VASÚTIJÁRMŰ-TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 51 525 02 0001 54 01 Vasútijármű-technikus ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A ráépülés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 51 525 02 0001 54 01
A szakképesítés megnevezése:

Vasútijármű-technikus

Szakképesítések köre:
Hozzárendelt FEOR szám:

7439

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

1
60 %
40 %

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

1 év
nem szervezhető
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény
17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– üzemlátogatás vontatási telepen
– 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:
Iskolai előképzettség:
középiskola befejező évfolyamának elvégzése
Szakmai előképzettség:
51 525 02 0010 51 01 Dízelmotoros vasúti jármű
szerelője vagy 51 525 02 0010 51 02 Vasúti villamos
jármű szerelője vagy 51 525 02 0010 51 03 Vasúti
vontatott jármű szerelője
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

5.

nem szükségesek
szükségesek
szükséges

A ráépülés munkaterülete

A ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7439

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

A ráépülés 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
-

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-
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6.

A képzés célja

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

A ráépülés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0634-06 Vasútijármű-technikus feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a javítás, karbantartás előtti járműpróbákat
Elvégzi a főüzemi berendezések működéspróbáját
Elvégzi a segédüzemi berendezések működéspróbáját
Elvégzi a légfékberendezések működéspróbáját
Elvégzi a közlekedésbiztonsági berendezések működéspróbáját
Elvégzi a jelző-, és értekező-berendezések működéspróbáját
Meghatározza az alkalmazott javítási technológiát
Meghatározza az alkalmazott javításhoz szükséges anyagokat, alkatrészeket
Elvégzi a javítást követő működéspróbákat
Elvégzi a javítást követő minősítő méréseket
Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Fémek és alkalmazásuk
B Alkalmazott technológiák
B Anyagvizsgálati technológiák
B Szerkezeti és kapcsolási rajzok
B Diagnosztikai vizsgálatok
B A vizsgálati eredmények kiértékelése
B A technológia meghatározása
A Minősítő mérések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
ECDL AM4-modul, táblázatkezelés – haladó szint
4
Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak olvasása, értelmezése
3
Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak készítése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
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Az 51 525 02 0001 54 01 azonosító számú, Vasútijármű-technikus megnevezésű
ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0634-06
Vasútijármű-technikus feladatai
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8. A képzés szerkezete
Az 51 525 02 0001 54 01 azonosító számú, Vasútijármű-technikus
megnevezésű ráépülés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

259/2.0/0634-06

259/7.0/0634-06

259/6.0/0634-06

259/5.0/0634-06

259/3.0/0634-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

259/4.0/0634-06

259/1.0/0634-06

Hetek száma

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

7

Az 51 525 02 0001 54 01 azonosító számú, Vasútijármű-technikus megnevezésű ráépülés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

259/1.0/0634-06

2

259/2.0/0634-06

3

259/3.0/0634-06

4

259/4.0/0634-06

5
6
7

259/5.0/0634-06
259/6.0/0634-06
259/7.0/0634-06

Vasúti járművek fenntartása
Vasúti járműszerkezetek
állapotvizsgálata
Vasúti járműszerkezetek javítási
technológiája
Vasúti járműszerkezetek minősítő
mérései
Állapotvizsgálat gyakorlatok
Javítási gyakorlatok
Mérési gyakorlatok
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

68

0

0

68

120

0

0

120

150

0

0

150

180

0

0

180

0
0
0
518

108
96
142
346

0
0
0
0

108
96
142
864

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.

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

A ráépülés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
–
2. vizsgarész
–
3. vizsgarész
–
4. vizsgarész
–
5. vizsgarész
–
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0634-06 Vasútijármű-technikus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vasúti járművek javítás előtti és utáni próbáinak, a fő- és segédüzemi
berendezések működési próbáinak tervezése. Vezérlő- és szabályzó-berendezések
kapcsolási rajzainak elemzése, részlet rajzok, mérési összeállítások tervezése és
dokumentumok készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A rendelkezésre bocsátott berendezés működéspróbájának elvégzése, minősítő
mérés, ezek adminisztrálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 51 525 02 0001 54 01 azonosító számú, Vasútijármű-tecnikus megnevezésű ráépüléshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
6. vizsgarész: 100
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A ráépüléshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
9

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 0001 54 01 azonosító számú, Vasútijármű-technikus megnevezésű ráépülés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

259/1.0/0634-06

Vasúti járművek
fenntartása

azonosítója

szk

259/1.1/0634-06

68

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/1.1/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti járművek fenntartási rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az alkalmazott javítási technológiát
Meghatározza az alkalmazott javításhoz szükséges anyagokat, alkatrészeket
Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fémek és alkalmazásuk
B típus Alkalmazott technológiák
B típus Anyagvizsgálati technológiák
B típus Szerkezeti és kapcsolási rajzok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
11

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

68

Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
68 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti járművek fenntartási rendszerei, tervszerű megelőző rendszerek, rugalmas
fenntartási rendszerek. A járműdiagnosztika szerepe a járműfenntartásban
Vizsgálati technológiák, vizsgálatok ciklusrendje, a különböző vizsgálatok tartalma.
Fenntartási, javítási technológiák
Járműnyilvántartások, a járműfenntartási dokumentumok, a javítások, alkatrész-, és
fődarabcserék dokumentálása. Anyag-, és alkatrészvételezési dokumentumok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

259/2.0/0634-06

Vasúti
járműszerkezetek
állapotvizsgálata

azonosítója

szk
szk
szk

259/2.1/0634-06
259/2.2/0634-06
259/2.3/0634-06

40
40
40

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.1/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti járművek állapotfelmérő működéspróbái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a javítás, karbantartás előtti járműpróbákat
Elvégzi a főüzemi berendezések működéspróbáját
Elvégzi a segédüzemi berendezések működéspróbáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Minősítő mérések
B típus Diagnosztikai vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 120
0

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jármű működéspróbák, főüzemi próbák, segédüzemi berendezések próbái
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.2/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti légfékek állapotfelmérő működéspróbái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a légfékberendezések működéspróbáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Minősítő mérések
B típus Diagnosztikai vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fékberendezés működéspróbái, a pneumatikus fékelemek próbája, a mechanikus elemek
próbái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/2.3/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezéseinek állapotfelmérő
működéspróbái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a közlekedésbiztonsági berendezések működéspróbáját
Elvégzi a jelző-, és értekező-berendezések működéspróbáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Minősítő mérések
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B típus Diagnosztikai vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedésbiztonsági berendezések (sebességmérő, éberségi és vonatbefolyásoló, jelző, és értekező berendezések) működéspróbája
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

259/3.0/0634-06

Vasúti
járműszerkezetek
javítási
technológiája

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

jellege

azonosítója

szk

259/3.1/0634-06

50

0

0

szk

259/3.2/0634-06

50

0

0 150

szk

259/3.3/0634-06

50

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.1/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti járművek fő-, és segédüzemi berendezéseinek javítási technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az alkalmazott javítási technológiát
Meghatározza az alkalmazott javításhoz szükséges anyagokat, alkatrészeket
Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vizsgálati eredmények kiértékelése
B típus A technológia meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fő-, és segédüzemi berendezések javítása, javítási technológiák, a javítás anyag-, és
alkatrészszükséglete

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.2/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti járművek légfék berendezéseinek javítási technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az alkalmazott javítási technológiát
Meghatározza az alkalmazott javításhoz szükséges anyagokat, alkatrészeket
Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vizsgálati eredmények kiértékelése
B típus A technológia meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fék pneumatikus berendezések javítása, javítási technológiák, a javítás anyag-, és
alkatrészszükséglete
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/3.3/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezéseinek javítási technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az alkalmazott javítási technológiát
Meghatározza az alkalmazott javításhoz szükséges anyagokat, alkatrészeket
Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vizsgálati eredmények kiértékelése
B típus A technológia meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedésbiztonsági berendezések javítása, javítási technológiák, a javítás anyag-, és
alkatrészszükséglete
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

259/4.0/0634-06

Vasúti
járműszerkezetek
minősítő mérései

azonosítója

szk
szk
szk

259/4.1/0634-06
259/4.2/0634-06
259/4.3/0634-06

60
60
60

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.1/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti járműszerkezetek minősítő mérései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a javítást követő működéspróbákat
Elvégzi a javítást követő minősítő méréseket
Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Diagnosztikai vizsgálatok
B típus A vizsgálati eredmények kiértékelése
A típus Minősítő mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint ECDL AM4-modul, táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
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0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 180
0

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműszerkezetek minősítő mérései, a javítás utáni működéspróbák, a javítást követő
minősítő mérések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.2/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti fékszerkezetek minősítő mérései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a javítást követő működéspróbákat
Elvégzi a javítást követő minősítő méréseket
Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Diagnosztikai vizsgálatok
B típus A vizsgálati eredmények kiértékelése
A típus Minősítő mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint ECDL AM4-modul, táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fékszerkezetek minősítő mérései, a javítás utáni működéspróbák, a javítást követő
minősítő mérések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/4.3/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedésbiztonsági berendezések minősítő mérései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a javítást követő működéspróbákat
Elvégzi a javítást követő minősítő méréseket
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Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Diagnosztikai vizsgálatok
B típus A vizsgálati eredmények kiértékelése
A típus Minősítő mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint ECDL AM4-modul, táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedésbiztonsági berendezések minősítő mérései, a javítás utáni működéspróbák, a
javítást követő minősítő mérések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

259/5.0/0634-06

Állapotvizsgálat
gyakorlatok

azonosítója

szk
szk
szk

259/5.1/0634-06
259/5.2/0634-06
259/5.3/0634-06

0
0
0

36
36
36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/5.1/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti járműszerkezetek állapotfelmérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a javítás, karbantartás előtti járműpróbákat
Elvégzi a főüzemi berendezések működéspróbáját
Elvégzi a segédüzemi berendezések működéspróbáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Minősítő mérések
B típus Diagnosztikai vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Technológiai próbák végzése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0 108
0

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jármű működéspróbák, főüzemi próbák, segédüzemi berendezések próbáinak gyakorlása
üzemi körülmények között

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/5.2/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti fékszerkezetek állapotfelmérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a légfékberendezések működéspróbáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Minősítő mérések
B típus Diagnosztikai vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Technológiai próbák végzése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fékberendezés működéspróbái, a pneumatikus fékelemek próbája, a mechanikus elemek
próbáinak gyakorlása üzemi körülmények között
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/5.3/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedésbiztonsági berendezések állapotfelmérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a közlekedésbiztonsági berendezések működéspróbáját
Elvégzi a jelző-, és értekező-berendezések működéspróbáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Minősítő mérések
B típus Diagnosztikai vizsgálatok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Technológiai próbák végzése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedésbiztonsági berendezések (sebességmérő, éberségi és vonatbefolyásoló, jelző, és értekező berendezések) működéspróbáinak gyakorlása üzemi körülmények között
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

259/6.0/0634-06

Javítási gyakorlatok

azonosítója

szk
szk

259/6.1/0634-06
259/6.2/0634-06

0
0

48
48

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/6.1/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti járműszerkezetek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az alkalmazott javítási technológiát
Meghatározza az alkalmazott javításhoz szükséges anyagokat, alkatrészeket
Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vizsgálati eredmények kiértékelése
B típus A technológia meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Technológiai próbák végzése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fő-, és segédüzemi berendezések javításának, a javítási technológiáknak, a javítás anyag, és alkatrészszükséglete meghatározásának üzemi gyakorlata

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/6.2/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti fékszerkezetek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az alkalmazott javítási technológiát
Meghatározza az alkalmazott javításhoz szükséges anyagokat, alkatrészeket
Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vizsgálati eredmények kiértékelése
B típus A technológia meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Vezérlő- és szabályzó-berendezések kapcsolási rajzainak készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Technológiai próbák végzése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fék pneumatikus berendezések javításának, a javítási technológiáknak, a javítás anyag-,
és alkatrészszükséglete meghatározásának üzemi gyakorlata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

259/7.0/0634-06

Mérési gyakorlatok

azonosítója

szk
szk
szk

259/7.1/0634-06
259/7.2/0634-06
259/7.3/0634-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/7.1/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműszerkezetek mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a javítást követő működéspróbákat
Elvégzi a javítást követő minősítő méréseket
Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Diagnosztikai vizsgálatok
B típus A vizsgálati eredmények kiértékelése
A típus Minősítő mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint ECDL AM4-modul, táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Technológiai próbák végzése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járműszerkezetek minősítő méréseinek, a javítás utáni működéspróbáknak, a javítást
követő minősítő méréseknek az üzemi gyakorlata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/7.2/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Fékszerkezetek mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a javítást követő működéspróbákat
Elvégzi a javítást követő minősítő méréseket
Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Diagnosztikai vizsgálatok
B típus A vizsgálati eredmények kiértékelése
A típus Minősítő mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint ECDL AM4-modul, táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Technológiai próbák végzése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fékszerkezetek minősítő méréseinek, a javítás utáni működéspróbáknak, a javítást
követő minősítő méréseknek az üzemi gyakorlata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
259/7.3/0634-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedésbiztonsági berendezések minősítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a javítást követő működéspróbákat
Elvégzi a javítást követő minősítő méréseket
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Elvégzi a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Diagnosztikai vizsgálatok
B típus A vizsgálati eredmények kiértékelése
A típus Minősítő mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint ECDL AM4-modul, táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Technológiai próbák végzése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás vontatási telepen
Képzési idő:
46 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlekedésbiztonsági berendezések minősítő méréseinek, a javítás utáni
működéspróbáknak, a javítást követő minősítő méréseknek az üzemi gyakorlata
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