus Forgalmi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Nyitott hozzáállás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vészhelyzetek osztályozása, repülőgépbalesetek, erőszakos cselekmények
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.4/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Navigáció és repülésüzemi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Navigáció és repülésüzem
B típus Forgalmi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A navigáció alapelvei
Légiforgalmi tájékoztató kiadványok, útvonaltervezés
Légiforgalmi szolgálatok, és feladataik
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.5/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülésmeteorológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Repülésmeteorológia
B típus Forgalmi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
-
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A levegő összetétele, a légkör felépítése
Főbb meteorológiai elemek
Légtömegek, időjárási frontok, jet-stream
Repülésre veszélyes időjárási jelenségek
Meteorológiai információk útja a nemzetközi repülőtereken
Repülémeteorológiai térképek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.6/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgépek földi kiszolgálási technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
Fedélzeti légi ellátmányról gondoskodik (catering)
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Részt vesz a légi fuvareszköz üzemeltetéséhez szükséges megfelelő személyzet
biztosításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Repülőgépek földi kiszolgálásának technológiája
B típus Repülőgépek forgalmi kiszolgálása és okmányolása
B típus Forgalmi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Repülőgép
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki karbantartási formák, forgalmi karbantartási formák
Repülőgép műszaki kiszolgálása, kiszolgáló eszközök és szolgálatok
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.7/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgépek forgalmi kiszolgálása és okmányolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
Fedélzeti légi ellátmányról gondoskodik (catering)
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Részt vesz a légi fuvareszköz üzemeltetéséhez szükséges megfelelő személyzet
biztosításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Repülőgépek forgalmi kiszolgálása és okmányolása
A típus Repülőgépek földi kiszolgálásának technológiája
B típus Forgalmi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
49 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kiszolgálási ismeretek
Terhelési, tüzelőanyagszámítási, egyensúlyszámítási ismeretek
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57. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0669-06

Utaskiszolgálási
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

249/2.1/0669-06
249/2.2/0669-06
249/2.3/0669-06
249/2.4/0669-06
249/2.5/0669-06

15
25
27
45
22

0
0
0
0
0

0
0
0 134
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülőjegy
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a code share (közös üzemeltetésű) -járatok alkalmazásából fakadó gazdasági
előnyöket
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A repülőjegy
B típus Utaskezelés
B típus Jegyeladási ismeretek gyakorlata
B típus Utaskiszolgálási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőjegy utaskiszolgálási szempontból fontos részeinek ismerete
A repülőjegy elfogadásának szabályai utasfelvétel esetén
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.2/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
A poggyászokra vonatkozó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
Fedélzeti légi ellátmányról gondoskodik (catering)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A poggyászokra vonatkozó ismeretek
B típus Jegyeladási ismeretek gyakorlata
B típus Utaskiszolgálási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Poggyászkategóriák csoportosítása
Poggyászkezelés során használt cimkék fajtái
Poggyászfelvétel
Speciális poggyászkategóriák, poggyász rendellenességek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.3/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális utaskategóriák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fedélzeti légi ellátmányról gondoskodik (catering)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A repülőjegy
B típus Speciális utaskategóriák
B típus Utaskezelés
B típus Jegyeladási ismeretek gyakorlata
B típus Utaskiszolgálási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kíséret nélküli gyermek
Különleges kiszolgálást igénylő utasok
Be nem fogadott, kiutasított utasok
VIP utasok
Szállítási feltételek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.4/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Utaskezelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fedélzeti légi ellátmányról gondoskodik (catering)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A poggyászokra vonatkozó ismeretek
B típus Speciális utaskategóriák
B típus Utaskezelés
B típus Jegyeladási ismeretek gyakorlata
B típus Utaskiszolgálási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járat ismeretek utaskiszolgálási szempontból
Utaskezelési eljárások
Utaskezelés során használt dokumentumok
Üléstervek
Járat előkészítés
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Utasfelvétel folyamata
Utasfelvétel a gyakorlatban
A beszállítás menete, fajtái
Speciális utaskezelési eljárásokat igénylő utasok
A tranzit információ tevékenységi köre
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.5/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Eljárás rendellenesség esetén, minőségi követelmények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök hatósági szemléin
Részt vesz a légi fuvareszköz üzemeltetéséhez szükséges megfelelő személyzet
biztosításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A poggyászokra vonatkozó ismeretek
B típus Utaskezelés
B típus Eljárás rendellenesség esetén
B típus Minőségi követelmények
B típus Jegyeladási ismeretek gyakorlata
B típus Utaskiszolgálási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Utas hibájából bekövetkezett rendellenesség
Járat rendellenesség
Utasforgalomban előírt viselkedési formák
Földi kiszolgálási program ismertetése
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58. TANANYAGEGYSÉG

249/3.0/0669-06

Légifuvarozási
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

249/3.1/0669-06
249/3.2/0669-06
249/3.3/0669-06
249/3.4/0669-06
249/3.5/0669-06
249/3.6/0669-06
249/3.7/0669-06

10
0
0
0
0
20
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Az áruátvétel feltételei, légifuvarozási szerződések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fedélzeti légi ellátmányról gondoskodik (catering)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A poggyászokra vonatkozó ismeretek
B típus Minőségi követelmények
B típus Az áruátvétel feltételei
B típus Légifuvarozási szerződés
B típus Légifuvarozási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Okmányos feltételek
Fizikai áruátvétel
Csomagolási követelmények
A szerződés formája
A szerződés tartlma
A szerződés hatálya
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.2/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
A légifuvarlevél és tarifálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A poggyászokra vonatkozó ismeretek
B típus Légifuvarozási szerződés
B típus Légifuvarlevél és tarifálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légifuvarlevél adatállománya
Tarifarendszer és tarifálás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.3/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyfoglalás, prioritás, raktározás, járattervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a code share (közös üzemeltetésű) -járatok alkalmazásából fakadó gazdasági
előnyöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Speciális utaskategóriák
B típus Légifuvarozási szerződés
B típus Helyfoglalás és prioritás
B típus Raktározás, járattervezés és előkészítés
B típus Légifuvarozási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
29 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyfoglalás követelményei
Prioritási lista
Raktározás fuvarlevélszám szerint
Előmanifeszt, manifeszt
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.4/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Áruérkeztetés, és kiszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fedélzeti légi ellátmányról gondoskodik (catering)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Raktározás, járattervezés és előkészítés
B típus Áruérkeztetés és kiszolgáltatás
B típus Légifuvarozási ismeretek gyakorlata
B típus Légifuvarozási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Betárolási ismeretek, kiértesítési műveletek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.5/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Veszélyes és különleges áruk kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A poggyászokra vonatkozó ismeretek
A típus Veszélyes és különleges áruk kezelése
B típus Légifuvarozási ismeretek gyakorlata
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes áruk, különleges kezelést igényelő áruk
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.6/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Egységrakományok kezelése, kombinált fuvarozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egységrakományok kezelése
B típus Kombinált fuvarozás
B típus Légifuvarozási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egységrakományok típusai, paletta képzés
ULD-s tarifálás
Rakodás és fuvarozás
Repülőgép és kamion kapcsolata
RFS szolgáltatás
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.7/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógépes és kommunikációs rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítógépes és különleges rendszerek
B típus Légifuvarozási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépközpont
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Követelmények a számítástechnikai rendszerekkel szemben
Kommunikációs rendszerek
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59. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0669-06

Repülőjegy, és
fuvarlevél
elszámolási
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

249/4.1/0669-06
249/4.2/0669-06
249/4.3/0669-06
249/4.4/0669-06

0
22
0
7

22
0
22
0

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Prorátázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Prorátázás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Léitársasági szerződéses rendszerek
Prorate manual részei
Multilateral proration agreement (MPA)
A prorátázandó összeg megállapítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.2/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Légitársaságok közötti elszámolások szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a code share (közös üzemeltetésű) -járatok alkalmazásából fakadó gazdasági
előnyöket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Prorátázás
B típus Légitársaságok közötti elszámolás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
RAM (Revenue Accounting Manual)
Valutakonverzió a repülőjegy számlázásokra
Alapvető számlázási szabályok
Elveszett és ellopott dokumentumok terhelése
Taxok számlázása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.3/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Eladási jelentések ellenőrzése, visszatérítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszköz üzemeltetéséhez szükséges megfelelő személyzet
biztosításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Légitársaságok közötti elszámolás szabályai
B típus Eladási jelentések ellenőrzése, visszatérítések, feldolgozás ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jegykészlet és ellenőrzés
Dokumentum típusok és főbb jellemzőik
Eladóhelyek típusai
Eladási jelentések
Fizetési formák
Visszatérítési eljárások
Ellenőrzések és korrekciók
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.4/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Jegy, fuvarlevél elszámoláshoz kapcsolódó adószabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszköz üzemeltetéséhez szükséges megfelelő személyzet
biztosításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jegy illetve fuvarlevél elszámoláshoz kapcsolódó adószabályok, hatósági előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adók és díjak fogalma, típusai
Utast terhelő adók, utasra át nem hárítható díjak
Eladási adók
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60. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0669-06

Jegyeladási
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

249/5.1/0669-06
249/5.2/0669-06
249/5.3/0669-06
249/5.4/0669-06
249/5.5/0669-06

0
0
86
0
16

6
20
0
62
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
AIRIMP
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Airimp
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Feladat feldolgozása számítógépen 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Available status code
Action codes
Advice codes
Segment status code
SSR codes
OSI
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.2/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
AMADEUS helyfoglalási rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a code share (közös üzemeltetésű) -járatok alkalmazásából fakadó gazdasági
előnyöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A repülőjegy
B típus Speciális utaskategóriák
B típus Utaskezelés
B típus Amadeus
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Feladat feldolgozása számítógépen 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendszer és paraméterek
Felhasználói csoportok, dolgozói szintek
Felhasználói adatkarbantartás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.3/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Tarifa és jegykiállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Speciális utaskategóriák
B típus Utaskezelés
B típus Amadeus
B típus Tarifa és jegykiállítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Feladat feldolgozása számítógépen 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
86 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
IATA area-k
APT ismertetése
Mileage system
Nem légi úton megtett szakasz
Útmegszakítás
Stopover HIP Side trip
Nemzetközi eladási módozatok
Retur és körutazások
Egyirányú utazások
Az átfogó díjtétel elsőbbsége
Korlátozások indirekt utazások esetén
A szakszárak legalacsonyabb kombinálása
Open jaw utazások
Kedvezményes díjtételek
Csökkentett díjtételek
Poggyász
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.4/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Airfare, ticketing, különleges utas kategória
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fedélzeti légi ellátmányról gondoskodik (catering)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Speciális utaskategóriák
B típus Utaskezelés
B típus Amadeus
B típus Airfare
B típus Ticketing
B típus "Különleges utas" kategória
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Feladat feldolgozása számítógépen 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
62 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az Airfare rendszer bemutatása
Adatbázis inputok ismertetése
Az outputok értelmezése
Prorátázás
Hibajelentésk procedurája
Négytípusú jegykiállítás
Funkcionális elementek
Jegykiállítás
Kiegészítő ticketing tranzakciók
Kíséret nélküli gyermek szállítása
Extra hosstess
Hordágyas utas
Élőállat szállítása
Hangszer és egyéb nagyméretű csomag szállítása
Extra üléshely
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.5/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
PTA, telepített jegyek,törzsutas
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a code share (közös üzemeltetésű) -járatok alkalmazásából fakadó gazdasági
előnyöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Speciális utaskategóriák
B típus Amadeus
B típus PTA telepített jegyek
B típus Törzsutas
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Feladat feldolgozása számítógépen 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
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Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A telepítés fogalma
MCO kitöltése
A törzsutas program szerepe
A Duna Club működési elve
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61. TANANYAGEGYSÉG

249/6.0/0669-06

Légiközlekedési
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

249/6.1/0669-06
249/6.2/0669-06
249/6.3/0669-06
249/6.4/0669-06
249/6.5/0669-06
249/6.6/0669-06
249/6.7/0669-06
249/6.8/0669-06

15
4
0
0
0
0
7
10

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.1/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
A nemzetközi, és magyar légijog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
Részt vesz a légi fuvareszközök hatósági szemléin
Kapcsolatot tart a légi közlekedési és légügyi hatóságokkal, szervezetekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nemzetközi és magyar légijog
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légügyi jogi ismeretek
Államigazgatási jogi ismeretek
Légügyi előírások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.2/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
A Malév helye a nemzetközi légiközlekedésben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
Kapcsolatot tart a légi közlekedési és légügyi hatóságokkal, szervezetekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nemzetközi és magyar légijog
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervezeti felépítés
MALÉV nemzetközi kereskedelmi kapcsolatrendszere, kereskedelempolitikája
Útvonal hálózat
Menetrend tervezés
Menetrendszerű üzemeltetés feltételei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.3/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános repülési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök hatósági szemléin
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A repülés és a repülőgépek kialakításának elméleti alapjai
B típus Utaskiszolgálási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repüléselmélet
Sárkány, sárkányrendszerek, hajtómű
Repülőgép típusok
A MALÉV által üzemeltetett típusok
Egyéb Magyarországon üzemeltetett típusok
Egyéb Magyarországra üzemelő típusok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.4/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi távközlési rendszerek, szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nemzetközi távközlési rendszerek, szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Feladat feldolgozása számítógépen 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A távközlés feladata, kapcsolata a repüléssel
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.5/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógépes rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nemzetközi távközlési rendszerek, szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
-
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Feladat feldolgozása számítógépen 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
AMADEUS rendszer általános ismertetése
Áru-, helyfoglalási és kezelési rendszer
DCS rendszer
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.6/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági előírások, baleset, tűzvédelem, repkresz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hatósági előírások
B típus Légifuvarozási ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reptérrend, balesetvédelmi feladatok, határállomásra vonatkozó előírások
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.7/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Navigáció, és repülésüzemi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a légi fuvareszközök előkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A navigáció alapelvei
Útvonal tervezés
Légiforgalmi szolgálatok és feladataik
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.8/0669-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülésmeteorológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a légi fuvareszköz közlekedési információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Főbb meteorológiai elemek
Légtömegek
Repülésmeteorológiai kódok
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Az 52 841 01 0010 52 03 azonosító számú, Szállítmányozási ügyintéző megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

62. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0663-06

Közlekedési
folyamatok

azonosítója

sza

249/1.1/0663-06

28

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
A közlekedés forgalmi folyamatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és betartatja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás területén
Menetjegyet értékesít
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés helye, feladata, szerepe
E típus A közlekedési igények és szükségletek, az áruáramlások
E típus A közlekedés, a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása
B típus Magyarország és Európa közlekedési struktúrája
B típus Magyarország és Európa főközlekedési útvonalai és határátmenetei
B típus Magyarország és Európa jelentősebb vasútvonalai és határátmenetei
B típus Magyarország és Európa fontosabb belvízi útvonalai, valamint az ezeken keresztül
elérhető tengeri kikötők
B típus A közlekedési ágazatok jellemző fuvarozó, szállító eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgalmi folyamatok
A vasúti közlekedés forgalmi folyamatai
A közúti közlekedés forgalmi folyamatai
A vízi közlekedés forgalmi folyamatai
A légi közlekedés forgalmi folyamatai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Ismeri és betartatja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás területén
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedési ágazatokat érintő, illetve rájuk vonatkozó jogszabályok
B típus Közlekedési ágazatok és jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jogi alapfogalmak
A kötelmi jog alapjai
A fuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása
A szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
Biztosítási ismeretek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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sza

249/3.2/0663-06
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0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Menetjegyet értékesít
Ellátja az adminisztrációs és elemzési feladatokat
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szükséges okmányok kiállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdaság, gazdasági események közötti összefüggések, a piacgazdaság
Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
Statisztikai számítási és módszertani eljárások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.2/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi és számviteli ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Menetjegyet értékesít
Ellátja az adminisztrációs és elemzési feladatokat
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szükséges okmányok kiállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
Számviteli és adózási ismeretek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

65. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0663-06

Közlekedési
idegennyelvi
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

249/4.1/0663-06
249/4.2/0663-06
249/4.3/0663-06
249/4.4/0663-06

40
40
23
10

0
0
0
0

0
0
113
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános idegen nyelvi felzárkóztatás
Nyelvtani ismeretek
Verbális és nonverbális idegen nyelvi kommunikáció
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.2/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedési ágazatok
A vasúti közlekedés
A közúti közlekedés
A vízi közlekedés
A légi közlekedés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.3/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi idegen nyelv I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi kapcsolatok
A kereskedelmi ügyletek és szerződések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.4/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vám és a biztosítás alapfogalmai
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66. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0663-06

Közlekedésinformatikai
alapismeretek

azonosítója

sza

249/5.1/0663-06

0

0

55

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési informatika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
55 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Operációs rendszerek
A közlekedésben elerjedtebb szoftverek
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67. TANANYAGEGYSÉG

249/6.0/0663-06

Munkajog és
környezetvédelem

azonosítója

szk

249/6.1/0663-06

16
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elméleti

óraszáma

16

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellátja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat és feladatokat
Ellátja az oktatási feladatokat, folyamatosan bővíti szakmai ismereteit, továbbképzi
önmagát
Részt vesz a dolgozók munkahelyi képzésében
Betartja és betartatja a munka- és tűzvédelmi előírásokat és feladatokat
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat és feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások
B típus A baleseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai
B típus A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályai
B típus A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások
B típus A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentő eljárások
B típus A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások, baleseteknél alkalmazandó intézkedések,
elsősegélynyújtás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben

173

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkajog. A munkaszerződés
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
A környezetvédelem
A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások
A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentő eljárások
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68. TANANYAGEGYSÉG

249/7.0/0663-06

Közlekedésinformatikai
ismeretek

azonosítója

sza

249/7.1/0663-06

0

0

32

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/7.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési informatika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedési informatika sajátosságai

175

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

32

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

69. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0664-06

Közlekedési
alapismeretek

azonosítója

sza

249/1.1/0664-06

40
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az éves menetrendi módosítások előkészítésében
Ügyel a veszélyes áruk és különleges küldemények, csomagok szállításának szabályaira
Járattörlés esetén gondoskodik az utasok és áruk további sorsáról
Részt vesz a forgalombiztonsági, áru- és utasbiztonsági feladatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedés helye, feladata, szerepe
A közlekedési igények és szükségletek, az áruáramlások
A közlekedés, a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása
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70. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0664-06

Közlekedésgazdaságtani
alapismeretek

azonosítója

sza

249/2.1/0664-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedés-gazdaságtani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Menetjegyet kezel
Közreműködik a követelések érvényesítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedés társadalmi-gazdasági szerepe
A közlekedés teljesítőképessége, igényrendszere
A közlekedés infrastrukúrája
Piac fogalma a közlekedésben
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71. TANANYAGEGYSÉG

249/3.0/0664-06

Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

249/3.1/0664-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikációs alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a követelések érvényesítésében
Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikáció alapfogalmai
Verbális kommunikáció
Nonverbális kommunikáció
Illem-etikett, protokoll szabályok, öltözködési kultúra
Tömegkommunikáció
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72. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0664-06

Munka- és
tűzvédelem

azonosítója

sza

249/4.1/0664-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ügyel a veszélyes áruk és különleges küldemények, csomagok szállításának szabályaira
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, alapfogalmai
A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások
A baleseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai
A tűzvédelem célja, alapfogalmai
A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályai
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73. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0664-06

Forgalmi gyakorlat

azonosítója

sza

249/5.1/0664-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgalmi gyakorlat
Menetjegy-ellenőri gyakorlat
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74. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0665-06

A közlekedés
technikai elemei

azonosítója

sza

249/1.1/0665-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
A közlekedés technikai elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazással kapcsolatos információt ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedés technikai elemei
A vasúti közlekedés technikai elemei
A közúti közlekedés technikai elemei
A vízi közlekedés technikai elemei
A légi közlekedés technikai elemei
A csővezetékes szállítás
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75. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0665-06

Informatikai
alapismeretek

azonosítója

sza

249/2.1/0665-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítástechnika
Számítógép ismeret és kezelés
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76. TANANYAGEGYSÉG

249/3.0/0665-06

Közlekedésgazdaságtani
adatfeldolgozás

azonosítója

sza

249/3.1/0665-06

40

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedés-gazdaságtani adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
B típus Pénzügyi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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40

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közlekedési statisztika, elemzések, adatfeldolgozás
Üzemi számvitel
A szállítási teljesítmények
Összefüggések vizsgálata a közlekedésben
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77. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0665-06

Díjszámítási
alapismeretek

azonosítója

sza

249/4.1/0665-06

40

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Díjszámítási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
B típus Pénzügyi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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40

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Díjszabási alapfogalmak
A fuvarköltségeket meghatározó tényezők
A díjszabások szerkezete
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78. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0665-06

Jegypéztári
gyakorlat

azonosítója

sza

249/5.1/0665-06

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Jegypéztári gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
B típus Pénzügyi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgalmi létesítményi gyakorlat
Menetjegy-pénztári gyakorlat
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79. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0666-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlatokat készít, reklámokat tervez, bemutatókat szervez
Kapcsolatot épít és tart a partnerekkel
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Felhasználja az imázs és good-will előnyeit
Megtervezi az útvonalat
Megköti a bérbeadási szerződéseket a fuvareszközre vonatkozóan
Részt vesz a különjáratok és a menetrendszerinti feladatok szervezésében, irányításában
Irányítja a kistételű küldemények feldolgozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
C típus A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a közlekedésben
B típus A marketing információs rendszer
C típus A piackutatás formái a közlekedés területén
C típus Marketingstratégiák, marketing-mix
C típus A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint ECDL AM3 modul szövegszerkesztés – haladó szint
3. szint ECDL AM4 modul táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
A marketing információs rendszer
Marketingstratégiák, marketing-mix
A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlatokat készít, reklámokat tervez, bemutatókat szervez
Kapcsolatot épít és tart a partnerekkel
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Felhasználja az imázs és good-will előnyeit
Teljesíti a küldemény kiszolgáltatását
Gondoskodik a fuvarozási határidő betartásáról és betartatásáról, intézkedik késedelmes
teljesítés esetén
Intézkedik, eljár fuvarozási akadály esetén
Intézkedik, eljár kiszolgáltatási akadály esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
C típus A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a közlekedésben
B típus A marketing információs rendszer
C típus A piackutatás formái a közlekedés területén
C típus Marketingstratégiák, marketing-mix
C típus A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Gépírás
3. szint Gyorsírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piackutatás formái a közlekedés területén
A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a fuvarozásban és a szállítmányozásban
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80. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarozási szerződések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási feladatot
Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot a külkereskedelmi ügyletek ismerete alapján
Alkalmazza a logisztikai ismereteket a tervezés során
Részt vesz az árutovábbítási technológiák kidolgozásában
Kereskedelmi és fuvarozási információk alapján koordinálja a fuvareszközök mozgását
Értesíti a címzettet a küldemény megérkezéséről
Intézkedik, eljár árukárok esetén
Végrehajtja az áruátvételi és áruátadási feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A kötelmi jog alapjai
B típus Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
E típus Jogi alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása (ágazatonként)
A fuvarozási szerződés megkötése
A fuvarozási szerződés tartalma
A fuvarozási szerződés megszünése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarozási folyamat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előkészítés során figyelembe veszi a hazai és nemzetközi jogi szabályozást
Előkészíti a belföldi, nemzetközi feladatok ellátását
Figyelembe veszi az egyes közlekedési ágazatok előnyeit a tervezés során
Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában
Betartja és betartatja a hazai jogi szabályozást, valamint a nemzetközi egyezményeket és
megállapodásokat
Alkalmazza az áruk különleges kezelésére, a veszélyes áruk tárolására, szállítására
vonatkozó szabályokat
Részt vesz a menetrendszerinti helyi és helyközi feladatok szervezésében, irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A kötelmi jog alapjai
B típus Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
C típus Biztosítás
E típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fuvarozás előkészítése
A fuvarozás végrehajtása
A küldemény kiszolgáltatása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.3/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarozás eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabb fuvarozási eszközt, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Végrehajtja az indulás előtti különleges teendőket
Berakodást, tankolást, ellenőrzést végeztet
Indítás előtti utolsó ellenőrzést, egyeztetést végez
Részt vesz a különböző fuvareszközök üzemeltetésében és a fuvarfeladatok ellátásában
Nyilvántartja a járműállományt
Szervezi, irányítja a járművek karbantartási, javítási feladatainak ellátását
Közreműködik a szolgálati vezénylések készítésében.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A kötelmi jog alapjai
B típus Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti fuvarozás eszközei
A közúti fuvarozás eszközei
A vízi fuvarozás eszközei
A légi fuvarozás eszközei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános díjszámítási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemzések alapján ajánlatokat készít
Gyűjtőáru küldemények díjszámítására vonatkozó előírásokat alkalmazza
Közreműködik a gazdaságossági elemzések, értékelések készítésében
Alkalmazza az egységdíjas, óradíjas, napidíjas, kilométerdíjas, tonnadíjas, illetve alternatí
díjszámítási módokat
Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban
Alkalmazza a rakodási tevékenységre vonatkozó díjszámítást
Ellenőrizni tudja a megbízó fizetési képességét
Részt vesz a tevékenység és a gazdálkodási eredmények elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
D típus Számvitel és adózás
D típus A gazdaság, gazdasági események közötti összefüggések, a piacgazdaság
D típus Statisztikai számítási és módszertani eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A díjszabás felépítése, tatralma
Közlekedési ágazatonkénti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
A kiegészítő szolgáltatások költségei
Szállítmányozási díjak
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Ágazati díjszámítási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemzések alapján ajánlatokat készít
Gyűjtőáru küldemények díjszámítására vonatkozó előírásokat alkalmazza
Közreműködik a gazdaságossági elemzések, értékelések készítésében
Alkalmazza az egységdíjas, óradíjas, napidíjas, kilométerdíjas, tonnadíjas, illetve alternatí
díjszámítási módokat
Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban
Alkalmazza a rakodási tevékenységre vonatkozó díjszámítást
Ellenőrizni tudja a megbízó fizetési képességét
Részt vesz a tevékenység és a gazdálkodási eredmények elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
D típus Számvitel és adózás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
Közúti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
Folyami és tengeri árképzés, fuvardíjak és díjszabások
Légi árképzés, fuvardíjak és díjszabások
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elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

32

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Ellátja a csomagolási feladatok irányítását
Az egységrakomány-képzés szempontjai szerint megválasztja a rakodás eszközeit
Ellátja a rakodási feladatok irányítását
Szervezi az árukíséreti feladatokat
Raktározáshoz kapcsolódó irányítási feladatot lát el
Elvégezteti a mennyiség ellenőrzését, mintavételezést stb.
Gondoskodik az áru kezeléséről, a hatósági vagy egyéb feladatokról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kommunikáció alapfogalmai
C típus Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
C típus Illem-, etikett-, protokoll-szabályok, öltözködési kultúra
B típus A tárgyalás szabályai
B típus A PR-kommunikáció
B típus Kapcsolattartás partnerekkel
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A viselkedés meghatározói
Viselkedés és személyiség
A tárgyalás szabályai
A PR-kommunikáció
Külkereskedelmi protokoll
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83. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0666-06

Szakmai idegen
nyelv

azonosítója

szk
szk

249/5.1/0666-06
249/5.2/0666-06

32
0

0
0

0
32

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza idegen nyelven az üzleti levelezés szabályait és a szakmai kifejezéseket
Részt vesz a fuvarozó vállalat üzemeltetésében
Részt vesz a fuvarozó vállalat létesítményeinek üzemeltetésében
Részt vesz a fuvarozó vállalat rakodógépeinek, berendezéseinek üzemeltetésében
Szervezi, irányítja a küldemények tárolási, rakodási, árukezelési feladatainak végrehajtását
Szervezi, irányítja a mentéssel kapcsolatos feladatok ellátását
Az előírások szerint dokumentálja a rendkívüli eseményeket
Szervezi, irányítja a munkavédelmi feladatok ellátását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
B típus A tárgyalás szabályai
B típus A PR-kommunikáció
B típus Kapcsolattartás partnerekkel
B típus A közlekedési ágazatok
B típus Információk és szaksajtó megértése és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű kézírás
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kapcsolattartás partnerekkel
Információk és szaksajtó megértése és alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Idegen nyelvi okmánykitöltés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza idegen nyelven az üzleti levelezés szabályait és a szakmai kifejezéseket
Részt vesz az áruk rakományjegyzék szerint történő átadás-átvételében
Közreműködik a vámeljárásoknál
Vezeti a dolgozók (munkatársak) munkaidő-nyilvántartását
Gondoskodik az engedélyek érvényességéről
Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat
Nyilvántartja és kezeli az üzemeltetési engedélyeket
Beszállítást ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
B típus A tárgyalás szabályai
B típus A PR-kommunikáció
B típus Kapcsolattartás partnerekkel
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű kézírás
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi okmányok kiállítása
A fuvarozási okmányok kiállítása
A vám- és biztosítási okmányok kiállítása
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84. TANANYAGEGYSÉG

249/6.0/0666-06

Közlekedési
informatika

azonosítója

szk

249/6.1/0666-06

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési adatbázis kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a ledolgozott munkaidőket
Elrendeli és nyilvántartja a túlórákat
Elkészíti a szabadságolási ütemtervet
Részt vesz az utasok kezelési és ellátási feladatainak végrehajtásában
Szervezi, irányítja a járműfenntartási feladatok ellátását
Ellátja a járműparkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
Szervezi a dolgozók (munkatársak) foglalkoztatását
Közreműködik az új dolgozók (munkatársak) kiválasztásában, betanításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedési informatika
B típus Közlekedésstatisztika
B típus A szakmai gyakorlatban előforduló programok alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Közlekedési szoftverek ismerete és használata
2. szint ECDL 1. m. IT-alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatbázisok kezelése
Közlekedésstatisztika
A szakmai gyakorlatban előforduló programok
Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
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85. TANANYAGEGYSÉG

249/1.0/0668-06

Szállítmányozási
földrajz

azonosítója

szk
szk
szk

249/1.1/0668-06
249/1.2/0668-06
249/1.3/0668-06

20
36
40

0
0
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedés-földrajzi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános közlekedésföldrajz-, térképismeret, útvonaltervezés
C típus Magyarország közlekedési földrajza, határátkelőhelyek
C típus Magyarországi logisztikai rendszerek
C típus A világ közlekedési földrajza: ágazatonkénti forgalmi földrajzi hálózatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános közlekedés-földrajzi ismeretek
Térképismeret
Útvonaltervezés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.2/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
Magyarország közlekedési földrajza
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános közlekedésföldrajz-, térképismeret, útvonaltervezés
C típus Magyarország közlekedési földrajza, határátkelőhelyek
C típus Magyarországi logisztikai rendszerek
C típus A világ közlekedési földrajza: ágazatonkénti forgalmi földrajzi hálózatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyarország ágazatonkénti közlekedési földrajza, határátkelőhelyek
Magyarország logisztikai rendszere
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.3/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
A világ közlekedési földrajza
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános közlekedésföldrajz-, térképismeret, útvonaltervezés
C típus Magyarország közlekedési földrajza, határátkelőhelyek
C típus Magyarországi logisztikai rendszerek
C típus A világ közlekedési földrajza: ágazatonkénti forgalmi földrajzi hálózatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A világ közlekedési földrajza: ágazatonkénti forgalmi földrajzi hálózatok
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86. TANANYAGEGYSÉG

249/2.0/0668-06

Külkereskedelmi
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

249/2.1/0668-06
249/2.2/0668-06
249/2.3/0668-06
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44
40

0
0
0
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gyakorlati

azonosítója

elméleti
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0
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0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
A külkereskedelem alapfogalmai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A külkereskedelem és ennek makrogazdasági vonatkozásai
E típus A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
E típus A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma és tipikus feltételei
B típus A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái
B típus Okmányok a külkereskedelemben
C típus Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok
C típus Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A külkereskedelem és ennek makrogazdasági vonatkozásai
A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
A külkereskedelmi szerződés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.2/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
A külkereskedelem szokványai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A külkereskedelem és ennek makrogazdasági vonatkozásai
E típus A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
E típus A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma és tipikus feltételei
B típus A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái
B típus Okmányok a külkereskedelemben
C típus Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok
C típus Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma és tipikus feltételei
A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái
Okmányok a külkereskedelemben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.3/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
A külkereskedelem pénzügyei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A külkereskedelem és ennek makrogazdasági vonatkozásai
E típus A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
E típus A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma és tipikus feltételei
B típus A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái
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B típus Okmányok a külkereskedelemben
C típus Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok
C típus Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok
Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai
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87. TANANYAGEGYSÉG

249/3.0/0668-06

Logisztikai
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

249/3.1/0668-06
249/3.2/0668-06
249/3.3/0668-06

44
44
40

0
0
0

0
0 128
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Logisztika kialakulása, fogalma, szerepe
D típus A logisztikai eszközök, létesítmények, logisztikai központok
D típus Logisztikai rendszerek
B típus Csomagolás, egységrakomány-képzés
B típus Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás, rakományrögzítés
B típus A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban (raktártechnológia, JIT)
C típus Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi menedzselési feladatai
C típus Logisztika és controlling, logisztika és döntéshozatal
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
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gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Logisztika kialakulása, fogalma, szerepe
A logisztikai eszközök, létesítmények, logisztikai központok
Logisztikai rendszerek
Minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek, minőségköltségek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.2/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
Raktározás és anyagmozgatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Logisztika kialakulása, fogalma, szerepe
D típus A logisztikai eszközök, létesítmények, logisztikai központok
D típus Logisztikai rendszerek
B típus Csomagolás, egységrakomány-képzés
B típus Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás, rakományrögzítés
B típus A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban (raktártechnológia, JIT)
C típus Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi menedzselési feladatai
C típus Logisztika és controlling, logisztika és döntéshozatal
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áruismeret, veszélyes-árú szállítás, árukezelés
Csomagolás, egységrakomány-képzés
Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás, rakományrögzítés
A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban (raktártechnológia, JIT)
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.3/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai menedzsment
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Logisztika kialakulása, fogalma, szerepe
D típus A logisztikai eszközök, létesítmények, logisztikai központok
D típus Logisztikai rendszerek
C típus Minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek, minőségköltségek
B típus Áruismeret, veszélyesárú-szállítás, árukezelés
B típus A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban (raktártechnológia, JIT)
C típus Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi menedzselési feladatai
C típus Logisztika és controlling, logisztika és döntéshozatal
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi menedzselési feladatai
Logisztika és controlling, logisztika és döntéshozatal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

88. TANANYAGEGYSÉG

249/4.0/0668-06

Szállítmányozási
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

249/4.1/0668-06
249/4.2/0668-06
249/4.3/0668-06
249/4.4/0668-06

40
44
44
32

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
160
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítmányozási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A nemzetközi szállítmányozás, a szállítmányozási szerződés
B típus Vasúti, közúti, folyami, tengeri, légi és kombinált forgalom
B típus A fuvarozás technikája és technológiája
B típus A fuvarozási szerződés
C típus A fuvarozás előkészítése
D típus A fuvarozás végrehajtása
C típus A küldemény kiszolgáltatása
D típus A szerződés megszűnése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szállítmányozás fogalma, kialakulása
A szállítmányozás nemzetközi szabályozása
A szállítmányozási szerződés
Okmányok a szállítmányozásban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.2/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti és közúti szállítmányozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A nemzetközi szállítmányozás, a szállítmányozási szerződés
B típus Vasúti, közúti, folyami, tengeri, légi és kombinált forgalom
B típus Gyűjtőforgalom, raktározás
B típus Speciális szállítmányozási tevékenységek
B típus A logisztikai központok és a kikötők szolgáltatásai
B típus Logisztikai megoldások a fuvarozásban és szállítmányozásban
B típus Közlekedési ágazatonkénti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
B típus Szállítmányozási díjak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti szállítmányozás
A közúti szállítmányozás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.3/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi, légi és speciális szállítmányozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A nemzetközi szállítmányozás, a szállítmányozási szerződés
B típus Vasúti, közúti, folyami, tengeri, légi és kombinált forgalom
B típus Gyűjtőforgalom, raktározás
B típus Speciális szállítmányozási tevékenységek
B típus A logisztikai központok és a kikötők szolgáltatásai
B típus Logisztikai megoldások a fuvarozásban és szállítmányozásban
B típus Közlekedési ágazatonkénti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
B típus Szállítmányozási díjak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A folyami és tengeri szállítmányozás
A légi szállítmányozás
A kombinált forgalom
Gyűjtőszállítmányozás
Egyéb speciális szállítmányozási tevékenységek
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.4/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztosítási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kockázat és kockázatmegosztás
B típus A szállítmánybiztosítási szerződések
B típus Biztosítási ajánlat, biztosítási díj
C típus Kártérítési eljárás
C típus Felelősségbiztosítások
B típus Biztosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kockázat és kockázatmegosztás
A szállítmánybiztosítási szerződések
Biztosítási ajánlat, biztosítási díj
Kártérítési eljárás
Felelősségbiztosítások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

89. TANANYAGEGYSÉG

249/5.0/0668-06

Külkereskedelmi
ismeretek

azonosítója

szk

249/5.1/0668-06

32

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
Vámismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Vámjogi fogalmak
C típus Vámokmányok
D típus A vámtarifa
C típus Vámeljárások, vámkezelés
C típus Vámkezességek, vámgaranciák
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vámjogi fogalmak
Vámokmányok
A Vámtarifa
Vámeljárások, vámkezelés
Vámkezességek, vámgaranciák
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32

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

90. TANANYAGEGYSÉG

249/6.0/0668-06

Szállítmányozási
gyakorlat

azonosítója

szk
szk

249/6.1/0668-06
249/6.2/0668-06

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0 108
192
0 84

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.1/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítmányozási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeke
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasúti szállítmányozás
B típus Közúti szállítmányozás
B típus Vízi szállítmányozás
B típus Légi szállítmányozás
B típus Gyűjtőszállítmányozás
C típus Díjszabási alapfogalmak, fuvarköltségeket meghatározó tényezők
B típus A díjszabások szerkezete
B típus A kiegészítő szolgáltatások költségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
108 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti szállítmányozási gyakorlat
Közúti szállítmányozási gyakorlat
Vízi szállítmányozási gyakorlat
Légi szállítmányozási gyakorlat
Gyűjtőszállítmányozási gyakorlat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.2/0668-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasúti szállítmányozás
B típus Közúti szállítmányozás
B típus Vízi szállítmányozás
B típus Légi szállítmányozás
B típus Gyűjtőszállítmányozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kreatív gondolkodásmód
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intermodális logisztikai központ
A logisztikai központ forgalmi feladatai
A logisztikai ügyintézés
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Az 52 841 01 0010 52 04 azonosító számú, Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
A közlekedés forgalmi folyamatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és betartatja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás területén
Menetjegyet értékesít
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés helye, feladata, szerepe
E típus A közlekedési igények és szükségletek, az áruáramlások
E típus A közlekedés, a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása
B típus Magyarország és Európa közlekedési struktúrája
B típus Magyarország és Európa főközlekedési útvonalai és határátmenetei
B típus Magyarország és Európa jelentősebb vasútvonalai és határátmenetei
B típus Magyarország és Európa fontosabb belvízi útvonalai, valamint az ezeken keresztül
elérhető tengeri kikötők
B típus A közlekedési ágazatok jellemző fuvarozó, szállító eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgalmi folyamatok
A vasúti közlekedés forgalmi folyamatai
A közúti közlekedés forgalmi folyamatai
A vízi közlekedés forgalmi folyamatai
A légi közlekedés forgalmi folyamatai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Ismeri és betartatja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás területén
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedési ágazatokat érintő, illetve rájuk vonatkozó jogszabályok
B típus Közlekedési ágazatok és jellemzőik
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jogi alapfogalmak
A kötelmi jog alapjai
A fuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása
A szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
Biztosítási ismeretek
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0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Menetjegyet értékesít
Ellátja az adminisztrációs és elemzési feladatokat
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szükséges okmányok kiállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdaság, gazdasági események közötti összefüggések, a piacgazdaság
Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
Statisztikai számítási és módszertani eljárások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.2/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi és számviteli ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályozást
Ismeri és alkalmazza a poggyászmegőrzésre és a biztosításra (utas-, balesetbiztosítás,
poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat
Menetjegyet értékesít
Ellátja az adminisztrációs és elemzési feladatokat
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szükséges okmányok kiállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
Számviteli és adózási ismeretek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános idegen nyelvi felzárkóztatás
Nyelvtani ismeretek
Verbális és nonverbális idegen nyelvi kommunikáció
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.2/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedési ágazatok
A vasúti közlekedés
A közúti közlekedés
A vízi közlekedés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.3/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi idegen nyelv I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi kapcsolatok
A kereskedelmi ügyletek és szerződések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.4/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vám és a biztosítás alapfogalmai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési informatika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Operációs rendszerek
A közlekedésben elerjedtebb szoftverek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellátja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat és feladatokat
Ellátja az oktatási feladatokat, folyamatosan bővíti szakmai ismereteit, továbbképzi
önmagát
Részt vesz a dolgozók munkahelyi képzésében
Betartja és betartatja a munka- és tűzvédelmi előírásokat és feladatokat
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat és feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások
B típus A baleseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai
B típus A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályai
B típus A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások
B típus A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentő eljárások
B típus A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások, baleseteknél alkalmazandó
intézkedések, elsősegélynyújtás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkajog. A munkaszerződés
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
A környezetvédelem
A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások
A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentő eljárások
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/7.1/0663-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési informatika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan bővíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát
Részt vesz a továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
34 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedési informatika sajátosságai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az éves menetrendi módosítások előkészítésében
Ügyel a veszélyes áruk és különleges küldemények, csomagok szállításának
Járattörlés esetén gondoskodik az utasok és áruk további sorsáról
Részt vesz a forgalombiztonsági, áru- és utasbiztonsági feladatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedés helye, feladata, szerepe
A közlekedési igények és szükségletek, az áruáramlások
A közlekedés, a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedés-gazdaságtani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Menetjegyet kezel
Közreműködik a követelések érvényesítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedés társadalmi-gazdasági szerepe
A közlekedés teljesítőképessége, igényrendszere
A közlekedés infrastrukúrája
Piac fogalma a közlekedésben
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sza

249/3.1/0664-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikációs alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a követelések érvényesítésében
Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikáció alapfogalmai
Verbális kommunikáció
Nonverbális kommunikáció
Illem-etikett, protokoll szabályok, öltözködési kultúra
Tömegkommunikáció
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0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ügyel a veszélyes áruk és különleges küldemények, csomagok szállításának
b l i ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, alapfogalmai
A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások
A baleseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai
A tűzvédelem célja, alapfogalmai
A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0664-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgalmi gyakorlat
Menetjegy-ellenőri gyakorlat
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
A közlekedés technikai elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazással kapcsolatos információt ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedés technikai elemei
A vasúti közlekedés technikai elemei
A közúti közlekedés technikai elemei
A vízi közlekedés technikai elemei
A légi közlekedés technikai elemei
A csővezetékes szállítás

236

40

0

0

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

103. TANANYAGEGYSÉG

40

249/2.0/0665-06

Informatikai
alapismeretek

azonosítója

sza

249/2.1/0665-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Képzési idő:
12 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítástechnika
Számítógép ismeret és kezelés
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedés-gazdaságtani adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
B típus Pénzügyi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közlekedési statisztika, elemzések, adatfeldolgozás
Üzemi számvitel
A szállítási teljesítmények
Összefüggések vizsgálata a közlekedésben
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40

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Díjszámítási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
B típus Pénzügyi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Díjszabási alapfogalmak
A fuvarköltségeket meghatározó tényezők
A díjszabások szerkezete
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0665-06
A tananyagelem megnevezése:
Jegypéztári gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utazási igazolványokat értékesít
Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít
Ellenőrzi az utazási kedvezményre való jogosultságot
Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt
Utazással kapcsolatos információt ad
Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendőket
Elszámolást, rovancsot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai
C típus Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom
D típus Közlekedés-gazdaságtan
B típus Pénzügyi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgalmi létesítményi gyakorlat
Menetjegy-pénztári gyakorlat
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlatokat készít, reklámokat tervez, bemutatókat szervez
Kapcsolatot épít és tart a partnerekkel
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Felhasználja az imázs és good-will előnyeit
Megtervezi az útvonalat
Megköti a bérbeadási szerződéseket a fuvareszközre vonatkozóan
Részt vesz a különjáratok és a menetrendszerinti feladatok szervezésében,
Irányítja a kistételű küldemények feldolgozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
C típus A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a közlekedésben
B típus A marketing információs rendszer
C típus A piackutatás formái a közlekedés területén
C típus Marketingstratégiák, marketing-mix
C típus A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint ECDL AM3 modul szövegszerkesztés – haladó szint
3. szint ECDL AM4 modul táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
A marketing információs rendszer
Marketingstratégiák, marketing-mix
A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlatokat készít, reklámokat tervez, bemutatókat szervez
Kapcsolatot épít és tart a partnerekkel
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Felhasználja az imázs és good-will előnyeit
Teljesíti a küldemény kiszolgáltatását
Gondoskodik a fuvarozási határidő betartásáról és betartatásáról, intézkedik
késedelmes teljesítés esetén
Intézkedik, eljár fuvarozási akadály esetén
Intézkedik, eljár kiszolgáltatási akadály esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök
C típus A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a közlekedésben
B típus A marketing információs rendszer
C típus A piackutatás formái a közlekedés területén
C típus Marketingstratégiák, marketing-mix
C típus A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a good-will
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Gépírás
3. szint Gyorsírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piackutatás formái a közlekedés területén
A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a fuvarozásban és a szállítmányozásban
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarozási szerződések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási feladatot
Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot a külkereskedelmi ügyletek ismerete
Alkalmazza a logisztikai ismereteket a tervezés során
Részt vesz az árutovábbítási technológiák kidolgozásában
Kereskedelmi és fuvarozási információk alapján koordinálja a fuvareszközök mozgását
Értesíti a címzettet a küldemény megérkezéséről
Intézkedik, eljár árukárok esetén
Végrehajtja az áruátvételi és áruátadási feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A kötelmi jog alapjai
B típus Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
E típus Jogi alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása (ágazatonként)
A fuvarozási szerződés megkötése
A fuvarozási szerződés tartalma
A fuvarozási szerződés megszünése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarozási folyamat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előkészítés során figyelembe veszi a hazai és nemzetközi jogi szabályozást
Előkészíti a belföldi, nemzetközi feladatok ellátását
Figyelembe veszi az egyes közlekedési ágazatok előnyeit a tervezés során
Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában
Betartja és betartatja a hazai jogi szabályozást, valamint a nemzetközi egyezményeket
és megállapodásokat
Alkalmazza az áruk különleges kezelésére, a veszélyes áruk tárolására, szállítására
vonatkozó szabályokat
Részt vesz a menetrendszerinti helyi és helyközi feladatok szervezésében,
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A kötelmi jog alapjai
B típus Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
C típus Biztosítás
E típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fuvarozás előkészítése
A fuvarozás végrehajtása
A küldemény kiszolgáltatása

248

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.3/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarozás eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabb fuvarozási eszközt, szükség szerint
megtervezi az útvonalat
Végrehajtja az indulás előtti különleges teendőket
Berakodást, tankolást, ellenőrzést végeztet
Indítás előtti utolsó ellenőrzést, egyeztetést végez
Részt vesz a különböző fuvareszközök üzemeltetésében és a fuvarfeladatok ellátásában
Nyilvántartja a járműállományt
Szervezi, irányítja a járművek karbantartási, javítási feladatainak ellátását
Közreműködik a szolgálati vezénylések készítésében.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A kötelmi jog alapjai
B típus Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti fuvarozás eszközei
A közúti fuvarozás eszközei
A vízi fuvarozás eszközei
A légi fuvarozás eszközei
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános díjszámítási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemzések alapján ajánlatokat készít
Gyűjtőáru küldemények díjszámítására vonatkozó előírásokat alkalmazza
Közreműködik a gazdaságossági elemzések, értékelések készítésében
Alkalmazza az egységdíjas, óradíjas, napidíjas, kilométerdíjas, tonnadíjas,
illetve alternatív díjszámítási módokat
Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban
Alkalmazza a rakodási tevékenységre vonatkozó díjszámítást
Ellenőrizni tudja a megbízó fizetési képességét
Részt vesz a tevékenység és a gazdálkodási eredmények elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
D típus Számvitel és adózás
D típus A gazdaság, gazdasági események közötti összefüggések, a piacgazdaság
D típus Statisztikai számítási és módszertani eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A díjszabás felépítése, tatralma
Közlekedési ágazatonkénti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
A kiegészítő szolgáltatások költségei
Szállítmányozási díjak
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/3.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Ágazati díjszámítási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemzések alapján ajánlatokat készít
Gyűjtőáru küldemények díjszámítására vonatkozó előírásokat alkalmazza
Közreműködik a gazdaságossági elemzések, értékelések készítésében
Alkalmazza az egységdíjas, óradíjas, napidíjas, kilométerdíjas, tonnadíjas,
illetve alternatív díjszámítási módokat
Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban
Alkalmazza a rakodási tevékenységre vonatkozó díjszámítást
Ellenőrizni tudja a megbízó fizetési képességét
Részt vesz a tevékenység és a gazdálkodási eredmények elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek, a gazdasági eredményesség
D típus Számvitel és adózás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
Közúti árképzés, fuvardíjak és díjszabások
Folyami és tengeri árképzés, fuvardíjak és díjszabások
Légi árképzés, fuvardíjak és díjszabások
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/4.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat, a PR-szabályokat
Ellátja a csomagolási feladatok irányítását
Az egységrakomány-képzés szempontjai szerint megválasztja a rakodás eszközeit
Ellátja a rakodási feladatok irányítását
Szervezi az árukíséreti feladatokat
Raktározáshoz kapcsolódó irányítási feladatot lát el
Elvégezteti a mennyiség ellenőrzését, mintavételezést stb.
Gondoskodik az áru kezeléséről, a hatósági vagy egyéb feladatokról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kommunikáció alapfogalmai
C típus Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
C típus Illem-, etikett-, protokoll-szabályok, öltözködési kultúra
B típus A tárgyalás szabályai
B típus A PR-kommunikáció
B típus Kapcsolattartás partnerekkel
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Udvariasság
Prezentációs készség
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A viselkedés meghatározói
Viselkedés és személyiség
A tárgyalás szabályai
A PR-kommunikáció
Külkereskedelmi protokoll
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza idegen nyelven az üzleti levelezés szabályait és a szakmai kifejezéseket
Részt vesz a fuvarozó vállalat üzemeltetésében
Részt vesz a fuvarozó vállalat létesítményeinek üzemeltetésében
Részt vesz a fuvarozó vállalat rakodógépeinek, berendezéseinek üzemeltetésében
Szervezi, irányítja a küldemények tárolási, rakodási, árukezelési feladatainak
Szervezi, irányítja a mentéssel kapcsolatos feladatok ellátását
Az előírások szerint dokumentálja a rendkívüli eseményeket
Szervezi, irányítja a munkavédelmi feladatok ellátását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
B típus A tárgyalás szabályai
B típus A PR-kommunikáció
B típus Kapcsolattartás partnerekkel
B típus A közlekedési ágazatok
B típus Információk és szaksajtó megértése és alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű kézírás
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
22 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kapcsolattartás partnerekkel
Információk és szaksajtó megértése és alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/5.2/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Idegen nyelvi okmánykitöltés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza idegen nyelven az üzleti levelezés szabályait és a szakmai kifejezéseket
Részt vesz az áruk rakományjegyzék szerint történő átadás-átvételében
Közreműködik a vámeljárásoknál
Vezeti a dolgozók (munkatársak) munkaidő-nyilvántartását
Gondoskodik az engedélyek érvényességéről
Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat
Nyilvántartja és kezeli az üzemeltetési engedélyeket
Beszállítást ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák
B típus A tárgyalás szabályai
B típus A PR-kommunikáció
B típus Kapcsolattartás partnerekkel
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Idegen nyelvű kézírás
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi okmányok kiállítása
A fuvarozási okmányok kiállítása
A vám- és biztosítási okmányok kiállítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/6.1/0666-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési adatbázis kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a ledolgozott munkaidőket
Elrendeli és nyilvántartja a túlórákat
Elkészíti a szabadságolási ütemtervet
Részt vesz az utasok kezelési és ellátási feladatainak végrehajtásában
Szervezi, irányítja a járműfenntartási feladatok ellátását
Ellátja a járműparkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
Szervezi a dolgozók (munkatársak) foglalkoztatását
Közreműködik az új dolgozók (munkatársak) kiválasztásában, betanításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedési informatika
B típus Közlekedésstatisztika
B típus A szakmai gyakorlatban előforduló programok alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Közlekedési szoftverek ismerete és használata
2. szint ECDL 1. m. IT-alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
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113. TANANYAGEGYSÉG

30

Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatbázisok kezelése
Közlekedésstatisztika
A szakmai gyakorlatban előforduló programok
Ügyviteli rendszerek, irodatechnika
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249/1.0/0667-06

Speciális szakmai
ismeretek
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e

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

249/1.1/0667-06
249/1.2/0667-06
249/1.3/0667-06
249/1.4/0667-06
249/1.5/0667-06

16
16
16
16
16

0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.1/0667-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízközlekedési szakmai idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a hajózási és/vagy kikötő üzem működtetésében
Kapcsolatot tart a hajózási-, vízirendészeti-, és vízügyi hatóságokkal, szervezetekkel
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) üzemeltetéséhez szükséges készletek
biztosításában
Gondoskodik az úszólétesítmények (hajók) hajózási információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kereskedelmi és hajózási szakkifejezések szövegek
C típus Idegen nyelvű okmányok, bizonylatok szerződések stb.
C típus Idegen nyelvű hajózási kiadványok
B típus Kereskedelmi dokumentumok, levelezések, számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Nyelvi laboratórim
Képzési idő:
16 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem keretén belül írásos szakmai szöveget, hajózási dokumentációt,
hajósoknak szóló hírdetményeket kell értelmezi, fordítani
A szóbeli kommunikációnak a hatóságokkal, fuvaroztatókkal és utasokkal történő
beszélgetésre, mintaszövegekre kell koncentrálni
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.2/0667-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezési és vezetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a hajózási és/vagy kikötő üzem működtetésében
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) üzemeltetéséhez szükséges megfelelő
személyzet biztosításában
Kapcsolatot tart a hajózási-, vízirendészeti-, és vízügyi hatóságokkal, szervezetekkel
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) üzemeltetéséhez szükséges készletek
biztosításában
Gondoskodik az úszólétesítmények (hajók) hajózási információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Információszerzés és kommunikáció az interneten
C típus Fuvarozást, szállítmányozást segítő szoftverek
C típus Vállalkozás-ügyviteli szoftverek,
B típus Helymeghatározó és információs rendszerek
B típus Vezetési alapok
B típus Munkaszervezés és foglalkoztatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Elemzés készítése a tapasztalatokról 15%
Esemény helyszíni értékelése szóban előkészüléssel 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Számítógépterem
Képzési idő:
16 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatika oktatás keretén belül a meglévő ismeretekre (ACDL) alapozva
atbáziskezelő program felhasználhatóságát önálló alkalmazását kell elsajátítani
A tananyagelem keretén belül rendelkezére álló időt egy részét a szakmai
tantárgyakhoz szükséges egyéni felkészülésre, önálló anyaggyűjtésre kell fordítani
(internet használat)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.3/0667-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságtechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a hajózási és/vagy kikötő üzem működtetésében
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) üzemeltetéséhez szükséges megfelelő
személyzet biztosításában
Részt vesz a hajó-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkabiztonság és foglalkozás egészségügy alapfogalmai
B típus Munkahelyek és munkavégzés biztonságtechnikája
C típus Hajózási munkák biztonságtechnikája
B típus Rakodás, szállítás, raktározás biztonságtechnikája
B típus Tűz tulajdonságai, tűzoltó eszközök berendezések
C típus Tűzvédelmi feladatok a hajózásban és kikötőkben
B típus Környezetvédelem a hajózásban és kikötőkben
C típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az úszólétesítmények üzemeltetésének, valamint a kikötői munkák
biztonságtechnikája képezzék a tananyagot
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.4/0667-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajózási földrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a hajózási és/vagy kikötő üzem működtetésében
Gondoskodik az úszólétesítmények (hajók) hajózási információkkal való ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Víziutak általános földrajzi, vízrajzi meteorológiai viszonyai
B típus Víziút, hajóút fogalma, üzemeltetése, használata
B típus Magyarországi víziutak és kikötők jellemzői
B típus Európai víziutak és kikötők jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Könyvtár
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajózási üzemtan és a belvízeken történő árutovábbítás nélkülözhetetlen része a
folyók, tavak hidrológiai és meteorológiai ismerete, továbbá a kikötők elhelyezkedése,
kapacitásuk és árukezelési tevékenységének ismerete
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/1.5/0667-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajózási jog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a hajózási és/vagy kikötő üzem működtetésében
Fedélzeti vízi ellátmányról gondoskodik (catering)
Gondoskodik az úszólétesítmények (hajók) hajózási információkkal való ellátásáról
Részt vesz a hajó-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Ellenőrzi és a hajóvezetőnek kiadja a fuvarokmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajózás igazgatása, jogrendje
B típus Víziközlekedés jogi szabályozása
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B típus A víziközlekedés rendje
B típus Munkaszervezés és foglalkoztatás
B típus Kereskedelmi dokumentumok, levelezések, számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víziközlekedés, az úszólétesítmények üzemeltetése, és a vízi fuvarozás jogszabályi
keretei, alapelvei képezzék a tananyagot!
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249/2.0/0667-06

Hajózási és kikötői
üzemvitel

jelleg
e

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

249/2.1/0667-06
249/2.2/0667-06
249/2.3/0667-06
249/2.4/0667-06
249/2.5/0667-06
249/2.6/0667-06

128
135
64
132
0
0

0 0
0 0
0 0
656
0 0
64 0
0 133

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.1/0667-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajók műszaki ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a hajózási és/vagy kikötő üzem működtetésében
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) előkészítésében
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) hatósági szemléin
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók), parti berendezések nautikai, műszaki,
biztonsági ellenőrzésében, irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajótestszerkezet
A típus Hajók (úszólétesítmény) típusok, üzemeltetési, tervezési jellemzők
C típus Hajófelszerelések, berendezések, hajóterek
C típus Gépészeti és villamosberendezések
A típus Üzembeállítás, üzemeltetés, karbantartás, javítás (szemlék)
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadaás egyéni felkészüléssel 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás hajókon
Képzési idő:
128 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki ismeretek oktatása oly mélységig szükséges, hogy a tanulók képesek
legyenek eligazodni az adott vízterületen használatos úszólétesítmények
Részt tudjanak venni a hajók üzemképességének műszaki szempontból történő
biztosításában
Számítások, képletek megtanulása csak oly mértékig szükséges, hogy a gépek
adattábláin feltüntetett adatok tartalmát értsék a tanulók
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.2/0667-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajózási üzemtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a hajózási és/vagy kikötő üzem működtetésében
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) előkészítésében
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) hatósági szemléin
Gondoskodik az úszólétesítmények (hajók) hajózási információkkal való ellátásáról
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) üzemeltetéséhez szükséges megfelelő
személyzet biztosításában
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók), parti berendezések javítási feladatainak
szervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajózási módok, hajóvezetési alapok
B típus Meghajtás, manőverező képesség
B típus Hajózási vállalkozás szervezeti egységei és irányítási rendszere
B típus Hajózási fuvarfeladat végrehajtása
B típus Hajózási teljesítmények, főbb gazdálkodási mutatók és azok értékelése
B típus Vízimunkák és azok feltételei
B típus Kikötőik helye, szerepe, típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
135 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víziúton történő áruszállításhoz elengedhettetlen, hogy a tanulók ismerjék a hajók
manőverezőképességét, a hajóműveleteket és a hajózási üzemeltetési vezető feladatait
a hajók üzemképességének fenntartásában
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.3/0667-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajózási és kikötői árukezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a hajózási és/vagy kikötő üzem működtetésében
Ellenőrzi és a hajóvezetőnek kiadja a fuvarokmányokat
Részt vesz a hajó-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Áru- illetve rakománycsoportok, csomagolás, egységrakományok
B típus Áruátadás, -átvétel és árukísérő okmányok
B típus Rakodógépek és berendezések
B típus Jellemző árucsoportok rakodási technológiái
B típus Tárolási módok és technológiák
B típus Kereskedelmi tevékenység
B típus Logisztikai és szállítmányozási tevékenység
B típus Vámismeret és vámkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Taniroda
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kimondottan hajózási és kikötői árukezelést, kereskedelmet kell tanítani, és az
elméleti ismereteken túl a különböző okmányok kezelését, kitöltését is gyakoroltatni
kell!
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.4/0667-06
A tananyagelem megnevezése:
Kikötői üzemtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a hajózási és/vagy kikötő üzem működtetésében
Részt vesz a kikötőhöz tartozó partterület és létesítmények üzemeltetésének
szervezésében és irányításában
Részt vesz a kikötő szállító és rakodógépeinek, berendezéseinek üzemeltetésében
Részt vesz a kikötőhöz tartozó vízterület üzemeltetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kikötőik helye, szerepe, típusai
B típus Kikötők létesítésének feltételei
B típus Kikötők szervezeti egységei és irányítási rendszere
B típus Kikötők információs rendszerei
B típus Kikötői teljesítmények, főbb gazdálkodási mutatók és azok értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Taniroda
Képzési idő:
132 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység oktatásának célja a kikötőknek mint multimodális logisztikai
központok üzemeltetési feladatainak ellátása Elsősorba a rakodási, tárolási és
kereskedelmi területeken
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.5/0667-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális szakmai gyakorlat I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a hajózási és/vagy kikötő üzem működtetésében
Gondoskodik az úszólétesítmények (hajók) hajózási információkkal való ellátásáról
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) előkészítésében
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Részt vesz az úszólétesítmények (hajók) hatósági szemléin
Részt vesz az úszólétesítmények (hajók), parti berendezések nautikai, műszaki,
biztonsági ellenőrzésében, irányításában
Részt vesz a hajó-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajózási vállalkozás szervezeti egységei és irányítási rendszere
B típus Hajózási fuvarfeladat végrehajtása
B típus Hajózási teljesítmények, főbb gazdálkodási mutatók és azok értékelése
B típus Kikötők szervezeti egységei és irányítási rendszere
B típus Kikötők információs rendszerei
B típus Kikötői teljesítmények, főbb gazdálkodási mutatók és azok értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Csoportos helyzetgyakorlatok 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Taniroda
Üzemlátogatás
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagegység keretén belül ki kell térni a hajózási földrajz, szakmai jogi ismeretek
elmélet és gyakorlat kapcsolatára és a hajók üzemképességének fenntartására is

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
249/2.6/0667-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális szakmai gyakorlat II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a hajózási és/vagy kikötő üzem működtetésében
Ellenőrzi és a hajóvezetőnek kiadja a fuvarokmányokat
Részt vesz a kikötőhöz tartozó partterület és létesítmények üzemeltetésének
szervezésében és irányításában
Részt vesz a kikötő szállító és rakodógépeinek, berendezéseinek üzemeltetésében
Részt vesz a kikötőhöz tartozó vízterület üzemeltetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hajózási vállalkozás szervezeti egységei és irányítási rendszere
B típus Hajózási fuvarfeladat végrehajtása
B típus Hajózási teljesítmények, főbb gazdálkodási mutatók és azok értékelése
B típus Kikötők szervezeti egységei és irányítási rendszere
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B típus Kikötők információs rendszerei
B típus Kikötői teljesítmények, főbb gazdálkodási mutatók és azok értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 60%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
133 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás célja a hajózási és kikötői üzemviteli iemeretek gyakorlatban történő
alkalmazása
A gyakorlati oktatásra üzemi kereteken belül kikötőtői és hajózási vállalkozáshoz
történő kihelyezéssel történik
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