VASÚTI PÁLYAMUNKÁS
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 31 841 02 1000 00 00 Vasúti pályamunkás szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Vasúti pályamunkás

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7642

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
40 %
60 %

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

van
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, 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:
– demonstrációs terem
– szaktanterem
– tanterem
– tanudvar
– gyakorlóterem
– alapozó tanműhely
– építési terület
– rajz szaktanterem
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:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7642

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Vasútépítő, vasútkarbantartó

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Alépítményt épít új pálya esetén (töltést épít, bevágást fejt)
Vízelvezető árkokat (talpárok, szabványárok, övárok, surrantó) készít
Meglévő árkokat karbantart
Felépítményi-, vagy mélyszivárgót készít
Vasúti felépítményt épít
Elvégzi a vasúti útátjáró karbantartási munkáit
Hosszúsín-lehúzást végez
Aljcserét végez
Kitérő lekötést végez
Kitérő bemérést végez
Ellenőrzi a kitérőket, szemléléses vizsgálatot tart
Nyomtávolság-szabályozást végez
Vágányszabályozást végez kézi eszközökkel
Vasúti pálya felépítményének elbontását végzi
Alkalmazza a szabályzatokat
Munkabiztonsági feladatokat lát el
Adminisztrációs, kommunikációs feladatokat lát el

azonosító száma

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
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54 582 02 0000 00 00
31 582 16 0000 00 00
31 582 18 1000 00 00
6.

Közlekedésépítő technikus
Közútkezelő
Útépítő

A képzés célja

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

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0597-06 Közlekedésépítő közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a munkaeszközöket
Műszaki adminisztrációt végez
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Részt vesz a munkaterület közlekedésbiztonságának fenntartásában
Jelenti felettesének a munkahelyi balesetet
Elsősegélynyújtást végez
Részt vesz rendszeres tűz-, és munkavédelmi oktatáson
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Értelmezi a műszaki információkat
Tájékoztatja felettesét a rendellenességekről
Kezeli a kommunikációhoz szükséges eszközöket
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Munkavédelem
C Munkavégzés személyi feltételei
C Munkavégzés tárgyi feltételei
B Anyagmozgatás, közlekedés szabályai
B Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
B Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
B Munkáltatók kötelezettségei
B Munkavállalók kötelezettségei és jogai
B Munkahelyi balesetek bejelentése
C Elsősegélynyújtás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Építészeti jelképek értelmezése
4
Közlekedésépítő jelképek értelmezése
5
Munkavédelmi eszközök
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
5

Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0599-06 Vasúti pályamunkás feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gépi földmunkát kisegít kézi eszközökkel
Alépítményi védőréteget épít (terfil, homokos kavics, aszfalt stb.)
Közreműködik a földmű méreteinek ellenőrzésében
Elhelyezi a szelvényköveket
A kitűzött nyomvonal alapján kitűzi a körömvonalakat és a rézsűhajlást
Kiássa az árkot
Ha szükséges elhelyezi az árokburkoló elemeket
Közreműködik az átereszek építésében
Kitűzés alapján kiássa a szivárgótest árkát
Elkészíti a szivárgócső ágyazórétegét (sovány beton, homokos-kavics)
Szivárgóaknákat készít
Beépíti, elhelyezi az előkészített szivárgócsövet
Elkészíti a szivárgótestet (feltölti a szivárgóárkot)
Elkészíti a szivárgócső kivezetését (fogadóba való bekötés)
Ellenőrzi az alépítmény korona méreteit, tömörségét, esését, korrigál
Alsó ágyazatot készít
Irányítja, vagy végrehajtja az aljak (fa, vasbeton, vas) lerakását, kiosztását kitűzés és
aljtávolság szerint
A sínleerősítő szerkezeteket felszereli az aljakra
Részt vesz a sínszálak lerakásában, alátétlemezekre való elhelyezésében
A nyomtávolság és a derékszög ellenőrzése mellett, rögzíti a síneket az
alátétlemezekhez
Elkészíti a felső ágyazatot
Gondoskodik az útátjáró útzár szerinti lezárásáról
Kicseréli a hibás szerkezeti elemeket, alkatrészeket
Helyreállítja az útátjáró burkolatot (elemek visszahelyezése, aszfaltozás)
Összeszedi a bontott vissznyereményi anyagokat, elszállítja
Előkészíti a szállítószerelvényt a lehúzáshoz
Az első lehúzandó sínszál/sínszálpárt drótkötéllel rögzíti a pályasínhez
Rövid drótköteles akasztást végez
Segédkezik a szállítószerelvény menetkész állapotba hozatalában
Munkapadot készít
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Méret szerint aljtávra kiosztja az aljakat
Felhordja a vasanyagot (kitérőalkatrészek, kapcsolószerek)
Leköti a kitérőalkatrészeket a szabványtervi méretek beállításával és ellenőrzésével
Nyomtáv-szabályozást végez lemezeltolással
Nyomtáv-szabályozást végez aljeltolással
Irányszabályozást végez zúzottkő ágyazatban
A szükséges mértékben és módon kiágyazza az aljakat
Szemre, vagy irányzókeresztek segítségével vágányemelők alkalmazásával, alkalmas
távolságonként kiemeli az egyik (bázis) sínszálat
Kézi eszközzel, kisgéppel az aljak alá tömöríti a zúzottkövet
Szemre, vagy húrmérő zsinór alkalmazásával,feszítőfák vagy irányító kos segítségével
kialakítja a megfelelő irányállapotot
Beágyazza az aljakat, ágyazatot rendez és tömöríti az aljközökben és az aljvégeken
Felszedi a síneket, szállítóeszközre rakja
Kibontja az aljakat az ágyazatból, szállítóeszközre rakja
Felszedi az ágyazati anyagot és depóniahelyre szállítja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Alépítményi munkák
C Georácsok, textíliák
B Vízszintes mérés eszközei és módszerei
C Adalékanyagok
C Kötőanyagok
C Betonok
C Habarcsok
D Szigetelőanyagok
B Felépítmények anyaga és szerkezete
C Különleges felépítmények
C Építés, átépítés
C Vasúti alépítmények
B Alépítményi védőrétegek kialakításának technológiája
C Kitűzés
C Alapvető építőipari ismeretek
C Hídépítési alapismeretek
C Útépítési alapismeretek
B Útátjáró burkolat bontása, visszaépítése
C Aljcserélési technikák
B Különböző típusú kitérők lekötésének, összeszerelésének technológiái
C Faaljak javításának módozatai
C Felépítményi hulladékok kezelése
C Alapvető ács-állványozó szakismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
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4
5
4
3
4

Szabványtervek, rajzok olvasása, értelmezése
Mennyiségérzék
Térérzékelés
Építőiparban használatos szerszámok használata
Mérő- és vizsgálóeszközök használata

Személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Kitartás
Nyugodtság
Megbízhatóság
Pontosság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kommunikációs készség
Módszerkompetenciák:
Precizitás
Módszeres munkavégzés
Önálló munkavégzés képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0601-06 Vonalgondozó feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kitisztítja a folyásfeneket
Földárok esetén kiigazítja a rézsűket
Tömöríti a zúzottkövet az aljközökben és az ágyazatvállon
Kitisztítja a vízelvezető, víztelenítő rendszert (árok, szivárgó)
Rendezi az útátjáró környékét (rálátási háromszög, útkorlátok)
Biztosítja a lehúzott sín, sínvég védelmét
Kiválasztja és kiszállítja a helyszínre a becserélendő (általában új) fellemezelt (fa vagy
vasbeton) aljakat
Kiágyazza a kicserélendő aljat, kihúzóvályút készít
Kihúzza az aljat
Behúzza és beállítja (aljtávolság, derékszög) a fellemezelt új aljat
Leköti az aljra az egyik sínszálat
Beállítja nyomtávtartó rúddal a nyomtávolságot, leköti a másik sínszálat
A szomszédos aljakon ellenőrzi a nyomtávolság-átmenetet, szükség szerint korrigál
Vágányszabályozást végez (fekszint, irány)
Beágyazza az aljat, feltölti a kihúzóvályút, ágyazatot rendez és tömörít
Összeszedi a bontott vissznyereményi anyagokat, elszállítja
Szabványterv alapján ellenőrzi az anyagokat, szerkezeteket
Zárszerkezet felszerelését, beszabályozását végzi
Kitérő bemérését végzi aljanként, a mérést dokumentálja
A vállalati utasításban előírt, kitérő típustól is függő helyeken méréseket végez
A mérési eredményeket dokumentálja (Kitérővizsgálati könyv)
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Közreműködik az akadálypróba megtartásában, hiba észlelése esetén annak azonnali
megszüntetésében
Futásbiztonsági vizsgálatot végez (ORE kapta)
Szemrevételezéssel hiányosságokat állapít meg
Szemrevételezéssel vizsgálja a kitérő általános állapotát (fekszint, irány,
alkatrészhiány, ágyazat)
Vizsgálja a mozgó alkatrészeket, azok működését
Vizsgálja a biztonsági kötéseket (kötrudakon, csapszegeken)
Ellenőrzi a zárszerkezetek és a váltójelző tárcsák működését
Felméri a hibás vágányszakaszt, figyelemmel a geometriai viszonyokra is
Ellenőrzi a nyomtávátmeneteket, hiba esetén korrigál
Fekszintre és irányra is ellenőrzi a vágány fekvését, szükség szerint
vágányszabályozást végez
Fekszintszabályozást végez zúzottkő ágyazatban
Ellenőrzi a fekszintet, hiba esetén korrigál
Eltávolítja a pályatartozékokat (szelvénykövek, jelzőeszközök)
A környezethez illeszkedő, vagy a rekultivációs tervben szereplő területrendezést
végez
Közreműködik az anyagok szétválogatásában, osztályozásában és rendezett
tárolásának megoldásában
Tisztán tartja téli forgalmi helyzetben a vonalszakaszán a megállóhelyek peronjait,
útátjárókat, nyomcsatornákat, kitérőket, eltakarítja a havat
Részt vesz zavarelhárító készenléti szolgálatban és hószolgálatban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kitérők és vágánykapcsolások
B Pályafelügyelet
B Közúti vasutak fenntartása
B A felépítmény hibái és javításuk
B Kitérők és vágánykapcsolatok hibái javításuk
B Vasúti munkavédelem, munkabiztonság
B Mérőeszközök
B Kézi, gépi ágyazattisztítás módjai
B Környezetvédelem
B Gépészeti alapismeretek
C Kitérővizsgálatok
C Vasúti felépítményi alapok
B Vágányszabályozási technológiák
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4
Szabványtervek, rajzok olvasása, értelmezése
4
Közúti forgalomterelési terv, rajz olvasása, értelmezése
5
Mennyiségérzék
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4
3
4

Térérzékelés
Építőiparban használatos szerszámok használata
Mérő- és vizsgálóeszközök használata

Személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Látás
Felelősségteljes magatartás
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő képesség
Módszerkompetenciák:
Pontosság
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A 31 841 02 1000 00 00 azonosító számú, Vasúti pályamunkás megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0597-06
Közlekedésépítő közös feladatok
0599-06
Vasúti pályamunkás feladatai
0601-06
Vonalgondozó feladatai
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8. A képzés szerkezete
A 31 841 02 1000 00 00 azonosító számú, Vasúti pályamunkás megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

260/3.0/0597-06

260/2.0/0597-06

260/1.0/0597-06

5
7
8
9
10
11
12
13

260/5.0/0599-06
260/5.0/0601-06

260/2.0/0599-06

14
15
16
17
18
19
20
21
22

260/6.0/0599-06

260/7.0/0601-06

260/1.0/0601-06

23

260/1.0/0599-06

Hetek száma

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

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

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

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

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8

260/4.0/0599-06

9
10
11

260/6.0/0601-06

260/3.0/0601-06

260/4.0/0601-06

12

260/2.0/0601-06

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

13
14
15
16
17
18
19
20
21
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

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 31 841 02 1000 00 00 azonosító számú, Vasúti pályamunkás megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

azonosítója

megnevezése

1

260/1.0/0597-06

Általános közlekedésépítő munka , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok

36

0

72

108

2

260/2.0/0597-06

Általános építőipari és
közlekedésépítési munkaeszközök

36

0

72

108

3

260/3.0/0597-06

72

0

36

108

4

260/1.0/0599-06

0

0

108

108

5

260/2.0/0599-06

72

0

0

72

6

260/3.0/0599-06

72

0

0

72

7

260/4.0/0599-06

Vasúti felépítmény cseréje, építése

0

0

288

288

8

260/5.0/0599-06

72

0

0

72

9

260/6.0/0599-06

72

0

0

72

10
11
12
13
14
15
16

260/1.0/0601-06
260/2.0/0601-06
260/3.0/0601-06
260/4.0/0601-06
260/5.0/0601-06
260/6.0/0601-06
260/7.0/0601-06

Mérés, kitűzés alapismeretek
Építőanyagok és építési
alapismeretek
Pályafelügyelet elméleti ismeretei
Pályafenntartás feladata
Felépítmény építése, cseréje
Kitérők
Szabályozási feladatok
Felépítményi bontási feladatok
Pályafelügyelet elméleti ismeretei
Mindösszesen óra:

36
0
0
64
0
64
108
704

0
0
0
64
0
0
0
64

0
64
128
96
36
32
0
932

36
64
128
224
36
96
108
1700

Műszaki dokumentációk
értelmezése, készítése
Vasúti földművek védelme és
hiányosságainak helyreállítása
Mérés, kitűzés alapismeretek
Építőanyagok és építési
alapismeretek

összes

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program
(tanterv) szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
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„Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a
közoktatási törvény 27. § (8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a részszakképesítés
megszerzésére irányuló képzés szakmai programjának kialakítása során a szakmai és
vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható részszakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
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.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0597-06 Közlekedésépítő közös feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A közlekedésépítéssel kapcsolatos biztonságtechnikai, munkavédelmi és
környezetvédelmi tűzvédelmi feladatok végzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A közlekedésépítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok végzése, feljegyzés
készítés a unkaterület előkészítéséről, tájékoztató adatok a rendellenességekről
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A munkahelyi vezető számára adott szakszerű jelentés módja, tartalmi elemei és
eszközei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Az egyes közlekedésépítő tevékenységek végzésekor
védőfelszerelések ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

szükséges egyéni

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
4. feladat 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0599-06 Vasúti pályamunkás feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vasúti alépítmény gondozási, karbantartási feladatainak ismerete és végrehajtása,
csoportos munka esetén a hiányosságok szakszerű helyreállításának irányítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A vasúti felépítmény szerkezeti elemeinek gondozásával, javításával és
cserélésével, valamint hibás geometriájával kapcsolatos feladatok ismerete és
végrehajtása. Csoportos munka esetén a hiányosságok szakszerű helyreállításának
irányítása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0601-06 Vonalgondozó feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kijelölt pályaszakasz gyalogbejárása, szemrevételezés útján a pálya és
tartozékainak (sín, kapcsolórendszerek, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések,
aljak, ágyazat, útátjárók, hidak, átereszek, sorompók, jelzők, táblák
szelvénykövek) vizsgálata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A vasúti pálya vizsgálata során az al- és felépítményihiányosságok megszüntetése,
szakszerű helyreállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 841 02 1000 00 00 azonosító számú, Vasúti pályamunkás megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 40
3. vizsgarész: 40
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
17

10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Vasúti
pályamunkás szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 841 02 1000 00 00 azonosító számú, Vasúti pályamunkás megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

260/1.0/0597-06

Általános
közlekedésépítő
munka -, baleset-,
tűz- és
környezetvédelmi
feladatok

azonosítója

sza

260/1.1/0597-06

36

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
108

sza

260/1.2/0597-06

0

0

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/1.1/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Jelenti felettesének a munkahelyi balesetet
Részt vesz rendszeres tűz-, és munkavédelmi oktatáson
Tájékoztatja felettesét a rendellenességekről
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelem
B típus Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
B típus Munkáltatók kötelezettségei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
B típus Munkahelyi balesetek bejelentése
C típus Elsősegélynyújtás
C típus Munkavégzés személyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Tennivalók vészhelyzetben
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
Elsősegélynyújtás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/1.2/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Elsősegélynyújtást végez
Részt vesz a munkaterület közlekedésbiztonságának fenntartásában
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Kezeli a kommunikációhoz szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elsősegélynyújtás
B típus Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Csoportos versenyjáték 15%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elsősegélyt igénylő helyzetek
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tűzvédelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

260/2.0/0597-06

Általános építőipari
és közlekedésépítési
munkaeszközök

azonosítója

sza

260/2.1/0597-06

36

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
108

sza

260/2.2/0597-06

0

0

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/2.1/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános építőipari és közlekedésépítési munkaeszközök ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Értelmezi a műszaki információkat
Kezeli a kommunikációhoz szükséges eszközöket
Tájékoztatja felettesét a rendellenességekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
B típus Anyagmozgatás, közlekedés szabályai
B típus Munkáltatók kötelezettségei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános építőipari munkaeszközök Közlekedésépítőipari munkaeszközök
A fenntartás és üzemeltetés speciális eszközei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/2.2/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános építőipari és közlekedésépítési munkaeszközök alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Ellenőrzi a munkaeszközöket
Műszaki adminisztrációt végez
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Részt vesz a munkaterület közlekedésbiztonságának fenntartásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
B típus Munkáltatók kötelezettségei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános építőipari munkaeszközök használata
Közlekedés-építőipari munkaeszközök használata
A fenntartás és üzemeltetés eszközeinek használata
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3. TANANYAGEGYSÉG

260/3.0/0597-06

Műszaki
dokumentációk
értelmezése,
készítése

azonosítója

sza

260/3.1/0597-06

72

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
108

sza

260/3.2/0597-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/3.1/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műszaki információkat
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Közlekedésépítő rajz értelmezése 30%
Közlekedésépítő rajz elemzés, hibakeresés 35%
Vázlatos rajz készítése közlekedésépítő-rendszerről 35%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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0

0

36

Műszaki ábrázolás bevezető ismeretei, eszközei
Műszaki ábrázolás elemei
Írásmódok a rajzokon
Síkgeometriai alapfogalmak
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/3.2/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkesztések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műszaki információkat
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Közlekedésépítő rajz kiegészítés 30%
Közlekedésépítő rajz értelmezése 35%
Vázlatos rajz készítése közlekedésépítő-rendszerről 35%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Axonometrikus ábrázolás
Műszaki rajzok szerkesztése, felírása
Vázlatrajzok készítése
Rajz értelmezés és ismertetés
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4. TANANYAGEGYSÉG

260/1.0/0599-06

Vasúti földművek
védelme és
hiányosságainak
helyreállítása

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

jellege

azonosítója

sza

260/1.1/0599-06

0

0

36

sza

260/1.2/0599-06

0

0

36 108

sza

260/1.3/0599-06

0

0

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/1.1/0599-06
A tananyagelem megnevezése:
Alépítményi munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépi földmunkát kisegít kézi eszközökkel
Alépítményi védőréteget épít (terfil, homokos kavics, aszfalt stb.)
Közreműködik a földmű méreteinek ellenőrzésében
Elhelyezi a szelvényköveket
A kitűzött nyomvonal alapján kitűzi a körömvonalakat és a rézsűhajlást
Ellenőrzi az alépítmény korona méreteit, tömörségét, esését, korrigál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alépítményi munkák
C típus Vasúti alépítmények
B típus Alépítményi védőrétegek kialakításának technológiája
B típus Vízszintes mérés eszközei és módszerei
C típus Kitűzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Építőiparban használatos szerszámok használata
4. szint Mérő- és vizsgálóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Precizitás
Módszeres munkavégzés
Önálló munkavégzés képessége
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
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Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti alépítmények fogalma, keresztszelvényi kialakítása, hossz irányú szelvényezésének
módja, gyakorlati kivitelezése
Alépítmény védelmének gyakorlati módja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/1.2/0599-06
A tananyagelem megnevezése:
Felszíni víz elvezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiássa az árkot
Ha szükséges elhelyezi az árokburkoló elemeket
Közreműködik az átereszek építésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes mérés eszközei és módszerei
C típus Betonok
C típus Habarcsok
C típus Alépítményi munkák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
3. szint Építőiparban használatos szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Önálló munkavégzés képessége
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Tanudvar
27

Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felszíni vizek elvezetésére szolgáló árok építési munkák kivitelezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/1.3/0599-06
A tananyagelem megnevezése:
Felszín alatti víz elvezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitűzés alapján kiássa a szivárgótest árkát
Elkészíti a szivárgócső ágyazórétegét (sovány beton, homokos-kavics)
Szivárgóaknákat készít
Beépíti, elhelyezi az előkészített szivárgócsövet
Elkészíti a szivárgótestet (feltölti a szivárgóárkot)
Elkészíti a szivárgócső kivezetését (fogadóba való bekötés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes mérés eszközei és módszerei
C típus Adalékanyagok
C típus Georácsok, textíliák
C típus Kötőanyagok
C típus Betonok
C típus Habarcsok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
3. szint Építőiparban használatos szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Önálló munkavégzés képessége
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felszín alatti vizek elvezetését szolgáló szivárgó építési technológiájának megismerése,
kivitelezése
28
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5. TANANYAGEGYSÉG

260/2.0/0599-06

Mérés, kitűzés
alapismeretek

azonosítója

sza

260/2.1/0599-06

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/2.1/0599-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti pályaszerkezet mérés alapismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a földmű méreteinek ellenőrzésében
Ellenőrzi az alépítmény korona méreteit, tömörségét, esését, korrigál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes mérés eszközei és módszerei
C típus Alapvető építőipari ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szabványtervek, rajzok olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
4. szint Mérő- és vizsgálóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Precizitás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

72

Alapvető mérési feladatok elsajátítása, a vasútépítésben való alkalmazásának megismerése
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6. TANANYAGEGYSÉG

260/3.0/0599-06

Építőanyagok és
sza
építési alapismeretek

azonosítója

260/3.1/0599-06

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/3.1/0599-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti pályaszerkezet építőanyagainak ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alépítményi védőréteget épít (terfil, homokos kavics, aszfalt stb.)
Ha szükséges elhelyezi az árokburkoló elemeket
Közreműködik az átereszek építésében
Elkészíti a szivárgócső ágyazórétegét (sovány beton, homokos-kavics)
Szivárgóaknákat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Georácsok, textíliák
C típus Adalékanyagok
C típus Betonok
C típus Habarcsok
D típus Szigetelőanyagok
B típus Felépítmények anyaga és szerkezete
C típus Kötőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szabványtervek, rajzok olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
32

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

72

Információk önálló rendszerezése 10%
/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető építőanyag ismeret elsajátítása
A vasútipálya építésében történő alkalmazása
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7. TANANYAGEGYSÉG

260/4.0/0599-06

Vasúti felépítmény
cseréje, építése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

260/4.1/0599-06
260/4.2/0599-06
260/4.3/0599-06
260/4.4/0599-06
260/4.5/0599-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

64
64
64 288
64
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/4.1/0599-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágányépítési munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alsó ágyazatot készít
Irányítja, vagy végrehajtja az aljak (fa, vasbeton, vas) lerakását, kiosztását kitűzés és
aljtávolság szerint
A sínleerősítő szerkezeteket felszereli az aljakra
Részt vesz a sínszálak lerakásában, alátétlemezekre való elhelyezésében
A nyomtávolság és a derékszög ellenőrzése mellett, rögzíti a síneket az alátétlemezekhez
Elkészíti a felső ágyazatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes mérés eszközei és módszerei
C típus Építés, átépítés
C típus Hídépítési alapismeretek
C típus Útépítési alapismeretek
C típus Alapvető ács-állványozó szakismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Mérő- és vizsgálóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Precizitás
Módszeres munkavégzés
Önálló munkavégzés képessége
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Nyugodtság
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágány építés kézi építési technológiával
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/4.2/0599-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti útátjáró karbantartási munkái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik az útátjáró útzár szerinti lezárásáról
Kicseréli a hibás szerkezeti elemeket, alkatrészeket
Helyreállítja az útátjáró burkolatot (elemek visszahelyezése, aszfaltozás)
Összeszedi a bontott vissznyereményi anyagokat, elszállítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felépítmények anyaga és szerkezete
C típus Különleges felépítmények
C típus Útépítési alapismeretek
B típus Útátjáró burkolat bontása, visszaépítése
C típus Faaljak javításának módozatai
C típus Felépítményi hulladékok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Építőiparban használatos szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Önálló munkavégzés képessége
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Nyugodtság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
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A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közút és vasút keresztezés legfontosabb elemének, az útátjáró fenntartási munkáinak
elsajátítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/4.3/0599-06
A tananyagelem megnevezése:
Felépítménycsere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a szállítószerelvényt a lehúzáshoz
Az első lehúzandó sínszál/sínszálpárt drótkötéllel rögzíti a pályasínhez
Rövid drótköteles akasztást végez
Segédkezik a szállítószerelvény menetkész állapotba hozatalában
Munkapadot készít
Méret szerint aljtávra kiosztja az aljakat
Felhordja a vasanyagot (kitérőalkatrészek, kapcsolószerek)
Leköti a kitérőalkatrészeket a szabványtervi méretek beállításával és ellenőrzésével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felépítmények anyaga és szerkezete
C típus Különleges felépítmények
C típus Építés, átépítés
B típus Különböző típusú kitérők lekötésének, összeszerelésének technológiái
C típus Faaljak javításának módozatai
C típus Felépítményi hulladékok kezelése
C típus Aljcserélési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szabványtervek, rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Építőiparban használatos szerszámok használata
4. szint Mérő- és vizsgálóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Precizitás
Módszeres munkavégzés
Önálló munkavégzés képessége
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
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Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hosszúsín lehúzást és kitérő lekötést végez
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/4.4/0599-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyomtáv-szabályozást végez lemezeltolással
Nyomtáv-szabályozást végez aljeltolással
Irányszabályozást végez zúzottkő ágyazatban
A szükséges mértékben és módon kiágyazza az aljakat
Szemre, vagy irányzókeresztek segítségével vágányemelők alkalmazásával, alkalmas
távolságonként kiemeli az egyik (bázis) sínszálat
Kézi eszközzel, kisgéppel az aljak alá tömöríti a zúzottkövet
Szemre, vagy húrmérő zsinór alkalmazásával, feszítőfák vagy irányító kos segítségével
kialakítja a megfelelő irányállapotot
Beágyazza az aljakat, ágyazatot rendez és tömöríti az aljközökben és az aljvégeken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes mérés eszközei és módszerei
B típus Felépítmények anyaga és szerkezete
C típus Különleges felépítmények
C típus Építés, átépítés
C típus Kitűzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
4. szint Mérő- és vizsgálóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Precizitás
Módszeres munkavégzés
Önálló munkavégzés képessége
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
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Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomtávolság és vágány szabályozás kézi eszközökkel
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/4.5/0599-06
A tananyagelem megnevezése:
Bontási munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felszedi a síneket, szállítóeszközre rakja
Kibontja az aljakat az ágyazatból, szállítóeszközre rakja
Felszedi az ágyazati anyagot és depóniahelyre szállítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alapvető építőipari ismeretek
C típus Felépítményi hulladékok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
3. szint Építőiparban használatos szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Önálló munkavégzés képessége
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti pálya felépítményének bontási munkáinak kivitelezése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

260/5.0/0599-06

Mérés, kitűzés
alapismeretek

azonosítója

sza

260/5.1/0599-06

72

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/5.1/0599-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti pályaszerkezet kitűzési alapismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kitűzött nyomvonal alapján kitűzi a körömvonalakat és a rézsűhajlást
Kitűzés alapján kiássa a szivárgótest árkát
Irányítja, vagy végrehajtja az aljak (fa, vasbeton, vas) lerakását, kiosztását kitűzés és
aljtávolság szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kitűzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szabványtervek, rajzok olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
4. szint Mérő- és vizsgálóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Precizitás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti pálya igényeinek megfelelően a kitűzés ismereteinek elsajátítása
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9. TANANYAGEGYSÉG

260/6.0/0599-06

Építőanyagok és
sza
építési alapismeretek

azonosítója

260/6.1/0599-06

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/6.1/0599-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti pályaszerkezet építési alapismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alépítményi védőréteget épít (terfil, homokos kavics, aszfalt stb.)
Ha szükséges elhelyezi az árokburkoló elemeket
Közreműködik az átereszek építésében
Elkészíti a szivárgócső ágyazórétegét (sovány beton, homokos-kavics)
Szivárgóaknákat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alépítményi munkák
C típus Különleges felépítmények
C típus Építés, átépítés
C típus Vasúti alépítmények
C típus Alapvető építőipari ismeretek
C típus Hídépítési alapismeretek
C típus Útépítési alapismeretek
C típus Alapvető ács-állványozó szakismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szabványtervek, rajzok olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti pálya és kapcsolódó építő tevékenységek építési alapismereteinek elsajátítása
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10. TANANYAGEGYSÉG

260/1.0/0601-06

Pályafelügyelet
elméleti ismeretei

azonosítója

sza

260/1.1/0601-06

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/1.1/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Víztelenítőrendszerek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitisztítja a vízelvezető, víztelenítő rendszert (árok, szivárgó)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pályafelügyelet
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályafenntartás feladata, szervezeti felépítése
Vonalbejárások ellenőrzési feladatai
Pályafenntartási tevékenységek ismerete
A felszini és a felszín alatti vizek keletkezésének és elvezetésének ismerete
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11. TANANYAGEGYSÉG

260/2.0/0601-06

Pályafenntartás
feladata

azonosítója

szk
szk

260/2.1/0601-06
260/2.2/0601-06

0
0

0
0

32
32
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elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

64

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/2.1/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelvezető árok karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitisztítja a folyásfeneket
Földárok esetén kiigazítja a rézsűket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Építőiparban használatos szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmű koronára és rézsűre hulló csapadék elvezetésének módja az árkos vízelvezetés
A vízelvezetés akkor akadálytalan, ha az árok karbantartása megfelelő

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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260/2.2/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Útátjáró karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendezi az útátjáró környékét (rálátási háromszög, útkorlátok)
Kitisztítja a vízelvezető, víztelenítő rendszert (árok, szivárgó)
Részt vesz zavarelhárító készenléti szolgálatban és hószolgálatban
Tisztán tartja téli forgalmi helyzetben a vonalszakaszán a megállóhelyek peronjait,
útátjárókat, nyomcsatornákat, kitérőket, eltakarítja a havat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A felépítmény hibái és javításuk
B típus Környezetvédelem
C típus Vasúti felépítményi alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
4. szint Közúti forgalomterelési terv, rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Felelősségteljes magatartás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanudvar
Gyakorlóterem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közút és a vasút találkozása miatt különleges jellegű feladatot jelent az alépítmény és
felépítmény víztelenítése
A közúton közlekedők védelmét szolgálja a vasúti keresztezés minél jobb beláthatósága
A közúton közlekedők védelmét szolgálja a vasúti keresztezés minél jobb beláthatósága
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

260/3.0/0601-06

Felépítmény építése,
cseréje

azonosítója

szk
szk
szk

260/3.1/0601-06
260/3.2/0601-06
260/3.3/0601-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/3.1/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Építési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágányszabályozást végez (fekszint, irány)
Tömöríti a zúzottkövet az aljközökben és az ágyazatvállon
Biztosítja a lehúzott sín, sínvég védelmét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérőeszközök
B típus Vágányszabályozási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Építőiparban használatos szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanudvar
Demonstrációs terem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Ágyazat kialakítás kézi módszerének gyakorlása
Vágány átépítési technológia része a hosszsínes sínlehúzás, ennek kézimódszerrel történő
védelmének gyakorlása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/3.2/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Keresztaljcsere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja és kiszállítja a helyszínre a becserélendő (általában új) fellemezelt (fa vagy
vasbeton) aljakat
Kiágyazza a kicserélendő aljat, kihúzóvályút készít
Kihúzza az aljat
Behúzza és beállítja (aljtávolság, derékszög) a fellemezelt új aljat
Leköti az aljra az egyik sínszálat
Beállítja nyomtávtartó rúddal a nyomtávolságot, leköti a másik sínszálat
Beágyazza az aljat, feltölti a kihúzóvályút, ágyazatot rendez és tömörít
Összeszedi a bontott vissznyereményi anyagokat, elszállítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közúti vasutak fenntartása
B típus A felépítmény hibái és javításuk
B típus Vasúti munkavédelem, munkabiztonság
B típus Kézi, gépi ágyazattisztítás módjai
B típus Környezetvédelem
B típus Gépészeti alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
3. szint Építőiparban használatos szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanudvar
Demonstrációs terem
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Kézi munkával végzett felépítménycsere keresztalj cseréjének munkafolyamatait
gyakoroltatja
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/3.3/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Keresztaljcsere utáni szabályozási munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szomszédos aljakon ellenőrzi a nyomtávolság-átmenetet, szükség szerint korrigál
Vágányszabályozást végez (fekszint, irány)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérőeszközök
B típus Vágányszabályozási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Mérő- és vizsgálóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanudvar
Demonstrációs terem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kézi vágányépítés, vágány lekötése után végzett végleges szintre emelésnek a gyakorlati
kivitelezése
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13. TANANYAGEGYSÉG

260/4.0/0601-06

Kitérők

azonosítója

szk
szk
szk
szk

260/4.1/0601-06
260/4.2/0601-06
260/4.3/0601-06
260/4.4/0601-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/4.1/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitérő lekötés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szabványterv alapján ellenőrzi az anyagokat, szerkezeteket
Zárszerkezet felszerelését, beszabályozását végzi
Kitérő bemérését végzi aljanként, a mérést dokumentálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kitérők és vágánykapcsolások
B típus Kitérők és vágánykapcsolatok hibái javításuk
C típus Kitérővizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szabványtervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Mérő- és vizsgálóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanudvar
Demonstrációs terem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajz és méret szerint a kitérő lekötésének kivitelezése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/4.2/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitérő bemérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vállalati utasításban előírt, kitérő típustól is függő helyeken méréseket végez
A mérési eredményeket dokumentálja (Kitérővizsgálati könyv)
Közreműködik az akadálypróba megtartásában, hiba észlelése esetén annak azonnali
megszüntetésében
Futásbiztonsági vizsgálatot végez (ORE kapta)
Szemrevételezéssel hiányosságokat állapít meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kitérők és vágánykapcsolatok hibái javításuk
C típus Kitérővizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szabványtervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Mérő- és vizsgálóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kitérőn a szabványban előírt helyeken vizsgálatokat végez, hiba esetén elvégzi a javítást

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/4.3/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitérő ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Szemrevételezéssel vizsgálja a kitérő általános állapotát (fekszint, irány, alkatrészhiány,
ágyazat)
Vizsgálja a mozgó alkatrészeket, azok működését
Vizsgálja a biztonsági kötéseket (kötrudakon, csapszegeken)
Ellenőrzi a zárszerkezetek és a váltójelző tárcsák működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kitérők és vágánykapcsolások
B típus Kitérők és vágánykapcsolatok hibái javításuk
B típus Gépészeti alapismeretek
C típus Kitérővizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szabványtervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Mérő- és vizsgálóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanudvar
Demonstrációs terem
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szemrevételezéssel történő vizsgálódás elsajátítása, a hibáshelyzetek felismerésének
gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/4.4/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitérők és vágánykapcsolások elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitérő bemérését végzi aljanként, a mérést dokumentálja
A vállalati utasításban előírt, kitérő típustól is függő helyeken méréseket végez
A mérési eredményeket dokumentálja (Kitérővizsgálati könyv)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kitérők és vágánykapcsolások
B típus Kitérők és vágánykapcsolatok hibái javításuk
B típus Gépészeti alapismeretek
C típus Kitérővizsgálatok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szabványtervek, rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti pálya jósága nagyban függ a kitérőkön való áthaladástól, ismeretük fontos a
fenntartási munkák elvégzéséhez
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14. TANANYAGEGYSÉG

260/5.0/0601-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/5.1/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomtáv, fekszint és irányszabályozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a hibás vágányszakaszt, figyelemmel a geometriai viszonyokra is
Ellenőrzi a nyomtávátmeneteket, hiba esetén korrigál
Fekszintre és irányra is ellenőrzi a vágány fekvését, szükség szerint vágányszabályozást
végez
Fekszintszabályozást végez zúzottkő ágyazatban
Ellenőrzi a fekszintet, hiba esetén korrigál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pályafelügyelet
C típus Vasúti felépítményi alapok
B típus Vágányszabályozási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
4. szint Térérzékelés
4. szint Mérő- és vizsgálóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanudvar
Demonstrációs terem
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hibás helyek felismerése, elhárításuk módja, szabályzási technikák elsajátítása
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azonosítója

260/6.0/0601-06
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feladatok

szk
szk

260/6.1/0601-06
260/6.2/0601-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/6.1/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Felépítményi bontás ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eltávolítja a pályatartozékokat (szelvénykövek, jelzőeszközök)
A környezethez illeszkedő, vagy a rekultivációs tervben szereplő területrendezést végez
Közreműködik az anyagok szétválogatásában, osztályozásában és rendezett tárolásának
megoldásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pályafelügyelet
B típus Vasúti munkavédelem, munkabiztonság
B típus Környezetvédelem
C típus Vasúti felépítményi alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanudvar
Demonstrációs terem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bontásimunkák folyamatának elméleti ismeretei, a bontási anyagok kezelése, különös
tekintettel a környezetvédelemre
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/6.2/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Felépítményi bontás kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eltávolítja a pályatartozékokat (szelvénykövek, jelzőeszközök)
A környezethez illeszkedő, vagy a rekultivációs tervben szereplő területrendezést végez
Közreműködik az anyagok szétválogatásában, osztályozásában és rendezett tárolásának
megoldásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Építőiparban használatos szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanudvar
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elmélet gyakorlati alkalmazása
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260/7.0/0601-06

Pályafelügyelet
elméleti ismeretei

azonosítója

sza
sza

260/7.1/0601-06
260/7.2/0601-06

36
72

0
0

0
108
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/7.1/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges felépítmények ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendezi az útátjáró környékét (rálátási háromszög, útkorlátok)
Kitisztítja a vízelvezető, víztelenítő rendszert (árok, szivárgó)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közúti vasutak fenntartása
B típus Vasúti munkavédelem, munkabiztonság
C típus Vasúti felépítményi alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közút és a vasút keresztezése a vízelvezetés, pályák anyagának különbözőségei,
vonalvezetési elemek alkalmazásának szempontjai a vasúti átjárót különlegessé teszi
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
260/7.2/0601-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti pálya építési ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja és kiszállítja a helyszínre a becserélendő (általában új) fellemezelt (fa vagy
vasbeton) aljakat
Szabványterv alapján ellenőrzi az anyagokat, szerkezeteket
Felméri a hibás vágányszakaszt, figyelemmel a geometriai viszonyokra is
Vizsgálja a mozgó alkatrészeket, azok működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pályafelügyelet
B típus Közúti vasutak fenntartása
B típus A felépítmény hibái és javításuk
B típus Kézi, gépi ágyazattisztítás módjai
B típus Környezetvédelem
B típus Gépészeti alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Műszaki tervek, rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pályaépítés technológiájának ismeretében tud beavatkozni a hibás szakaszokon
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