VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ
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 51 525 02 0000 00 00 Vasúti járműszerelő 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: 51 525 02 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Vasúti járműszerelő

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

7439
2
1

51 525 02 0010 51 01
Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
51 525 02 0010 51 02
Vasúti villamos jármű szerelője
51 525 02 0010 51 03
Vasúti vontatott jármű szerelője

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

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
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– üzemlátogatás járműjavítóban
– járműjavító
– járműjavító tanműhely
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:
középiskola befejező évfolyamának elvégzése
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

Az elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7439

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb gépek, berendezések szerelői, -javítói

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Járműszekrényt és tartozékait ellenőrzi, javítja
Futóművet, hordművet ellenőriz, javítja, cseréli
Erőátviteli berendezéseket ellenőriz, javít, cserél
Mechanikus fékelemeket ellenőriz, javít, cserél
A sűrítettlevegő-ellátó berendezés elemeinek ellenőrzi, javítja, cseréli
Ellenőrzi, tisztítja, javítja a pneumatikus kapcsoló stb. berendezéseket
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a pneumatikus fékberendezéseket
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a villamos hajtásrendszer elemeit
Ellátja a munkavégzéshez szükséges egyéb feladatokat
Egyéb járulékos feladatokat lát el
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a dízelmotort
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a dízelmotor segédberendezéseit
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli az egyéb villamos berendezéseket
Vasúti vontatott jármű szerelésével kapcsolatos feladatokat lát el
Ellátja a jármű-felügyeleti 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:
0628-06 Vasúti járműszerelő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szemrevételezi a járműszekrény állapotát és a feliratokat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az ablakokat és a nyílászárókat
Ellenőrzi a főkeret, járműszekrény kereszt-, és hossztartóit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a törőelemeket, az ütköző és
vonókészülékeket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a mellgerenda, homlokfal, fékállás épségét
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a lépcsőket, a feljárókat és az
átjárószerelvényeket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a belső berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az áramvisszavezető keféket és
földelőkábeleket
Ellenőrzi a kerékpár tengelyek állapotát (repedés stb.)
Ellenőrzi a kerékvázak állapotát (repedés stb.)
Ellenőrzi az abroncsok állapotát (sérülés, lazulás)
Ellenőrzi a tömbkerekek állapotát (sérülés, repedés)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hordrugókat (duplex, légrugók stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a lengéscsillapítókat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a felfüggesztő elemeket (himba, függvas
stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az alátámasztókat, felfüggesztőket
(királycsap, csúszótámok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az ágyvezetékeket (ágytokok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a forgóvázkeretet és kiegészítő elemeit (pl.
szikrafogók)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a kézi-, illetve rögzítőféket
Ellenőrzi, és szükség esetén beállítja a féklöketet, cseréli a féktuskót, tárcsafékbetétet
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli az önműködő rudazatállítókat
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a fékberendezés mechanikus és biztonsági
felfüggesztő elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a légfékberendezések rögzítését
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a kormányszelepeket, nyomásmódosítókat,
vonatnem-váltókat
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a vészfékszelepeket, végelzáró-váltókat, tömlőket,
kapcsolófejeket
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a centrifugál-kapcsolót
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
A munkavégzéshez szükséges anyagot vételez
A munkavégzéshez szükséges szerszámokat előkészíti, tisztán tartja
A munkavégzéshez szükséges munkavédelmi felszerelést, eszközöket alkalmazza
A munkavégzéskor keletkezett hulladékokat veszélyességüknek megfelelően gyűjti
4

A munkavégzéshez előírt technológiákat elsajátítja, alkalmazza (betartja)
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
A munkavégzéshez előírt munka-, környezetvédelmi előírásokat ismeri, betartja
Tisztántartja a munkaterületét
Az előírt nyilvántartásokat vezeti, dokumentálja a tevékenységét
Részt vesz az előírt szakmai oktatásokon, továbbképzéseken
Oktatja a mellé beosztott gyakornokokat
Tisztítja, illetve cseréli a klímaberendezés levegőszűrőit
Szükség esetén kerékpárt cserél
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja a pneumatikus csőhálózatot és tartályokat
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja, javítja a levegőszűrőket, por-, olaj-,
cseppgyűjtőket és leválasztókat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a szabályzó, visszacsapó, elzáró, nyomásbiztonsági
berendezéseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A vasúti járművek feliratai
B A vasúti járműszekrény és szerelvényei
C A vasúti járművek belső berendezései
A A vasúti járművek futóművei
A A vasúti hordművek elemei
B A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
A Nyomástartó edények és szerelvényeik
A Munkavédelem
A Tűzvédelem
A Környezetvédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0629-06 Mozdonyszerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
5

Feladatprofil:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a visszapillantókat ablaktörlőket,
páramentesítőket
Tisztítja és portalanítja, illetve cseréli a mozdonyszekrény levegőszűrőit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a főhajtómű, irányváltó mechanikus elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hidrosztatikus motort
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a vonóerőátadó elemeket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a vontatómotorok felfüggesztő, erőátadó
elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a tengelyhajtóműveket, erőátadó,
hajtóelemeket (kardán)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hidraulikus hajtóműveket, irány-, és
nyomatékváltókat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a légsűrítő berendezést
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja, javítja a légszárító berendezést
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, feltölti az elfagyásgátló, lecsapoló, tisztító
berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az éberségi, illetve EÉVB-berendezés pneumatikus
egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az irányváltók, kontaktorok működtető
pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség estén javítja a homokolók, nyomkarimakenők működtető
pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az ablaktörlők, páramentesítők működtető
pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a légkürtök, légsípok pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a perdülésgátlók, visszapillantók működtető
pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a folytatólagos, kiegészítő fékezőszelepeket,
áramlásjelzőket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a főgenerátort (fődinamót) és segédberendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a vontatómotorokat és segédberendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a sebességmérőberendezés elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a mozdonyvezetői vezetőasztal
berendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a működtető (EP-, EH-szelepek stb.)
elemeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A vasúti járművek hajtóművei
C Felfüggesztő és erőátadó elemek
B Tengely-, és elosztóhajtóművek, hajtóelemek
C Irány-, és nyomatékváltók
A A sűrítettlevegő-termelő-, ellátó berendezések
B Pneumatikus szabályzó-és vezérlőegységek
C Egyéb pneumatikus berendezések
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
3
Járműszerkezeti rajzok készítése
4
Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
3
Villamos kapcsolási rajzok készítése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0631-06 Dízelmotoros vasútijármű-szerelő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A technológia szerint vizsgálja a dízelmotor működését, szükség szerint javítja
Ellenőrzi és beállítja a szelephézagot
Ellenőrzi a kenőanyagszinteket, utántölti, illetve cseréli azokat
Ellenőrzi a hűtőfolyadék szintjét, minőségét, utántölti, illetve cseréli azt
Ellenőrzi, beállítja a motor fordulatszámát
Ellenőrzi, beállítja a porlasztó nyomásértékét
Endoszkóppal vizsgálja (szükség szerint cseréli) a hengert, dugattyút, előkamrát,
égőfejet
Ellenőrzi, utánhúzza, cseréli a motorfelfüggesztő, alátámasztó elemeket
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli a vészleállító berendezést
Ellenőrzi, javítja, cseréli a hőtartó berendezést
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli a feltöltő (turbó, kompresszor stb.) berendezést
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli az üzemanyag befecskendező berendezést
Ellenőrzi, tömíti, javítja, cseréli az üzem-, és kenőanyag-ellátó berendezés elemeit
Ellenőrzi a töltésállító munkahenger megfelelő működését
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli a töltésállító rudazatot
Ellenőrzi, tisztítja, cseréli a hűtőrendszer elemeit
Ellenőrzi, beállítja, cseréli az ékszíjhatás elemeit
Ellenőrzi, beállítja, cseréli a Hardy-tárcsát, az acéllamellás tengelykapcsolót
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli a hűtőventillátort működtető kuplungszerkezetet
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli az elosztóhajtóművet
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli a hűtőzsalukat működtető rendszert
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A dízelmotorok szerkezete, működése
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B
B
B

A dízelmotorok üzem-, és kenőanyagai
Dízelmotorok javítása, alkalmazott technológiák
A dízelmotorok segédberendezései

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0632-06 Vasúti villamos jármű szerelő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi, javítja az áramszedő, főmegszakító pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, javítja a főüzemi egyenirányító (áramátalakító) berendezéseket
Ellenőrzi, javítja a főtranszformátort és kiegészítő berendezéseit
Ellenőrzi, javítja, cseréli a főáramköri villamos kapcsoló-berendezéseket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a villamos segédüzemi gépeket
Ellenőrzi, javítja, cseréli az akkumulátorokat, akkumulátortöltőt
Ellenőrzi, javítja, cseréli a fűtő-, hűtőberendezéseket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a világító és jelzőberendezéseket
Ellenőrzi, javítja, cseréli az értekező-, utastájékoztató berendezéseket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a szabályozó, vezérlő és védelmi áramköröket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a homokoló, perdülésgátló, nyomkarimakenő villamos
egységeit
Ellenőrzi, javítja, cseréli a távvezérlő, fűtési, egyéb villamos csatolásokat
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a tetővezetékeket, szigetelőket
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli az áramszedőket és kiegészítő berendezéseit
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a főmegszakítót
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Villamos gépek és segédberendezéseik
A Villamos jelző-, mérő- és védelmi berendezések
C Villamos kapcsoló- és vezérlőberendezések
C Villamos energiaellátó- és tároló-berendezések
C Egyéb villamos berendezések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
8

Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0633-06 Vasúti vontatottjármű-szerelő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi, cseréli a csúszásgátlók pneumatikus elemeit
Ellenőrzi, cseréli a raksúlyváltókat, mérlegszelepeket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a teher (tartály) kocsik szerelvényeinek állapotát
Ellenőrzi, javítja a fel-, és átjáró ajtókat működtető pneumatikus egységeket
Ellenőrzi, javítja a kocsitetőt és berendezéseit (pl. dómfedél)
Ellenőrzi, javítja, cseréli a raksúlyváltót
Ellenőrzi, javítja, cseréli a vészfékáthidalókat
Ellenőrzi, javítja, cseréli a mágneses sínféket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a rakoncákat és a rakszereket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
B Pneumatikus szabályzó- és vezérlőegységek
C Egyéb pneumatikus berendezések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
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Az 51 525 02 0010 51 01 azonosító számú, Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0628-06
Vasúti járműszerelő feladatai
0629-06
Mozdonyszerelési feladatok
0631-06
Dízelmotoros vasúti jármű-szerelő feladatai
Az 51 525 02 0010 51 02 azonosító számú, Vasúti villamos jármű szerelője
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0628-06
Vasúti járműszerelő feladatai
0629-06
Mozdonyszerelési feladatok
0632-06
Vasúti villamos jármű szerelő feladatai
Az 51 525 02 0010 51 03 azonosító számú, Vasúti vontatott jármű szerelője
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0628-06
Vasúti járműszerelő feladatai
0633-06
Vasúti vontatottjármű-szerelő feladatai
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8. A képzés szerkezete
Az 51 525 02 0010 51 01 azonosító számú, Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

259/4.0/0628-06

4
5
6
7
8

259/1.0/0628-06

9
10
11
12
13
14
15
16

259/3.0/0628-06
259/2.0/0628-06

17
18
19
20

259/4.0/0629-06

21

259/2.0/0629-06

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

259/1.0/0629-06

22
23
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

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

259/3.0/0629-06

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

259/1.0/0631-06

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 51 525 02 0010 51 02 azonosító számú, Vasúti villamos jármű szerelője
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

259/4.0/0628-06

4
5
6
7
8

259/1.0/0628-06

9
10
11
12
13
14
15
16

259/3.0/0628-06
259/2.0/0628-06

17
18
19
20

259/4.0/0629-06

21

259/2.0/0629-06

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

259/1.0/0629-06

22
23
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.

13

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

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

259/3.0/0629-06

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

259/1.0/0632-06

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 51 525 02 0010 51 03 azonosító számú, Vasúti vontatott jármű szerelője
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7

259/1.0/0628-06

8
9
10
11
12
13
14
15
16

259/2.0/0628-06

17
18
19
20

259/1.0/0633-06

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

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

259/4.0/0628-06

33
34
35
36

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

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

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

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

Hetek száma

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

259/3.0/0628-06

3
4
5
6

259/3.0/0633-06

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

259/2.0/0633-06

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 51 525 02 0010 51 01 azonosító számú, Dízelmotoros vasúti jármű szerelője megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
A tananyagegység
sorszáma

óraszáma
azonosítója

1
2

259/1.0/0628-06
259/2.0/0628-06

3

259/3.0/0628-06

4
5

259/4.0/0628-06
259/1.0/0629-06

6

259/2.0/0629-06

7

259/3.0/0629-06

8

259/4.0/0629-06

9

259/1.0/0631-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Vasúti járműszerkezetek
130
Pneumatikus berendezések
124
Munka-, tűz-, és
30
környezetvédelem
Járműjavítási technológiák
120
Mozdonyok járműszerkezetei
160
Mozdonyok pneumatikus
120
berendezései
Dízelmozdonyok villamos
124
berendezései I.
Dízelmozdonyok villamos
0
berendezései II.
Vasúti dízelmotorok
540
Mindösszesen óra: 1348

összes

60
60

0
0

190
184

0

0

30

26
60

0
0

146
220

43

0

163

0

0

124

39

0

39

200
488

0
0

740
1836

Az 51 525 02 0010 51 02 azonosító számú, Vasúti villamos jármű szerelője megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

10
11

259/1.0/0628-06
259/2.0/0628-06

12

259/3.0/0628-06

13
14

259/4.0/0628-06
259/1.0/0629-06

15

259/2.0/0629-06

16

259/3.0/0629-06

17

259/4.0/0629-06

18

259/1.0/0632-06

megnevezése

elméleti

Vasúti járműszerkezetek
130
Pneumatikus berendezések
124
Munka-, tűz-, és
30
környezetvédelem
Járműjavítási technológiák
120
Mozdonyok járműszerkezetei
160
Mozdonyok pneumatikus
120
berendezései
Dízelmozdonyok villamos
124
berendezései I.
Dízelmozdonyok villamos
0
berendezései II.
Villamos berendezések
540
Mindösszesen óra: 1348
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elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

60
60

0
0

190
184

0

0

30

26
60

0
0

146
220

43

0

163

0

0

124

39

0

39

200
488

0
0

740
1836

Az 51 525 02 0010 51 03 azonosító számú, Vasúti vontatott jármű szerelője megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

19
20

259/1.0/0628-06
259/2.0/0628-06

21

259/3.0/0628-06

22
23

259/4.0/0628-06
259/1.0/0633-06

24

259/2.0/0633-06

25

259/3.0/0633-06

megnevezése

elméleti

Vasúti járműszerkezetek
284
Pneumatikus berendezések
200
Munka-, tűz-, és
40
környezetvédelem
Járműjavítási technológiák
150
Vasúti vontatott járművek I.
80
Speciális szállítási feladatokra
384
kialakított járművek
Vasúti vontatott járművek II.
210
Mindösszesen óra: 1348

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

100
100

0
0

384
300

0

0

40

44
14

0
0

194
94

124

0

508

106
488

0
0

316
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.

„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
18

A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0628-06 Vasúti járműszerelő feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vasúti jármű műszaki állapotfelmérésének lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vasúti járművön meghatározott elem javítása, cserélése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vasúti jármú szerkezetekkel, valamint ezek elemeivel összefüggő ismeretek és
javításuk, cseréjük technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 50%
3. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0629-06 Mozdonyszerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Mozdony műszaki állapotfelmérésének lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mozdonyon meghatározott elem javítása, cserélése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A mozdonyok jellemző szerkezeteivel, valamint ezek elemeivel, fő- és
segédberendezéseivel összefüggő ismeretek és javításuk, cseréjük technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 45%
3. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0631-06 Dízelmotoros vasútijármű-szerelő feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Dízelmotoros vasúti jármű műszaki állapotfelmérésének lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Dízelmotoros vasúti járművön meghatározott elem javítása, cserélése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A dízelmotoros vasúti jármű speciális szerkezeteivel, valamint ezek elemeivel, főés segédberendezéseivel összefüggő ismeretek és javításuk, cseréjük technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 45%
3. feladat 40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0632-06 Vasúti villamos jármű szerelő feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vasúti villamos jármű műszaki állapotfelmérésének lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vasúti villamos járművön meghatározott elem javítása, cserélése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A vasúti villamos jármű speciális szerkezeteivel, valamint ezek elemeivel, fő- és
segédberendezéseivel összefüggő ismeretek és javításuk, cseréjük technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 45%
3. feladat 40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0633-06 Vasúti vontatottjármű-szerelő feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vasúti vontatott jármű műszaki állapotfelmérésének lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vasúti vontatott járművön meghatározott elem javítása, cserélése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A vasúti vontatott jármú speciális szerkezeteivel, valamint ezek elemeivel
összefüggő ismeretek és javításuk, cseréjük technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 45%
3. feladat 40%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 51 525 02 0010 51 01 azonosító számú, Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 40
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Az 51 525 02 0010 51 02 azonosító számú, Vasúti villamos jármű szerelője megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 30
4. vizsgarész: 40
Az 51 525 02 0010 51 03 azonosító számú, Vasúti vontatott jármű szerelője megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 50
5. vizsgarész: 50
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 Vasúti
járműszerelő szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 51 525 02 0010 51 01 azonosító számú, Dízelmotoros vasúti jármű szerelője megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

259/1.0/0628-06

Vasúti
járműszerkezetek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

259/1.1/0628-06
259/1.2/0628-06
259/1.3/0628-06
259/1.4/0628-06
259/1.5/0628-06

40
30
30
30
0

0
0
0
0
60

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 190
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.1/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműszekrény és tartozékai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a járműszekrény állapotát és a feliratokat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az ablakokat és a nyílászárókat
Ellenőrzi a főkeret, járműszekrény kereszt-, és hossztartóit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a törőelemeket, az ütköző és vonókészülékeket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a lépcsőket, a feljárókat és az
átjárószerelvényeket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a belső berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a mellgerenda, homlokfal, fékállás épségét
Tisztítja, illetve cseréli a klímaberendezés levegőszűrőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vasúti járművek feliratai
B típus A vasúti járműszekrény és szerelvényei
C típus A vasúti járművek belső berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járműszekrények főbb fajtái, felirataik
Nyílászárók (ablakok, ajtók, feljárók, átjárók, vég- és oldaljárók, tetőkibúvók, egyéb)
funkcióik, szerkezeti kialakításuk, működésük, kiegészítőik
Főkeret, járműszekrény kereszt- és hossztartói
Ütköző és vonókészülékek, törőelemek fajtái, jellegük, kialakításuk
A járműszekrény belső berendezései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.2/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti futóművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a kerékpár tengelyek állapotát (repedés stb.)
Ellenőrzi a kerékvázak állapotát (repedés stb.)
Ellenőrzi az abroncsok állapotát (sérülés, lazulás)
Ellenőrzi a tömbkerekek állapotát (sérülés, repedés)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hordrugókat (duplex, légrugók stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a lengéscsillapítókat
Szükség esetén kerékpárt cserél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vasúti járművek futóművei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti pálya és jármű kapcsolata
A futómű fogalma, feladata
A vasúti jármű futóművek szerkezeti kialakítása
Forgóváz típusok, kialakításuk
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.3/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti hordművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a forgóvázkeretet és kiegészítő elemeit (pl.
szikrafogók)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az alátámasztókat, felfüggesztőket (királycsap,
csúszótámok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az ágyvezetékeket (ágytokok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a felfüggesztő elemeket (himba, függvas stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az áramvisszavezető keféket és
földelőkábeleket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vasúti hordművek elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hordmű fogalma, feladata
A különféle vasúti járművek hordművének szerkezete, kialakítása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.4/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikus fékelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a kézi-, illetve rögzítőféket
Ellenőrzi, és szükség esetén beállítja a féklöketet, cseréli a féktuskót, tárcsafékbetétet
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli az önműködő rudazatállítókat
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a fékberendezés mechanikus és biztonsági felfüggesztő
elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a légfékberendezések rögzítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fékberendezés mechanikus elemei
A fékrudazat feladata, részei
Rudazatáttétel és hatásfok
A fékrudazatok különböző szerkezeti kialakítása
A fékhengerek felépítése, működése, szerkezete
A féktuskók
A rudazatállítás szükségessége, módozatai
Kézi- és rögzítőfékek
Kompakt tuskós fékegységek
A különböző fékek rudazatának együttműködése
5. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
259/1.5/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti járműszerkezetek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a belső berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a mellgerenda, homlokfal, fékállás épségét
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hordrugókat (duplex, légrugók stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a lengéscsillapítókat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az alátámasztókat, felfüggesztőket (királycsap,
csúszótámok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az ágyvezetékeket (ágytokok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a fékberendezés mechanikus és biztonsági felfüggesztő
elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén beállítja a féklöketet, cseréli a féktuskót, tárcsafékbetétet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyomástartó edények és szerelvényeik
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
A típus A vasúti hordművek elemei
A típus A vasúti járművek futóművei
C típus A vasúti járművek feliratai
B típus A vasúti járműszekrény és szerelvényei
C típus A vasúti járművek belső berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járműszekrény és tartozékai, a vasúti futóművek, a vasúti hordművek, a mechanikus
fékelemek meghibásodása, elhasználódása, kopása, javításuk
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.1/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Sűrítettlevegő-ellátó berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a vészfékszelepeket, végelzáróváltókat, tömlőket,
kapcsolófejeket
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja a pneumatikus csőhálózatot és tartályokat
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja, javítja a levegőszűrőket, por-, olaj-, cseppgyűjtőket
és leválasztókat
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyomástartó edények és szerelvényeik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sűrített levegő termelése, a közben lezajló folyamatok
A légsűrítők csoportosítása, jellemzésük, szerkezetük, kiegészítő berendezéseik
A sűrített levegő tárolása, szállítása, állapotának javítása
Légtartályok, csövek, csőkötések, kapcsolóelemek, kiegészítő berendezések kialakítása,
működésük
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.2/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus működtető- és kapcsolóberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a centrifugál-kapcsolót
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a szabályzó, visszacsapó, elzáró, nyomásbiztonsági
berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pneumatikus és elektropneumatikus berendezések a vasúti járműveken, szerkezetük,
működésük
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.3/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus fékberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a légfékberendezések rögzítését
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a kormányszelepeket, nyomásmódosítókat, vonatnemváltókat
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek fékberendezésének pneumatikus elemei, feladatuk, szerkezetük,
működésük
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.4/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a kormányszelepeket, nyomásmódosítókat, vonatnemváltókat
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
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Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a centrifugál-kapcsolót
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a szabályzó, visszacsapó, elzáró, nyomásbiztonsági
berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a vészfékszelepeket, végelzáróváltókat, tömlőket,
kapcsolófejeket
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja a pneumatikus csőhálózatot és tartályokat
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja, javítja a levegőszűrőket, por-, olaj-, cseppgyűjtőket
és leválasztókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyomástartó edények és szerelvényeik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek pneumatikus berendezéseinek anyagai, gyártásuk, javításuk, minősítő
mérések
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3. TANANYAGEGYSÉG

259/3.0/0628-06

Munka-, tűz-, és
környezetvédelem

azonosítója

sza

259/3.1/0628-06

30

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.1/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz- és környezetvédelemi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez szükséges munkavédelmi felszerelést, eszközöket alkalmazza
A munkavégzéskor keletkezett hulladékokat veszélyességüknek megfelelően gyűjti
A munkavégzéshez előírt munka-, környezetvédelmi előírásokat ismeri, betartja
Tisztántartja a munkaterületét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelem
A típus Tűzvédelem
A típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Munka-, tűz- és környezetvédelemi tevékenység jogszabályi háttere, fontossága
Munka-, tűz- és környezetvédelemi tevékenység a vasútüzemben, az erre vonatkozó
előírások
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4. TANANYAGEGYSÉG

259/4.0/0628-06

Járműjavítási
technológiák

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

259/4.1/0628-06
259/4.2/0628-06
259/4.3/0628-06
259/4.4/0628-06
259/4.5/0628-06
259/4.6/0628-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.1/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret, anyaggazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez szükséges anyagot vételez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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0
0
0
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0
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Különféle anyagok, rendszerezésük
A járművek szerkezeteiben alkalmazott anyagok, tulajdonságaik, gyártásuk
Az anyagok tulajdonságainak mérése, minősítésük
A járművek segéd-, és üzemanyagai
Anyagok készletezése, tárolása, mozgatása, nyilvántartása, bizonylatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.2/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez előírt technológiákat elsajátítja, alkalmazza (betartja)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járművek szerkezeteiben alkalmazott anyagok, alkatrészek gyártása, javítása,
minősítésük
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.3/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
A vasúti járműjavítás eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez szükséges szerszámokat előkészíti, tisztán tartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott szerszámok, mérőeszközök, műszerek
Tisztító, mozgató, emelő berendezések
Szerszámgépek, különleges nehéz szerszámgépek, kerékesztergák
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.4/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Géprajz, gépelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki rajz és dokumentáció
Műszaki ábrázolás
Gépelemek, ábrázolásuk
Villamos és pneumatikus rendszerek rajzai
Szabványok, tűrések
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.5/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
A vasúti járműjavítási technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez előírt technológiákat elsajátítja, alkalmazza (betartja)
Az előírt nyilvántartásokat vezeti, dokumentálja a tevékenységét
Részt vesz az előírt szakmai oktatásokon, továbbképzéseken
Oktatja a mellé beosztott gyakornokokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
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22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek fenntartási rendszere
Alkalmazott technológiák
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.6/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
A vasúti járműjavítási technológiák alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez előírt technológiákat elsajátítja, alkalmazza (betartja)
Az előírt nyilvántartásokat vezeti, dokumentálja a tevékenységét
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
A munkavégzéshez szükséges szerszámokat előkészíti, tisztán tartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek fenntartása, javítása a járműjavító központokban, járműjavító
üzemekben
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5. TANANYAGEGYSÉG

259/1.0/0629-06

Mozdonyok
járműszerkezetei

azonosítója

sza
sza
sza

259/1.1/0629-06
259/1.2/0629-06
259/1.3/0629-06

65
95
0

0
0
60

0
0 220
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.1/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozdonyszekrény, felfüggesztő- és erőátadó elemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a visszapillantókat ablaktörlőket,
páramentesítőket
Tisztítja és portalanítja, illetve cseréli a mozdonyszekrény levegőszűrőit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a vonóerőátadó elemeket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a vontatómotorok felfüggesztő, erőátadó
elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felfüggesztő és erőátadó elemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
65 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdonyszekrény kiegészítő szerkezetei
Felfüggesztő, alátámasztó, erőátadó elemek
Nyomatéktámok, vonórudak, forgócsapok, Z-kötés stb.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.2/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozdony hajtóművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a főhajtómű, irányváltó mechanikus elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hidrosztatikus motort
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a tengelyhajtóműveket, erőátadó,
hajtóelemeket (kardán)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hidraulikus hajtóműveket, irány-, és
nyomatékváltókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vasúti járművek hajtóművei
B típus Tengely-, és elosztóhajtóművek, hajtóelemek
C típus Irány-, és nyomatékváltók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
95 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajtóművek fajtái, szerepük, szerkezetük
Irányváltók
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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259/1.3/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozdonyok, járműszerkezetek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a főhajtómű, irányváltó mechanikus elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hidrosztatikus motort
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a tengelyhajtóműveket, erőátadó,
hajtóelemeket (kardán)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hidraulikus hajtóműveket, irány-, és
nyomatékváltókat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a visszapillantókat ablaktörlőket,
páramentesítőket
Tisztítja és portalanítja, illetve cseréli a mozdonyszekrény levegőszűrőit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a vontatómotorok felfüggesztő, erőátadó
elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a vontatómotorok felfüggesztő, erőátadó
elemeinek állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vasúti járművek hajtóművei
B típus Tengely-, és elosztóhajtóművek, hajtóelemek
C típus Irány-, és nyomatékváltók
C típus Felfüggesztő és erőátadó elemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító tanműhely
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdony járműszerkezetek meghibásodása, fenntartása, javítási technológiájuk
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6. TANANYAGEGYSÉG

259/2.0/0629-06

Mozdonyok
pneumatikus
berendezései

azonosítója

sza
sza
sza
sza

259/2.1/0629-06
259/2.2/0629-06
259/2.3/0629-06
259/2.4/0629-06

40
40
40
0

0
0
0
43

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.1/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Sűrítettlevegő-termelő és tisztító berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a légsűrítő berendezést
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja, javítja a légszárító berendezést
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, feltölti az elfagyásgátló, lecsapoló, tisztító
berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A sűrítettlevegő-termelő-, ellátó berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
163
0
0

Légsűrítők fajtái, sajátosságaik, üzemük, szerkezeti kialakításuk
A sűrített levegő tisztítása, kezelése és az ezt biztosító berendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.2/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus működtető berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az éberségi, illetve EÉVB-berendezés pneumatikus
egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az irányváltók, kontaktorok működtető pneumatikus
egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a homokolók, nyomkarimakenők működtető
pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az ablaktörlők, páramentesítők működtető
pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a légkürtök, légsípok pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a perdülésgátlók, visszapillantók működtető
pneumatikus egységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó-és vezérlőegységek
C típus Egyéb pneumatikus berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdonyok léghálózata és annak elemei, működésük, üzemük
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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259/2.3/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozdonyvezetői fékezőszelepek és kiegészítőik
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a folytatólagos, kiegészítő fékezőszelepeket,
áramlásjelzőket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A sűrítettlevegő-termelő-, ellátó berendezések
B típus Pneumatikus szabályzó-és vezérlőegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdonyok fékberendezése
Mozdonyvezetői fékezőszelepek, fajtái, alkalmazott típusok, szerkezetük, üzemük,
javításuk
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.4/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozdonyok pneumatikus berendezéseinek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a légsűrítő berendezést
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja, javítja a légszárító berendezést
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, feltölti az elfagyásgátló, lecsapoló, tisztító
berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a folytatólagos, kiegészítő fékezőszelepeket,
áramlásjelzőket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az irányváltók, kontaktorok működtető pneumatikus
egységeit
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Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a homokolók, nyomkarimakenők működtető
pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az ablaktörlők, páramentesítők működtető
pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a légkürtök, légsípok pneumatikus egységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A sűrítettlevegő-termelő-, ellátó berendezések
B típus Pneumatikus szabályzó-és vezérlőegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító tanműhely
Képzési idő:
43 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pneumatikus berendezések javítási rendszere, karbantartási tervek, technológiák
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7. TANANYAGEGYSÉG

259/3.0/0629-06

Dízelmozdonyok
villamos
berendezései I.

jellege

azonosítója

szk

259/3.1/0629-06

60

0

0

szk

259/3.2/0629-06

64

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

124

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.1/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a főgenerátort (fődinamót) és segédberendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a vontatómotorokat és segédberendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vasúti járművek hajtóművei
B típus Tengely-, és elosztóhajtóművek, hajtóelemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdonyokon alkalmazott villamos gépek fajtái, működésük, üzemük, meghibásodásuk
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.2/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb villamos berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a sebességmérőberendezés elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a mozdonyvezetői vezetőasztal berendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a működtető (EP-, EH-szelepek stb.) elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó-és vezérlőegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdonyok villamos vezérlő-, szabályzóberendezései
Sebességmérő és közlekedésbiztonsági berendezések

47

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

259/4.0/0629-06

Dízelmozdonyok
villamos
berendezései II.

azonosítója

sza

259/4.1/0629-06

0

39

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

39

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.1/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Dízelmozdonyok villamos berendezéseinek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a főgenerátort (fődinamót) és segédberendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a vontatómotorokat és segédberendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a sebességmérőberendezés elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a mozdonyvezetői vezetőasztal berendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a működtető (EP-, EH-szelepek stb.) elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vasúti járművek hajtóművei
B típus Tengely-, és elosztóhajtóművek, hajtóelemek
B típus Pneumatikus szabályzó-és vezérlőegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító tanműhely
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Képzési idő:
39 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdonyok villamos gépeinek, vezérlő-, szabályzó- és egyéb villamos berendezéseinek
fenntartása, javítási technológiája
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9. TANANYAGEGYSÉG

259/1.0/0631-06

Vasúti dízelmotorok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

259/1.1/0631-06
259/1.2/0631-06
259/1.3/0631-06
259/1.4/0631-06
259/1.5/0631-06
259/1.6/0631-06
259/1.7/0631-06

95
85
90
90
90
90
0

0
0
0
0
0
0
200

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0 740
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.1/0631-06
A tananyagelem megnevezése:
Dízelmotorok szerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológia szerint vizsgálja a dízelmotor működését, szükség szerint javítja
Ellenőrzi és beállítja a szelephézagot
Endoszkóppal vizsgálja (szükség szerint cseréli) a hengert, dugattyút, előkamrát, égőfejet
Ellenőrzi, beállítja a motor fordulatszámát
Ellenőrzi, utánhúzza, cseréli a motorfelfüggesztő, alátámasztó elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A dízelmotorok szerkezete, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
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Képzési idő:
95 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dízelmotor működési elve
A dízelmotorban lejátszódó folyamatok
A dízelmotorok főbb szerkezeti egységei, üzemük, meghibásodásuk
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.2/0631-06
A tananyagelem megnevezése:
Dízelmotorok üzemanyagellátó berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, beállítja a porlasztó nyomásértékét
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli az üzemanyag befecskendező berendezést
Ellenőrzi, tömíti, javítja, cseréli az üzem-, és kenőanyag-ellátó berendezés elemeit
Ellenőrzi a töltésállító munkahenger megfelelő működését
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli a töltésállító rudazatot
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli a feltöltő (turbó, kompresszor stb.) berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A dízelmotorok segédberendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
85 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dízelmotorok tüzelőanyagai
Az üzemanyagok tulajdonságai, előírások
Az üzemanyagellátó berendezések, szerkezetük, üzemük, hibáik
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.3/0631-06
A tananyagelem megnevezése:
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Dízelmotorok üzem- és kenőanyagrendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a kenőanyagszinteket, utántölti, illetve cseréli azokat
Ellenőrzi a hűtőfolyadék szintjét, minőségét, utántölti, illetve cseréli azt
Ellenőrzi, tisztítja, cseréli a hűtőrendszer elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A dízelmotorok üzem-, és kenőanyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kenő- és hűtőanyagok, a velük szemben támasztott követelmények
A dízelmotorok kenése, a kenőrendszer hibái
A dízelmotorok hűtése, a hűtőrendszer meghibásodásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.4/0631-06
A tananyagelem megnevezése:
Dízelmotorok biztonsági berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli a vészleállító berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A dízelmotorok szerkezete, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dízelmotor súlyos károsodását megelőző berndezések, kialakításuk, működésük
A súlyos meghibásodást előidéző okok, megelőzésük
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.5/0631-06
A tananyagelem megnevezése:
Dízelmotorok kiegészítő berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, cseréli a hőtartó berendezést
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli a hűtőzsalukat működtető rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A dízelmotorok szerkezete, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti dízelmotorok üzeme hideg időben
Hidegindítás, elfagyás elleni védelem
Az üzemi hőmérséklet elérése, tartása
6. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
259/1.6/0631-06
A tananyagelem megnevezése:
Dízelmotorok fő- és segédüzemi kapcsolóelemei, hajtóművei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, beállítja, cseréli az ékszíjhatás elemeit
Ellenőrzi, beállítja, cseréli a Hardy-tárcsát, az acéllamellás tengelykapcsolót
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli a hűtőventillátort működtető kuplungszerkezetet
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli az elosztóhajtóművet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Dízelmotorok javítása, alkalmazott technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dízelmotorok üzemét biztosító szerkezetek hajtása
Ékszíjhajtások, tengelykapcsolók
Segédüzemi berendezések hajtása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.7/0631-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti dízelmotorok fenntartása, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológia szerint vizsgálja a dízelmotor működését, szükség szerint javítja
Ellenőrzi, tömíti, javítja, cseréli az üzem-, és kenőanyag-ellátó berendezés elemeit
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli a feltöltő (turbó, kompresszor stb.) berendezést
Ellenőrzi a kenőanyagszinteket, utántölti, illetve cseréli azokat
Ellenőrzi a hűtőfolyadék szintjét, minőségét, utántölti, illetve cseréli azt
Ellenőrzi, beállítja, javítja, cseréli a hűtőventillátort működtető kuplungszerkezetet
Ellenőrzi, beállítja, cseréli az ékszíjhatás elemeit
Ellenőrzi, javítja, cseréli a hőtartó berendezést
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító tanműhely
Képzési idő:
200 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti dízelmotorok üzemeltetése, fenntartása, hibái, javításuk
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Az 51 525 02 0010 51 02 azonosító számú, Vasúti villamos jármű szerelője megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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óraszáma
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.1/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműszekrény és tartozékai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a járműszekrény állapotát és a feliratokat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az ablakokat és a nyílászárókat
Ellenőrzi a főkeret, járműszekrény kereszt-, és hossztartóit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a törőelemeket, az ütköző és vonókészülékeket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a lépcsőket, a feljárókat és az
átjárószerelvényeket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a belső berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a mellgerenda, homlokfal, fékállás épségét
Tisztítja, illetve cseréli a klímaberendezés levegőszűrőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vasúti járművek feliratai
B típus A vasúti járműszekrény és szerelvényei
C típus A vasúti járművek belső berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járműszekrények főbb fajtái, felirataik
Nyílászárók (ablakok, ajtók, feljárók, átjárók, vég- és oldaljárók, tetőkibúvók, egyéb)
funkcióik, szerkezeti kialakításuk, működésük, kiegészítőik
Főkeret, járműszekrény kereszt- és hossztartói
Ütköző és vonókészülékek, törőelemek fajtái, jellegük, kialakításuk
A járműszekrény belső berendezései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.2/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti futóművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a kerékpár tengelyek állapotát (repedés stb.)
Ellenőrzi a kerékvázak állapotát (repedés stb.)
Ellenőrzi az abroncsok állapotát (sérülés, lazulás)
Ellenőrzi a tömbkerekek állapotát (sérülés, repedés)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hordrugókat (duplex, légrugók stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a lengéscsillapítókat
Szükség esetén kerékpárt cserél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vasúti járművek futóművei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti pálya és jármű kapcsolata
A futómű fogalma, feladata
A vasúti jármű futóművek szerkezeti kialakítása
Forgóváz típusok, kialakításuk
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.3/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti hordművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a forgóvázkeretet és kiegészítő elemeit (pl.
szikrafogók)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az alátámasztókat, felfüggesztőket (királycsap,
csúszótámok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az ágyvezetékeket (ágytokok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a felfüggesztő elemeket (himba, függvas stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az áramvisszavezető keféket és
földelőkábeleket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vasúti hordművek elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hordmű fogalma, feladata
A különféle vasúti járművek hordművének szerkezete, kialakítása
4. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
259/1.4/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikus fékelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a kézi-, illetve rögzítőféket
Ellenőrzi, és szükség esetén beállítja a féklöketet, cseréli a féktuskót, tárcsafékbetétet
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli az önműködő rudazatállítókat
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a fékberendezés mechanikus és biztonsági felfüggesztő
elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a légfékberendezések rögzítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fékberendezés mechanikus elemei
A fékrudazat feladata, részei
Rudazatáttétel és hatásfok
A fékrudazatok különböző szerkezeti kialakítása
A fékhengerek felépítése, működése, szerkezete
A féktuskók
A rudazatállítás szükségessége, módozatai
Kézi- és rögzítőfékek
Kompakt tuskós fékegységek
A különböző fékek rudazatának együttműködése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.5/0628-06
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A tananyagelem megnevezése:
Vasúti járműszerkezetek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a belső berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a mellgerenda, homlokfal, fékállás épségét
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hordrugókat (duplex, légrugók stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a lengéscsillapítókat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az alátámasztókat, felfüggesztőket (királycsap,
csúszótámok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az ágyvezetékeket (ágytokok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a fékberendezés mechanikus és biztonsági felfüggesztő
elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén beállítja a féklöketet, cseréli a féktuskót, tárcsafékbetétet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyomástartó edények és szerelvényeik
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
A típus A vasúti hordművek elemei
A típus A vasúti járművek futóművei
C típus A vasúti járművek feliratai
B típus A vasúti járműszekrény és szerelvényei
C típus A vasúti járművek belső berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járműszekrény és tartozékai, a vasúti futóművek, a vasúti hordművek, a mechanikus
fékelemek meghibásodása, elhasználódása, kopása, javításuk
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11. TANANYAGEGYSÉG

259/2.0/0628-06

Pneumatikus
berendezések

azonosítója

sza
sza
sza
sza

259/2.1/0628-06
259/2.2/0628-06
259/2.3/0628-06
259/2.4/0628-06

44
40
40
0

0
0
0
60

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
184
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.1/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Sűrítettlevegő-ellátó berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a vészfékszelepeket, végelzáró-váltókat, tömlőket,
kapcsolófejeket
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja a pneumatikus csőhálózatot és tartályokat
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja, javítja a levegőszűrőket, por-, olaj-, cseppgyűjtőket
és leválasztókat
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyomástartó edények és szerelvényeik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sűrített levegő termelése, a közben lezajló folyamatok
A légsűrítők csoportosítása, jellemzésük, szerkezetük, kiegészítő berendezéseik
A sűrített levegő tárolása, szállítása, állapotának javítása
Légtartályok, csövek, csőkötések, kapcsolóelemek, kiegészítő berendezések kialakítása,
működésük
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.2/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus működtető- és kapcsolóberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a centrifugál-kapcsolót
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a szabályzó, visszacsapó, elzáró, nyomásbiztonsági
berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pneumatikus és elektropneumatikus berendezések a vasúti járműveken, szerkezetük,
működésük
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.3/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus fékberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a légfékberendezések rögzítését
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a kormányszelepeket, nyomásmódosítókat, vonatnemváltókat
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek fékberendezésének pneumatikus elemei, feladatuk, szerkezetük,
működésük
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.4/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a kormányszelepeket, nyomásmódosítókat, vonatnemváltókat
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
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Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a centrifugál-kapcsolót
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a szabályzó, visszacsapó, elzáró, nyomásbiztonsági
berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a vészfékszelepeket, végelzáró-váltókat, tömlőket,
kapcsolófejeket
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja a pneumatikus csőhálózatot és tartályokat
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja, javítja a levegőszűrőket, por-, olaj-, cseppgyűjtőket
és leválasztókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyomástartó edények és szerelvényeik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek pneumatikus berendezéseinek anyagai, gyártásuk, javításuk, minősítő
mérések
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12. TANANYAGEGYSÉG

259/3.0/0628-06

Munka-, tűz-, és
környezetvédelem

azonosítója

sza

259/3.1/0628-06

30

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.1/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz- és környezetvédelemi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez szükséges munkavédelmi felszerelést, eszközöket alkalmazza
A munkavégzéskor keletkezett hulladékokat veszélyességüknek megfelelően gyűjti
A munkavégzéshez előírt munka-, környezetvédelmi előírásokat ismeri, betartja
Tisztántartja a munkaterületét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelem
A típus Tűzvédelem
A típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

30

Munka-, tűz- és környezetvédelemi tevékenység jogszabályi háttere, fontossága
Munka-, tűz- és környezetvédelemi tevékenység a vasútüzemben, az erre vonatkozó
előírások
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13. TANANYAGEGYSÉG

259/4.0/0628-06

Járműjavítási
technológiák

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

259/4.1/0628-06
259/4.2/0628-06
259/4.3/0628-06
259/4.4/0628-06
259/4.5/0628-06
259/4.6/0628-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.1/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret, anyaggazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez szükséges anyagot vételez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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20
20
20
40
20
0

0
0
0
0
0
26

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
146
0
0
0

Különféle anyagok, rendszerezésük
A járművek szerkezeteiben alkalmazott anyagok, tulajdonságaik, gyártásuk
Az anyagok tulajdonságainak mérése, minősítésük
A járművek segéd-, és üzemanyagai
Anyagok készletezése, tárolása, mozgatása, nyilvántartása, bizonylatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.2/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez előírt technológiákat elsajátítja, alkalmazza (betartja)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járművek szerkezeteiben alkalmazott anyagok, alkatrészek gyártása, javítása,
minősítésük
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.3/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
A vasúti járműjavítás eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez szükséges szerszámokat előkészíti, tisztán tartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott szerszámok, mérőeszközök, műszerek
Tisztító, mozgató, emelő berendezések
Szerszámgépek, különleges nehéz szerszámgépek, kerékesztergák
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.4/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Géprajz, gépelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki rajz és dokumentáció
Műszaki ábrázolás
Gépelemek, ábrázolásuk
Villamos és pneumatikus rendszerek rajzai
Szabványok, tűrések
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.5/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
A vasúti járműjavítási technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez előírt technológiákat elsajátítja, alkalmazza (betartja)
Az előírt nyilvántartásokat vezeti, dokumentálja a tevékenységét
Részt vesz az előírt szakmai oktatásokon, továbbképzéseken
Oktatja a mellé beosztott gyakornokokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
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20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek fenntartási rendszere
Alkalmazott technológiák
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.6/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
A vasúti járműjavítási technológiák alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez előírt technológiákat elsajátítja, alkalmazza (betartja)
Az előírt nyilvántartásokat vezeti, dokumentálja a tevékenységét
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
A munkavégzéshez szükséges szerszámokat előkészíti, tisztán tartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek fenntartása, javítása a járműjavító központokban, járműjavító
üzemekben
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14. TANANYAGEGYSÉG

259/1.0/0629-06

Mozdonyok
járműszerkezetei

azonosítója

sza
sza
sza

259/1.1/0629-06
259/1.2/0629-06
259/1.3/0629-06

65
95
0

0
0
60

0
0 220
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.1/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozdonyszekrény, felfüggesztő- és erőátadó elemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a visszapillantókat ablaktörlőket,
páramentesítőket
Tisztítja és portalanítja, illetve cseréli a mozdonyszekrény levegőszűrőit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a vonóerőátadó elemeket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a vontatómotorok felfüggesztő, erőátadó
elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felfüggesztő és erőátadó elemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
65 óra elmélet osztálykeretben
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdonyszekrény kiegészítő szerkezetei
Felfüggesztő, alátámasztó, erőátadó elemek
Nyomatéktámok, vonórudak, forgócsapok, Z-kötés stb.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.2/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozdonyhajtóművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a főhajtómű, irányváltó mechanikus elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hidrosztatikus motort
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a tengelyhajtóműveket, erőátadó,
hajtóelemeket (kardán)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hidraulikus hajtóműveket, irány-, és
nyomatékváltókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vasúti járművek hajtóművei
B típus Tengely-, és elosztóhajtóművek, hajtóelemek
C típus Irány-, és nyomatékváltók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
95 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajtóművek fajtái, szerepük, szerkezetük
Irányváltók
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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259/1.3/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozdonyok, járműszerkezetek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a főhajtómű, irányváltó mechanikus elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hidrosztatikus motort
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a tengelyhajtóműveket, erőátadó,
hajtóelemeket (kardán)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hidraulikus hajtóműveket, irány-, és
nyomatékváltókat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a visszapillantókat ablaktörlőket,
páramentesítőket
Tisztítja és portalanítja, illetve cseréli a mozdonyszekrény levegőszűrőit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a vontatómotorok felfüggesztő, erőátadó
elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vasúti járművek hajtóművei
B típus Tengely-, és elosztóhajtóművek, hajtóelemek
C típus Irány-, és nyomatékváltók
C típus Felfüggesztő és erőátadó elemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító tanműhely
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdony járműszerkezetek meghibásodása, fenntartása, javítási technológiájuk
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15. TANANYAGEGYSÉG

259/2.0/0629-06

Mozdonyok
pneumatikus
berendezései

azonosítója

sza
sza
sza
sza

259/2.1/0629-06
259/2.2/0629-06
259/2.3/0629-06
259/2.4/0629-06

40
40
40
0

0
0
0
43

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.1/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Sűrítettlevegő-termelő és tisztító berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a légsűrítő berendezést
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja, javítja a légszárító berendezést
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, feltölti az elfagyásgátló, lecsapoló, tisztító
berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A sűrítettlevegő-termelő-, ellátó berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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0
0
163
0
0

Légsűrítők fajtái, sajátosságaik, üzemük, szerkezeti kialakításuk
A sűrített levegő tisztítása, kezelése és az ezt biztosító berendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.2/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus működtető berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az éberségi, illetve EÉVB-berendezés pneumatikus
egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az irányváltók, kontaktorok működtető pneumatikus
egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a homokolók, nyomkarimakenők működtető
pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az ablaktörlők, páramentesítők működtető
pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a légkürtök, légsípok pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a perdülésgátlók, visszapillantók működtető
pneumatikus egységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó-és vezérlőegységek
C típus Egyéb pneumatikus berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdonyok léghálózata és annak elemei, működésük, üzemük
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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259/2.3/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozdonyvezetői fékezőszelepek és kiegészítőik
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a folytatólagos, kiegészítő fékezőszelepeket,
áramlásjelzőket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A sűrítettlevegő-termelő-, ellátó berendezések
B típus Pneumatikus szabályzó-és vezérlőegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdonyok fékberendezése
Mozdonyvezetői fékezőszelepek, fajtái, alkalmazott típusok, szerkezetük, üzemük,
javításuk
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.4/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozdonyok pneumatikus berendezéseinek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a légsűrítő berendezést
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja, javítja a légszárító berendezést
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, feltölti az elfagyásgátló, lecsapoló, tisztító
berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a folytatólagos, kiegészítő fékezőszelepeket,
áramlásjelzőket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az irányváltók, kontaktorok működtető pneumatikus
egységeit
77

Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a homokolók, nyomkarimakenők működtető
pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja az ablaktörlők, páramentesítők működtető
pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a légkürtök, légsípok pneumatikus egységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A sűrítettlevegő-termelő-, ellátó berendezések
B típus Pneumatikus szabályzó-és vezérlőegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezeti rajzok készítése
5. szint Járműszerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító tanműhely
Képzési idő:
43 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pneumatikus berendezések javítási rendszere, karbantartási tervek, technológiák
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259/3.0/0629-06
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berendezései I.
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szk

259/3.1/0629-06

60

0

0

szk

259/3.2/0629-06

64

0

0
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124

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.1/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a főgenerátort (fődinamót) és segédberendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a vontatómotorokat és segédberendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vasúti járművek hajtóművei
B típus Tengely-, és elosztóhajtóművek, hajtóelemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdonyokon alkalmazott villamos gépek fajtái, működésük, üzemük, meghibásodásuk
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.2/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb villamos berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a sebességmérőberendezés elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a mozdonyvezetői vezetőasztal berendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a működtető (EP-, EH-szelepek stb.) elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó-és vezérlőegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdonyok villamos vezérlő-, szabályzóberendezései
Sebességmérő és közlekedésbiztonsági berendezések
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259/4.0/0629-06
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259/4.1/0629-06
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39

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.1/0629-06
A tananyagelem megnevezése:
Dízelmozdonyok villamos berendezéseinek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a főgenerátort (fődinamót) és segédberendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a vontatómotorokat és segédberendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a sebességmérőberendezés elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a mozdonyvezetői vezetőasztal berendezéseit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a működtető (EP-, EH-szelepek stb.) elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vasúti járművek hajtóművei
B típus Tengely-, és elosztóhajtóművek, hajtóelemek
B típus Pneumatikus szabályzó-és vezérlőegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Villamos kapcsolási rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító tanműhely
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Képzési idő:
39 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozdonyok villamos gépeinek, vezérlő-, szabályzó- és egyéb villamos berendezéseinek
fenntartása, javítási technológiája
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259/1.0/0632-06

Villamos
berendezések

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

259/1.1/0632-06
259/1.2/0632-06
259/1.3/0632-06
259/1.4/0632-06
259/1.5/0632-06
259/1.6/0632-06
259/1.7/0632-06
259/1.8/0632-06

70
80
80
70
90
80
0
70

0
0
0
0
0
0
200
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.1/0632-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramszedők, szakaszolók, megszakítók, kontaktorok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja az áramszedő, főmegszakító pneumatikus egységeit
Ellenőrzi, javítja, cseréli a főáramköri villamos kapcsoló-berendezéseket
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a tetővezetékeket, szigetelőket
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli az áramszedőket és kiegészítő berendezéseit
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a főmegszakítót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos gépek és segédberendezéseik
C típus Villamos kapcsoló- és vezérlőberendezések
A típus Villamos jelző-, mérő- és védelmi berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
740
0
0
0
0

Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamos ív, az ív megszakítása
Szakaszolók és megszakítók
Villamos energia továbbítása, áramszedők
Villamos kapcsolóberendezések fajtái, szerkezetük, alkalmazásuk
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.2/0632-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos átalakítók
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja a főüzemi egyenirányító (áramátalakító) berendezéseket
Ellenőrzi, javítja a főtranszformátort és kiegészítő berendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos gépek és segédberendezéseik
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamos átalakítók felosztása
Áramirányítók fajtái, kialakításuk, alkalmazásuk
Transzformátorok, alkalmazásuk a vasútüzemben
Kiegészítő berendezések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.3/0632-06
A tananyagelem megnevezése:
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Villamos gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, cseréli a villamos segédüzemi gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamos gépek és segédberendezéseik
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamos gépek fajtái, tulajdonságaik, alkalmazásuk a vasútüzemben
Egyenáramú és aszinkron vontatómotorok
Villamos fékezés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.4/0632-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos hűtő-, fűtő-, és világítóberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, cseréli a fűtő-, hűtőberendezéseket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a világító és jelzőberendezéseket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a távvezérlő, fűtési, egyéb villamos csatolásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyéb villamos berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek fűtő és hűtőberendezései
A vonat energiaellátása
Jelző és világító berendezések
A járművek villamos kapcsolatai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.5/0632-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos szabályozó-, vezérlő- és védelmi berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, cseréli a szabályozó, vezérlő és védelmi áramköröket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Villamos kapcsoló- és vezérlőberendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szabályozó és vezérlő berendezések
Kialakításuk a vasúti járműveken
Védelmi berendezések
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.6/0632-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb villamos berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, cseréli a homokoló, perdülésgátló, nyomkarimakenő villamos egységeit
Ellenőrzi, javítja, cseréli az értekező-, utastájékoztató berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyéb villamos berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek villamos energiával működő kiegészítő- és segédberendezései
Értekező és utastájékoztató berendezések
Éberségellenőrző és vonatbefolyásoló berendezések
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.7/0632-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, cseréli az értekező-, utastájékoztató berendezéseket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a homokoló, perdülésgátló, nyomkarimakenő villamos egységeit
Ellenőrzi, javítja, cseréli a szabályozó, vezérlő és védelmi áramköröket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a fűtő-, hűtőberendezéseket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a villamos segédüzemi gépeket
Ellenőrzi, javítja a főüzemi egyenirányító (áramátalakító) berendezéseket
Ellenőrzi, javítja a főtranszformátort és kiegészítő berendezéseit
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Ellenőrzi, javítja az áramszedő, főmegszakító pneumatikus egységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyéb villamos berendezések
C típus Villamos kapcsoló- és vezérlőberendezések
C típus Villamos energiaellátó- és tároló-berendezések
B típus Villamos gépek és segédberendezéseik
A típus Villamos jelző-, mérő- és védelmi berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
200 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A villamos berendezések javítási technológiája
Diagnosztikai vizsgálatok
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.8/0632-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos energiatárolók
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, cseréli az akkumulátorokat, akkumulátortöltőt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Villamos energiaellátó- és tároló-berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Energiatárolók
Akkumulátorok fajtái, tulajdonságaik
Alkalmzásuk a vasútüzemben
Töltőberendezések
Az akkumulátorok gondozása
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Az 51 525 02 0010 51 03 azonosító számú, Vasúti vontatott jármű szerelője megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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259/1.0/0628-06

Vasúti
járműszerkezetek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

259/1.1/0628-06
259/1.2/0628-06
259/1.3/0628-06
259/1.4/0628-06
259/1.5/0628-06
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0

0
0
0
0
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.1/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműszekrény és tartozékai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a járműszekrény állapotát és a feliratokat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az ablakokat és a nyílászárókat
Ellenőrzi a főkeret, járműszekrény kereszt-, és hossztartóit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a törőelemeket, az ütköző és vonókészülékeket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a lépcsőket, a feljárókat, és az
átjárószerelvényeket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a belső berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a mellgerenda, homlokfal, fékállás épségét
Tisztítja, illetve cseréli a klímaberendezés levegőszűrőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vasúti járművek feliratai
B típus A vasúti járműszekrény és szerelvényei
C típus A vasúti járművek belső berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
92 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járműszekrények főbb fajtái, felirataik
Nyílászárók (ablakok, ajtók, feljárók, átjárók, vég- és oldaljárók, tetőkibúvók, egyéb)
funkcióik, szerkezeti kialakításuk, működésük, kiegészítőik
Főkeret, járműszekrény kereszt- és hossztartói
Ütköző és vonókészülékek, törőelemek fajtái, jellegük, kialakításuk
A járműszekrény belső berendezései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.2/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti futóművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a kerékpár tengelyek állapotát (repedés stb.)
Ellenőrzi a kerékvázak állapotát (repedés stb.)
Ellenőrzi az abroncsok állapotát (sérülés, lazulás)
Ellenőrzi a tömbkerekek állapotát (sérülés, repedés)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hordrugókat (duplex, légrugók stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a lengéscsillapítókat
Szükség esetén kerékpárt cserél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vasúti járművek futóművei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
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Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti pálya és jármű kapcsolata
A futómű fogalma, feladata
A vasúti jármű futóművek szerkezeti kialakítása
Forgóváz típusok, kialakításuk
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.3/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti hordművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a forgóvázkeretet és kiegészítő elemeit (pl.
szikrafogók)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az alátámasztókat, felfüggesztőket (királycsap,
csúszótámok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az ágyvezetékeket (ágytokok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a felfüggesztő elemeket (himba, függvas stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az áramvisszavezető keféket és
földelőkábeleket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vasúti hordművek elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hordmű fogalma, feladata
A különféle vasúti járművek hordművének szerkezete, kialakítása
4. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
259/1.4/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Mechanikus fékelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a kézi-, illetve rögzítőféket
Ellenőrzi, és szükség esetén beállítja a féklöketet, cseréli a féktuskót, tárcsafékbetétet
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli az önműködő rudazatállítókat
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a fékberendezés mechanikus és biztonsági felfüggesztő
elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a légfékberendezések rögzítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fékberendezés mechanikus elemei
A fékrudazat feladata, részei
Rudazatáttétel és hatásfok
A fékrudazatok különböző szerkezeti kialakítása
A fékhengerek felépítése, működése, szerkezete
A féktuskók
A rudazatállítás szükségessége, módozatai
Kézi- és rögzítőfékek
Kompakt tuskós fékegységek
A különböző fékek rudazatának együttműködése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.5/0628-06
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A tananyagelem megnevezése:
Vasúti járműszerkezetek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a belső berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a mellgerenda, homlokfal, fékállás épségét
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a hordrugókat (duplex, légrugók stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli a lengéscsillapítókat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az alátámasztókat, felfüggesztőket (királycsap,
csúszótámok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja, cseréli az ágyvezetékeket (ágytokok stb.)
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a fékberendezés mechanikus és biztonsági felfüggesztő
elemeit
Ellenőrzi, és szükség esetén beállítja a féklöketet, cseréli a féktuskót, tárcsafékbetétet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyomástartó edények és szerelvényeik
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
A típus A vasúti hordművek elemei
A típus A vasúti járművek futóművei
C típus A vasúti járművek feliratai
B típus A vasúti járműszekrény és szerelvényei
C típus A vasúti járművek belső berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
100 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járműszekrény és tartozékai, a vasúti futóművek, a vasúti hordművek, a mechanikus
fékelemek meghibásodása, elhasználódása, kopása, javításuk
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20. TANANYAGEGYSÉG

259/2.0/0628-06

Pneumatikus
berendezések

azonosítója

sza
sza
sza
sza

259/2.1/0628-06
259/2.2/0628-06
259/2.3/0628-06
259/2.4/0628-06

60
60
80
0

0
0
0
100

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
300
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.1/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Sűrítettlevegő ellátó berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a vészfékszelepeket, végelzáró-váltókat, tömlőket,
kapcsolófejeket
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja a pneumatikus csőhálózatot és tartályokat
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja, javítja a levegőszűrőket, por-, olaj-, cseppgyűjtőket
és leválasztókat
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyomástartó edények és szerelvényeik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sűrített levegő termelése, a közben lezajló folyamatok
A légsűrítők csoportosítása, jellemzésük, szerkezetük, kiegészítő berendezéseik
A sűrített levegő tárolása, szállítása, állapotának javítása
Légtartályok, csövek, csőkötések, kapcsolóelemek, kiegészítő berendezések kialakítása,
működésük
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.2/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus működtető-, és kapcsolóberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a centrifugál-kapcsolót
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a szabályzó, visszacsapó, elzáró, nyomásbiztonsági
berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pneumatikus és elektropneumatikus berendezések a vasúti járműveken, szerkezetük,
működésük
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.3/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus fékberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a légfékberendezések rögzítését
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a kormányszelepeket, nyomásmódosítókat, vonatnemváltókat
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek fékberendezésének pneumatikus elemei, feladatuk, szerkezetük,
működésük
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.4/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus berendezések javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a kormányszelepeket, nyomásmódosítókat, vonatnemváltókat
Ellenőrzi a különböző túlnyomásos terek tömörségét, szükség szerint tömíti azokat
Elvégzi a szükséges beállításokat és az előírt fékvizsgálatot
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Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a centrifugál-kapcsolót
Ellenőrzi, és szükség esetén javítja a szabályzó, visszacsapó, elzáró, nyomásbiztonsági
berendezéseket
Ellenőrzi, és szükség esetén cseréli a vészfékszelepeket, végelzáró-váltókat, tömlőket,
kapcsolófejeket
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja a pneumatikus csőhálózatot és tartályokat
Ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja, javítja a levegőszűrőket, por-, olaj-, cseppgyűjtőket
és leválasztókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nyomástartó edények és szerelvényeik
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
100 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek pneumatikus berendezéseinek anyagai, gyártásuk, javításuk, minősítő
mérések
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21. TANANYAGEGYSÉG

259/3.0/0628-06

Munka-, tűz-, és
környezetvédelem

azonosítója

szk

259/3.1/0628-06

40

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.1/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz- és környezetvédelemi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez szükséges anyagot vételez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka-, tűz- és környezetvédelemi tevékenység jogszabályi háttere, fontossága
Munka-, tűz- és környezetvédelemi tevékenység a vasútüzemben, az erre vonatkozó
előírások
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22. TANANYAGEGYSÉG

259/4.0/0628-06

Járműjavítási
technológiák

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

259/4.1/0628-06
259/4.2/0628-06
259/4.3/0628-06
259/4.4/0628-06
259/4.5/0628-06
259/4.6/0628-06

30
30
30
40
20
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.1/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret, anyaggazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez előírt technológiákat elsajátítja, alkalmazza (betartja)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Különféle anyagok, rendszerezésük
A járművek szerkezeteiben alkalmazott anyagok, tulajdonságaik, gyártásuk
Az anyagok tulajdonságainak mérése, minősítésük
A járművek segéd-, és üzemanyagai
Anyagok készletezése, tárolása, mozgatása, nyilvántartása, bizonylatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.2/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez szükséges szerszámokat előkészíti, tisztán tartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járművek szerkezeteiben alkalmazott anyagok, alkatrészek gyártása, javítása,
minősítésük
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.3/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
A vasúti járműjavítás eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott szerszámok, mérőeszközök, műszerek
Tisztító, mozgató, emelő berendezések
Szerszámgépek, különleges nehéz szerszámgépek, kerékesztergák
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.4/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
Géprajz, gépelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez előírt technológiákat elsajátítja, alkalmazza (betartja)
Az előírt nyilvántartásokat vezeti, dokumentálja a tevékenységét
Részt vesz az előírt szakmai oktatásokon, továbbképzéseken
Oktatja a mellé beosztott gyakornokokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki rajz és dokumentáció
Műszaki ábrázolás
Gépelemek, ábrázolásuk
Villamos és pneumatikus rendszerek rajzai
Szabványok, tűrések
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.5/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
A vasúti járműjavítási technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez előírt technológiákat elsajátítja, alkalmazza (betartja)
Az előírt nyilvántartásokat vezeti, dokumentálja a tevékenységét
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
A munkavégzéshez szükséges szerszámokat előkészíti, tisztán tartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
103

Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek fenntartási rendszere
Alkalmazott technológiák
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.6/0628-06
A tananyagelem megnevezése:
A vasúti járműjavítási technológiák alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéshez szükséges munkavédelmi felszerelést, eszközöket alkalmazza
A munkavégzéskor keletkezett hulladékokat veszélyességüknek megfelelően gyűjti
A munkavégzéshez előírt munka-, környezetvédelmi előírásokat ismeri, betartja
Tisztántartja a munkaterületét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelem
A típus Tűzvédelem
A típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
44 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek fenntartása, javítása a járműjavító központokban, járműjavító
üzemekben

104

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

23. TANANYAGEGYSÉG

259/1.0/0633-06

Vasúti vontatott
járművek I.

azonosítója

sza
sza

259/1.1/0633-06
259/1.2/0633-06

80
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.1/0633-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti vontatott járművek pneumetikus fékelemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, cseréli a csúszásgátlók pneumatikus elemeit
Ellenőrzi, cseréli a raksúlyváltókat, mérlegszelepeket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a raksúlyváltót
Ellenőrzi, javítja, cseréli a vészfékáthidalókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó- és vezérlőegységek
C típus Egyéb pneumatikus berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A személyszállító kocsik egyszerű férendszere
A gyorsvonati fékrendszerek és kiegészítő elemei
Csúszásgátlók, fékkijelzők
Vészfékberendezések
Teherkocsik fékrendszerei
Raksúlyfékezés
A vontatott járművek fékrendszereinek fejlesztési irányai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.2/0633-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti vontatott járművek fenntartása, javítása I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, cseréli a csúszásgátlók pneumatikus elemeit
Ellenőrzi, cseréli a raksúlyváltókat, mérlegszelepeket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a raksúlyváltót
Ellenőrzi, javítja, cseréli a vészfékáthidalókat
Ellenőrzi, javítja, cseréli a mágneses sínféket
Ellenőrzi, javítja a fel-, és átjáró ajtókat működtető pneumatikus egységeket
Ellenőrzi, javítja a kocsitetőt és berendezéseit (pl. dómfedél)
Ellenőrzi, javítja, cseréli a rakoncákat és a rakszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó- és vezérlőegységek
C típus Egyéb pneumatikus berendezések
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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24. TANANYAGEGYSÉG

259/2.0/0633-06

azonosítója

Speciális szállítási
feladatokra
kialakított járművek

szk
szk
szk
szk
szk
szk

259/2.1/0633-06
259/2.2/0633-06
259/2.3/0633-06
259/2.4/0633-06
259/2.5/0633-06
259/2.6/0633-06

75
75
80
84
70
0

0
0
0
0
0
124

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.1/0633-06
A tananyagelem megnevezése:
Buktatható és önürítős járművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja a fel-, és átjáró ajtókat működtető pneumatikus egységeket
Ellenőrzi, javítja a kocsitetőt és berendezéseit (pl. dómfedél)
Ellenőrzi, javítja, cseréli a rakoncákat és a rakszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó- és vezérlőegységek
C típus Egyéb pneumatikus berendezések
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
75 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Buktatható és önürítős járművek kialakítása, szerkezetei, meghibásodásuk, javításuk
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.2/0633-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőszigetelt és hűtőkocsik
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja a fel-, és átjáró ajtókat működtető pneumatikus egységeket
Ellenőrzi, javítja a kocsitetőt és berendezéseit (pl. dómfedél)
Ellenőrzi, javítja, cseréli a rakoncákat és a rakszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó- és vezérlőegységek
C típus Egyéb pneumatikus berendezések
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
75 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hőszigetelt és hűtőkocsik kialakítása, szerkezetei, meghibásodásuk, javításuk
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.3/0633-06
A tananyagelem megnevezése:
Konténerek, félpótkocsi szállítók
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja a fel-, és átjáró ajtókat működtető pneumatikus egységeket
Ellenőrzi, javítja a kocsitetőt és berendezéseit (pl. dómfedél)
Ellenőrzi, javítja, cseréli a rakoncákat és a rakszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó- és vezérlőegységek
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C típus Egyéb pneumatikus berendezések
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konténerek, félpótkocsi szállítók kialakítása, szerkezetei, meghibásodásuk, javításuk

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.4/0633-06
A tananyagelem megnevezése:
Zsebes, kosaras és RO-LA kocsik
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja a fel-, és átjáró ajtókat működtető pneumatikus egységeket
Ellenőrzi, javítja a kocsitetőt és berendezéseit (pl. dómfedél)
Ellenőrzi, javítja, cseréli a rakoncákat és a rakszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó- és vezérlőegységek
C típus Egyéb pneumatikus berendezések
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
84 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zsebes és kosaras kocsik kialakítása, szerkezetei, meghibásodásuk, javításuk
RO-LA
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.5/0633-06
A tananyagelem megnevezése:
Cserefelépítményes és kombitrailer rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja a fel-, és átjáró ajtókat működtető pneumatikus egységeket
Ellenőrzi, javítja a kocsitetőt és berendezéseit (pl. dómfedél)
Ellenőrzi, javítja, cseréli a rakoncákat és a rakszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó- és vezérlőegységek
C típus Egyéb pneumatikus berendezések
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Cserefelépítményes és kombitrailer rendszerek kialakítása, szerkezetei, meghibásodásuk,
javításuk
6. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
259/2.6/0633-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális szállítási feladatokra kialakított járművek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja a fel-, és átjáró ajtókat működtető pneumatikus egységeket
Ellenőrzi, javítja a kocsitetőt és berendezéseit (pl. dómfedél)
Ellenőrzi, javítja, cseréli a rakoncákat és a rakszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó- és vezérlőegységek
C típus Egyéb pneumatikus berendezések
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
124 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Speciális szállítási feladatokra kialakított járművek javítása, alkalmazott technológiák
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25. TANANYAGEGYSÉG

259/3.0/0633-06

Vasúti vontatott
járművek II.

azonosítója

szk
szk
szk
szk

259/3.1/0633-06
259/3.2/0633-06
259/3.3/0633-06
259/3.4/0633-06

70
70
70
0

0
0
0
106

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.1/0633-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti vontatott járművek speciális fékelemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, cseréli a mágneses sínféket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nagyteljesítményű sebességfüggő fékrendszerek
Elektromágneses sínfékkel kiegészített fékrendszerek és kiegészítő elemeik
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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259/3.2/0633-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti vontatott járművek speciális szerelvényei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja a fel-, és átjáró ajtókat működtető pneumatikus egységeket
Ellenőrzi, javítja a kocsitetőt és berendezéseit (pl. dómfedél)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyéb pneumatikus berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vontatott járművek nyílászáróit működtető berendezések, működésük, szerkezetük
Fűtő- és hűtőberendezések

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.3/0633-06
A tananyagelem megnevezése:
Teherkocsik rakszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, javítja, cseréli a teher (tartály) kocsik szerelvényeinek állapotát
Ellenőrzi, javítja, cseréli a rakoncákat és a rakszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyéb pneumatikus berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás járműjavítóban
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rakományok elhelyezése, rakodási szabályok
Rakszerek
Folyékony anyagok, gáz töltése, lefejtése
Veszélyes áru fuvarozására alkalmas járművek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.4/0633-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti vontatott járművek fenntartása, javítása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, cseréli a csúszásgátlók pneumatikus elemeit
Ellenőrzi, cseréli a raksúlyváltókat, mérlegszelepeket
Ellenőrzi, javítja, cseréli a raksúlyváltót
Ellenőrzi, javítja, cseréli a vészfékáthidalókat
Ellenőrzi, javítja, cseréli a mágneses sínféket
Ellenőrzi, javítja a fel-, és átjáró ajtókat működtető pneumatikus egységeket
Ellenőrzi, javítja a kocsitetőt és berendezéseit (pl. dómfedél)
Ellenőrzi, javítja, cseréli a rakoncákat és a rakszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pneumatikus szabályzó- és vezérlőegységek
C típus Egyéb pneumatikus berendezések
B típus A vasúti fékszerkezetek mechanikus elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
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Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Járműjavító
Képzési idő:
106 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti vontatott járművek fenntartási rendszere
Vizsgálatok, revíziók technológiája
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