VASÚTÜZEMVITEL-ELLÁTÓ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 52 841 04 0000 00 00 Vasútüzemvitel-ellátó szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 841 04 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Vasútüzemvitel-ellátó

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

5214
2
60 %
40 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
1

52 841 04 0010 52 01
Forgalmi szolgálattevő

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

Hozzárendelt FEOR szám:

nem szervezhető
Azonosítószám:
Megnevezés:
5214

Szakképzési évfolyamok száma:
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Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

60 %
40 %
van
1 év
nem szervezhető
-

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

Hozzárendelt FEOR szám:

52 841 04 0010 52 02
Vasúti árufuvarozási pénztáros

Azonosítószám:
Megnevezés:
5214

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

52 841 04 0010 52 03
Vasúti személyfuvarozási pénztáros

2
70 %
30 %

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

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, töbször módosított 1993. évi LXXVI. törvény
17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– számítógép-terem
– üzemlátogatás
– tankert
– tanműhely
– forgalmi szimulációs tanműhely
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– gyakorlóterem
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.

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

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

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5214

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Forgalmi szolgálattevő

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Szolgálatra jelentkezik, elvégzi az ezzel kapcsolatos ténykedéseket
Vonatátvételi/összeállítási feladatokat végez
Fuvarozási szerződéssel összefüggő feladatokat végez
Vonatindítási feladatokat végez
Árufuvarozási-kocsigazdálkodási feladatokat végez
Forgalmi feladatokat végez
Elvégzi a vonatérkeztetési feladatokat
Elvégzi a küldemény kiszolgáltatási feladatokat
Árupénztári feladatokat végez
Elszámolási/pénztárosi feladatokat végez
Elvégzi a forgalmi koordinátori feladatokat
Elvégzi az állomásfőnöki tevékenységeket
Elvégzi a forgalmi vonalirányítói tevékenységet
Elvégzi a főrendelkezői feladatokat
Elvégzi a vezénylőtiszti tevékenységeket
Elvégzi az oktatótiszti tevékenységet
Elszámolási/számadási feladatokat végez
Elszámolási feladatokat végez
Elvégzi az árufuvarozási koordinátori feladatokat
Elvégzi az árufuvarozási hivatalnok tevékenységeket
Elvégzi az áruirányítói feladatokat
Elvégzi az árufuvarozási és elszámolási tevékenységet
Elvégzi a vonatok közlekedtetésével kapcsolatos feladatokat
Elvégzi a személyszállítási értékesítési koordinátori feladatokat
Elvégzi a személyszállítási technológusi tevékenységet
Elvégzi a pénztárfőnöki/pénztárátadói feladatokat
Elvégzi a személyszállítási, kocsigazdálkodói tevékenységet
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Elvégzi a vonatkísérői feladatokat
Hálókocsikalauzi feladatokat végez

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

A képzés célja

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

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0642-06 Vasútüzemvitel-ellátó általános feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szolgálatot átad/átvesz
Betartja a munkahelyi előírásokat, forgalmi, műszaki és végrehajtási utasításokat
Naprakészen javítja a munkavégzéséhez szükséges utasításokat
Használja az egyéni védőeszközöket (sisak, védőköpeny, sárga mellény, védőkesztyű)
Biztosítja a közlekedési, menekülési útvonalak, kijáratok, vészkijáratok, kapcsolók és
áramtalanító berendezések szabadon hagyását
Megírja az eseménykönyvet
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken
Részt vesz az időszakosan ismétlődő oktatásokon, szakmai vizsgákon
Részt vesz a munkavédelmi, baleset- és tűzvédelmi oktatáson, betartja a vagyon- és
környezetvédelmi előírásokat
Baleset esetén intézkedik, elsősegélyt nyújt
Rendőrségi bejelentést ír és továbbít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munkabiztonság
B Parancskönyvi rendelkezések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
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Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0643-06 Vasúti árufuvarozás, raktározás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átveszi az érkező vonatokat
Átveszi a mozdonyvezetőtől a fuvarokmányokat
Ellenőrzi a kocsi, a rakomány állapotát és veszélyességi fokát
Az úticélnak megfelelően jelzéssel látja el a kocsikat, pótolja a hiányzó iránypont
bárcát
Dönt a vonatok átvételének sorrendjéről
A számítógépes nyilvántartást egyezteti a fuvarlevéllel és a kocsiszámmal, javítja a
hibákat
Rendezési jegyzéket készít
Felveszi az induló vonatokat, ellenőrzi a kocsi műszaki állapotát
Dönt a veszélyes rakományt szállító kocsi vonatban való elhelyezéséről
Elhelyezi a zárjelző tárcsát
Kézbesíti a fuvarokmányokat
Kitölti a mozdonyvezető menetigazolványát
A vonatot indulásra előkészíti
Jelzi a rendkívüli küldemények engedélyszámát
Elvégzi a vonat állvatartásához szükséges kézi és rögzítő fékek próbáját
Átveszi az utánküldési kísérőleveleket
Rögzít, ellenőrzi a számítógépbe, visszaigazolja a kocsimegrendeléseket
Visszaigazolás nélküli kocsiknál értesíti a fuvaroztatót a vasúti kocsi kiállításáról
Létrehozza a rendszerbeli fuvarlevelet
Elvégzi a vonat megfékezettségének megállapítását
Elkészíti a vonat terhelési kimutatását
Kezeli a raksúlyváltót
Megállapítja a kocsi fékezettségi állapotát
Ellenőrzi a rakomány állapotát
Megállapítja a kocsikkal és a fuvarokmányokkal kapcsolatosan a "hiány"-t és a "fölös"
t
Átveszi a vonatot és megállapítja a fuvarokmányok, kocsizárak egyezőségét
Zárhiányt pótol
Hatósági értesítéseket végez (vám, rendőrség stb.)
Hiány - fölös jelentést, rendezési jelentést készít
Lebárcázza a vasúti kocsit, vagy eltávolítja a régieket
Figyelemmel kíséri a veszélyes áruval rakott kocsikat
Előkészíti és felveszi az induló vonatot
Előjegyzi a rakodási szabályok betartásának ellenőrzését
Megállapítja a rakomány veszélyességi fokát
Összeállítja az induló vonat fuvarokmányait
Részt vesz a rakodóhely kiszolgálásában
Részt vesz a járművek megfutamodása elleni védelemben
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Járműkapcsolások
B Kocsi és vonatvizsgálat
A Vonatok terhelése, hossza és összeállítása
B Mozdonyok mennyisége, alkalmazása és sebessége
C Vonatszemélyzet helye és létszáma a vonatokon
B Kocsiadatfelvétel, vonatátvétel, vonatelőkészítés
B Menetigazolvány, menetlevél
B Egy fuvarleveles továbbítás
A Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) működtetés
A Fuvarozás, kocsimegrakás
B Vasúti kocsi irányítás és gazdálkodás
A Vonat át- és felvétel
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR)
3
Információforrások kezelése
5
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Precizitás
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0644-06 Forgalmi szolgálattevő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a közlekedés szabályozásában, irányítja a vonatközlekedést és a tolatási
mozgásokat, kapcsolatot tart az irányító és a végrehajtó személyzettel
Kezeli az állomási és vonali biztosító, távközlő berendezéseket, dokumentálja a
berendezések állapotát
Rendkívüli eseményekről értesítést ad a felettes szerveknek és a végrehajtó
személyzetnek
Kezeli, kiértékeli, ellenőrzi a számítástechnikai programokat (SZIR, KÖFE stb.)
Alkalmazza a kiadott összeállítási technológiákat
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Megismeri a vonatban lévő kocsikra vonatkozó korlátozásokat, a belőlük adódó
feladatokat
Ellenőrzi a személyzet munkaképességét
Utasít a részletes vonat fel-és átvételre
Állomási tolatómozdony meghibásodásáról jelentést tesz a forgalmi vonalirányítónak
Dokumentálja a vonattal kapcsolatos adatokat
Engedélyt kér, illetve ad az induláshoz a szomszéd állomástól/állomásnak
Rendkívüli küldemények közlekedésekor értesíti a rendelkezési szakasz állomásait, a
vonali forgalomirányítót
Rendkívüli esetben intézkedik a vonatközlekedéssel kapcsolatban
Kapcsolatot tart a szolgálati ágak között
Ismeri a külső és belső vágánykapcsolatokat és aktuális foglaltságukat
Irányítja a vasútállomás forgalmi munkáját, szervezi a vonatközlekedést
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Menetrend, a vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések
A közlekedés-szabályozás rendszere, követő vonat indítása térközben, állomás
A
távolságban, illetve időközben
Engedélykérés, engedélyadás, a vonat számának és előrelátható indulási idejének
A
közlése
Elő- és visszajelentés, helytelen-vágány felhasználása, rendelkezések közlése a
A
vonatszemélyzettel
A A vonatok felhatalmazása indításra, áthaladásra
A vonatok fogadása, közlekedés továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők mellett,
A
közlekedés tólómozdonnyal, munkavonattal
B Szolgálat a vonatoknál
B Lassúmenetek, vágányzárak
C Forgalmi szolgálat végzése télen, rendkívüli események
A Tolatás engedélyezése, megszüntetése és folytatása
A Tolatásvezető kijelölése, teendői tolatásban résztvevők kötelességei
C Tolatás emberi erővel és közúti járművel
A Tolatás mozdonnyal
A Vonatvédelem tolatás közben
C Tolatószolgálat végzése rendezőpályaudvarokon
A Védekezés járműmegfutamodás ellen
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Szállításirányítási Információs Rendszer
2
Számítógépes jegykiadási és utastájékoztatási rendszer
3
Menetrendábra olvasása
3
Menetrendi jelek, piktogramok értelmezése
4
Távbeszélő berendezések használata
3
Utastájékoztató vizuális és hangrendszerek használata
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
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Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0645-06 Vasúti fuvarátvétel
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megérkezteti a rendszerbeli fuvarlevelet
Értesíti a feladót/átvevőt a kocsi rendelkezésre bocsátásáról
Elkészíti a kiírást a vonat összeállítására a forgalmi szolgálat felé
Lekérdezi a SZIR és egyéb jelentéseket
Átveszi, kezeli a kocsizárakat (darabszám és sorszám szerint)
Elkészíti az SZMB (szállításmegbízási) számot
Vonatátvételi jegyzéket készít a rendszerben
Érkezteti a fuvarleveleket
Átveszi, átadja fuvarlevelet a fuvaroztatótól, kiszolgáltatja vagy átveszi a küldeményt
Vezeti a fuvarozási naplót
Kezeli/nyilvántartja, visszaigazolja a kocsimegrendelést
Rögzíti a számítógépbe (SZIR) a kocsimegrendeléseket
A kocsiszolgálat intézése alapján elosztja a kocsikat a feladáshoz
Visszaigazolás nélküli teljesítéseknél értesíti a fuvaroztatót a kocsi kiállításáról
Létrehozza az előzetes fuvarlevelet, a fuvarlevél adatait bemásolja, kezeli a fizikai
fuvarlevelet
Kezeli az újrafeladásokat
Intézkedik a rakományigazítás elvégzésére
Intézkedik fuvarozási, kiszolgáltatási akadály esetén
Kezeli, kitölti, fogadja az utánküldési kísérőleveleket
Káresetekről eseménykönyvet készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A SZIR-rendszer működtetés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR)
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
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Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0646-06 Vasúti árufuvarozási pénztárosi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az üres és rakott vasúti kocsi érkezéséről vezetett könyv alapján elszámolja a díjakat
Az iparvágányon felmerült szolgáltatásokat elszámolja
Gyűjti a költségviselő részére a fuvarlevél példányokat, kimutatást vezet, és postázza
azokat
Nemzetközi forgalomban bérmentesítési számlát állít ki, vagy zár le
Kezeli és elszámolja az egy fuvarlevéllel feladott zárt vonattal továbbitott
küldeményeket
Kezeli a rendkivüli (RK) küldeményeket
Kezeli a fuvarozásszerződés módosításokat
Jövedelem jellegű elszámolások során kezeli a be- és kifizetéseket
Fogadja vagy végrehajtja a fuvarozási szerződés-módosításokat
Fuvardíj-kalkulációt készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Egy fuvarleveles továbbítás
B Fuvardíj kalkuláció készítése
B Szállítmányozás és vámkezelés
B A díjszabás rendszerének ismerete
B Díjszabási távolság megállapítása belföldi nemzetközi forgalomban
B Fuvardíj, fuvarköltség megállapítása
B Különleges fuvardíj és fuvarköltség megállapítási rendszerek
B Bruttó, nettó, tuttó fuvardíj rendszerek ismerete (kedvezményezési eljárások)
B Önköltségszámítás
B Külön megállapodások, köteléki díjszabások
B Árufuvarozáshoz kapcsolódó egyéb elszámolás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
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Módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0648-06 Vasúti személyfuvarozási pénztáros feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a személypénztári feladatokat
Elszámol a rontott jegyekkel
Visszaváltja a jegyet, kiállítja a dokumentumokat
Jegykészlet elszámolást végez
Jegymegrendelést készít
Menetrendi tájékoztatást ad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Díjszabási rendelkezések
B Belföldi utazási kedvezmények
B Nemzetközi utazási kedvezmények
B Kilométerképzés
B Díjszabási rendszerek
B Vasutasok kedvezményei
B Menetjegyfajták
B Menetjegyek kezelése
B Menetrend
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
MHR (Menetjegyeladási, Helybiztosítási és Utastájékoztatási Rendszer)
2
Jegykiadó-gépek kezelése
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
3
Menetrend kezelése
3
Menetrendi jelek, piktogramok értelmezése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0651-06 Vasúti pénztár elszámolási feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
Rendkívüli pénztár átadás-átvételt végez
Előkészíti továbbadásra, postára a napi bevételt
Hitelesíti a pénztár-, állomási bélyegzőt
Közreműködik az ellenőrző zárlatnál
Üzemelteti a pénztárat
Nyitja/zárja a pénztárhelyiséget
Üzembe helyezi a jegykiadó/pénztár, kártyaleolvasó, számítógépet
Vezeti a szükséges számadásokat, kimutatásokat
Elkészíti a napi és hóvégi pénztári zárást
Megrendeli, bevételezi, nyilvántartja, értékesíti a szigorúan elszámolandó és
elárusítható nyomtatványokat,
Raktárrovancsolást végez, leltároz
Kezeli a panaszkönyvet, vevői észrevételeket, reklamációt intéz, továbbít
Az okmányok állomáson maradó példányát irattározza
Fizetési felszólítást ír, késedelmi kamatot számol, kezdeményezi a peresítést
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Belföldi menetdíjszámítás
B Nemzetközi menetdíjszámítás
B Szigorúan elszámolandó nyomtatványok kezelése
B Pénztárkezelés
B Jegykiadó gép kezelése
B Pénztári leszámolás
B Pénzkezelés, valutaelszámolás
B Zárlatkészítés
B Menetdíj-visszatérítés
B Helybiztosítás
B Közvetített szolgáltatások kezelése
B ÁFA és számviteli ellenőrzés
B Készpénzes fizetési elszámolás
B Központi elszámolás
B Pénztárkezelés
B SZIR-ben történő árupénztári elszámolások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Helybiztosítási rendszerek kezelése
2
MHR
2
Jegykiadógépek kezelése
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Elemi számolási készség
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Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0652-06 Vasúti szállítás elszámolási feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elszámolást végez
Pénzt kezel, ellenőrzi a bankjegy valódiságát
Tevékenységével összefüggő információt ad
Elvégzi a feladatköréhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységet
Intézkedik a talált tárgyakkal kapcsolatban
Folyamatosan vezeti a pénztárnaplót
Nyilvántartja és rendezi a pénztári hiánylatot
Közvetített szolgáltatásokat számol el, számlát, nyugtát állít ki
Statisztikai adatokat gyűjt és állít össze
Napi elszámolást készít
Ismeri az aktuális menetrendet, annak különleges okokból történő módosításait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Vasútföldrajz
B Menetrend kezelése
B Pénztárkezelés
B Pénztári leszámolás
B Pénzkezelés, valutaelszámolás
B Zárlatkészítés
B Pénztárellenőrzés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Információforrások kezelése
5
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
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Módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0654-06 Vonatközlekedtetés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vonatot meneszt (indít)
Folyamatosan figyelemmel kíséri a vonat közlekedését, szükség esetén jelez
Biztosítóberendezést kezel, váltót állít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések
A Előjelzők, továbbá tolatási mozgást szabályozó jelzők valamint jelzéseik
B Egyéb jelzők
A Kézi jelzések és hangjelzések,
A Jelzések a vonatokon és járműveken
A Figyelembe nem veendő, érvénytelen, továbbá használhatatlan jelzők
B Figyelmeztető jelek
A Váltók, váltó- és vágányút-ellenőrzés
A Útsorompók, sorompókezelés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Tájékozódás
5
Állomási és vonali biztosító berendezések
Személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0656-06 Vonatkísérői feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átveszi a felszereléseket (jegyeket, bárcákat, okmányokat, mobil jegykiadót stb.)
Jelentkezik az adott vonatokhoz (írásbeli rendelkezést vesz át)
Ellenőrzi a szerelvény műszaki állapotát (átveszi), fékpróbát tart, kitölti a
vonatterhelési kimutatást, rendellenesség esetén intézkedik, megjelöli a vonat végét
Ellenőrzi az utastájékoztató berendezést (irány- és számtábla), kezeli a hangosító
berendezést
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Segít a fel- és leszállásban és az elhelyezkedésben, működteti a mozgáskorlátozottak
emelőberendezését
Szükség esetén tolatást vezet, elvégzi a járműkapcsolásokat
Vizsgálja és kezeli a menetjegyeket (pótdíjak, kedvezmények, kiegészítések stb.),
betartatja az utasokkal az utazás szabályait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Előjelzők, továbbá tolatási mozgást szabályozó jelzők valamint jelzéseik
A Tolatásvezető kijelölése, teendői, tolatásban résztvevők kötelességei
B Vasútföldrajz
B Menetrend kezelése
B Fontosabb vonatok és csatlakozások
B Minőségi vonatok
B Határállomások és nemzetközi összeköttetések
B Menetdíjak
B Utánfizetések, panaszok kezelése
B Díjszabási rendelkezések
B Belföldi utazási kedvezmények
B Nemzetközi utazási kedvezmények
B Vasutasok kedvezményei
B Menetjegyfajták
B Menetjegyek kezelése
A Személykocsi irányítás
B Utasszámlálás
B Utaskiszolgálás
B Panaszkezelés
B Kommunikáció
B Konfliktuskezelés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
3
Menetrendábra olvasása
3
Menetrendi jelek, piktogramok értelmezése
4
Távbeszélő berendezések
3
Utastájékoztató vizuális- és hangrendszerek
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
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Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0657-06 Hálókocsi-kalauz feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felvételezi és ellenőrzi a szolgáltatással kapcsolatos felszerelést és árukészletet
Felveszi az utaslistát
Előkészíti az utasteret a napszaknak megfelelően
Kiszolgálja az utasokat (oda- és visszaútban)
Segítséget nyújt a határőrizeti szerveknek
Maradványozza a kocsi áru- és felszereléskészletét
Tételesen leadja a használt textíliát
Elvégzi az út teljes elszámolását
Leadja a teljes adminisztrációt és a pénzt
Átveszi és felügyeli a hálókocsit műszakilag
Mozgásképtelen kocsi esetén gondoskodik a kocsi készletének biztonságba
helyezéséről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Menetjegyfajták
B Menetjegyek kezelése
B Helybiztosítás
B Személykocsi irányítás
B Utasszámlálás
B Utaskiszolgálás
B Panaszkezelés
B Kommunikáció
B Konfliktuskezelés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Menetrendábra olvasása
3
Menetrendi jelek, piktogramok értelmezése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
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Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
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Az 52 841 04 0010 52 01 azonosító számú, Forgalmi szolgálattevő megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0642-06
Vasútüzemvitel-ellátó általános feladatai
0643-06
Vasúti árufuvarozás, raktározás
0644-06
Forgalmi szolgálattevő feladatai
0651-06
Vasúti pénztár elszámolási feladatai
0652-06
Vasúti szállítás elszámolási feladatai
0654-06
Vonatközlekedtetés
Az 52 841 04 0010 52 02 azonosító számú, Vasúti árufuvarozási pénztáros
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0642-06
Vasútüzemvitel-ellátó általános feladatai
0643-06
Vasúti árufuvarozás, raktározás
0645-06
Vasúti fuvarátvétel
0646-06
Vasúti árufuvarozási pénztáros feladatai
0651-06
Vasúti pénztár elszámolási feladatai
0652-06
Vasúti szállítás elszámolási feladatai
Az 52 841 04 0010 52 03 azonosító számú, Vasúti személyfuvarozási pénztáros
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0642-06
Vasútüzemvitel-ellátó általános feladatai
0648-06
Vasúti személyfuvarozási pénztáros feladatai
0651-06
Vasúti pénztár elszámolási feladatai
0652-06
Vasúti szállítás elszámolási feladatai
0654-06
Vonatközlekedtetés
0656-06
Vonatkísérői feladatok
0657-06
Hálókocsikalauz feladatai
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8. A képzés szerkezete
Az 52 841 04 0010 52 01 azonosító számú, Forgalmi szolgálattevő megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5

262/1.0/0642-06

6
7
8

262/2.0/0643-06

262/1.0/0643-06

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

262/1.0/0644-06

262/2.0/0654-06

25

262/1.0/0654-06

262/3.0/0652-06

262/2.0/0652-06

23

262/1.0/0652-06

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

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

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

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

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

262/4.0/0644-06

6
7
8
9
10
11

262/3.0/0651-06

262/2.0/0651-06

262/1.0/0651-06

12

262/5.0/0644-06

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

262/3.0/0644-06

262/2.0/0644-06

Hetek száma

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

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 841 04 0010 52 02 azonosító számú, Vasúti árufuvarozási pénztáros
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

262/1.0/0643-06

3
4
5

262/1.0/0642-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14

262/2.0/0643-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23

262/2.0/0651-06

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

262/1.0/0645-06

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

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

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

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

262/1.0/0651-06

262/3.0/0651-06

7
8

262/1.0/0646-06

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

262/1.0/0652-06

262/3.0/0652-06

21

262/2.0/0652-06

Hetek száma

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

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 841 04 0010 52 03 azonosító számú, Vasúti személyfuvarozási pénztáros
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

262/1.0/0652-06

262/1.0/0648-06

262/2.0/0648-06

262/1.0/0642-06

5
7
8
9
10
11
12
13
14

262/2.0/0654-06

262/2.0/0642-06

15
16
17
18
19
20
21
22

262/1.0/0654-06

262/3.0/0648-06

23

262/2.0/0652-06

Hetek száma

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

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

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

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

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

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

262/3.0/0651-06

262/1.0/0651-06

262/4.0/0648-06

262/2.0/0651-06

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

262/2.0/0656-06

19
20
21

262/1.0/0657-06

22
23
24
25

262/2.0/0657-06

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

262/1.0/0656-06

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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26
27
28
29
30
31
32

Az 52 841 04 0010 52 01 azonosító számú, Forgalmi szolgálattevő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
A tananyagegység
sorszáma

óraszáma
azonosítója

1
2
3
4

262/1.0/0642-06
262/1.0/0643-06
262/2.0/0643-06
262/1.0/0644-06

5

262/2.0/0644-06

6

262/3.0/0644-06

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

262/4.0/0644-06
262/5.0/0644-06
262/1.0/0651-06
262/2.0/0651-06
262/3.0/0651-06
262/1.0/0652-06
262/2.0/0652-06
262/3.0/0652-06
262/1.0/0654-06
262/2.0/0654-06

megnevezése

elméleti

Általános feladatok
116
Vasúti árufuvarozási feladatok I.
80
Vonatösszeállítás
124
Forgalmi Utasítás I.
86
Utasítás a kocsiadatok felvételére
29
és kezelésére
Utasítás az üzemirányítási
49
szolgálat ellátására
Forgalmi ismeretek gyakorlatok
0
Forgalmi Utasítás II.
183
Személypénztár
86
Menetjegykiadás
171
Menetjegykiadás gyakorlat
0
Vasúti ismeretek
71
Elemzés-ellenőrzés
45
Ellenőrzési ismeretek
0
Forgalom
116
Forgalmi gyakorlat
0
Mindösszesen óra: 1156

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

68
68
62
0

0
0
0
0

184
148
186
86

0

0

29

0

0

49

204
0
0
0
142
34
0
34
0
68
680

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

204
183
86
171
142
105
45
34
116
68
1836

Az 52 841 04 0010 52 02 azonosító számú, Vasúti árufuvarozási pénztáros megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

óraszáma
azonosítója
262/1.0/0642-06
262/1.0/0643-06
262/2.0/0643-06
262/1.0/0645-06
262/1.0/0646-06
262/1.0/0651-06
262/2.0/0651-06
262/3.0/0651-06
262/1.0/0652-06
262/2.0/0652-06
262/3.0/0652-06

megnevezése

elméleti

Általános feladatok
113
Vasúti árufuvarozási feladatok I.
60
Vonatösszeállítás
60
Vasúti árufuvarozási feladatok II.
347
Árupénztári elszámolások
347
Személypénztár
60
Menetjegykiadás
56
Menetjegykiadás gyakorlat
0
Vasúti ismeretek
71
Elemzés-ellenőrzés
46
Ellenőrzési ismeretek
0
Mindösszesen óra: 1160
26

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

0
34
30
0
0
0
0
69
34
0
33
200

68
0
0
204
204
0
0
0
0
0
0
476

összes

181
94
90
551
551
60
56
69
105
46
33
1836

Az 52 841 04 0010 52 03 azonosító számú, Vasúti személyfuvarozási pénztáros megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
A tananyagegység
sorszáma

óraszáma
azonosítója

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

262/1.0/0642-06
262/2.0/0642-06
262/1.0/0648-06
262/2.0/0648-06
262/3.0/0648-06
262/4.0/0648-06
262/1.0/0651-06
262/2.0/0651-06
262/3.0/0651-06
262/1.0/0652-06
262/2.0/0652-06
262/1.0/0654-06
262/2.0/0654-06
262/1.0/0656-06
262/2.0/0656-06
262/1.0/0657-06
262/2.0/0657-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Általános feladatok
135
Általános gyakorlat
0
Személyszállítás
165
Személydíjszabás I.
54
Személyszállítás gyakorlat
0
Személydíjszabás II.
185
Személypénztár
90
Menetjegykiadás
179
Menetjegykiadás gyakorlat
0
Vasúti ismeretek
69
Elemzés-ellenőrzés
64
Forgalom
135
Forgalomi gyakorlat
0
Vonatkísérői feladatok
135
Vonatkísérői gyakorlat
0
Hálókocsikalauzi feladatok
135
Hálókocsikalauzi gyakorlat
0
Mindösszesen óra: 1346

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

0
52
0
0
144
0
0
0
96
49
0
0
51
0
49
0
49
490

összes

135
52
165
54
144
185
90
179
96
118
64
135
51
135
49
135
49
1836

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.

9.

A szakképesítés, elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0642-06 Vasútüzemvitel-ellátó általános feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Munkavédelmi, tűzvédelmi és első-segélynyújtási ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Környezetvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Veszélyesáru ismereti feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Informatikai és titokvédelemi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0643-06 Vasúti árufuvarozás, raktározás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vonatösszeállítási ismeretek árufuvarozási szempontból
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Árufuvarozási szabályok belföldi és nemzetközi forgalomban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
28

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Árusérülés, áruhiány esetén történő kereskedelmi eljárások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Árufuvarozás során használt áruvédelmi rendszerek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Belföldi, nemzetközi forgalomban használt árufuvarozási irányítási rendszerek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 40%
3. feladat 15%
4. feladat 15%
5. feladat 15%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0644-06 Forgalmi szolgálattevő feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeinek, valamint a
SZIR vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A vonatközlekedés szabályozása, a rendkívüli küldemények továbbítása, valamint
a munkavonatok közlekedtetése Forgalmi Utasítás Függelékeinek vonatkozó
részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A Műszaki Táblázatok I-II. vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
29

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A Közlekedési Határozmányok és RIC vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A D.2. sz. Utasítás vonatkozó valamint a Balesetvizsgálati Utasítás és a Műszaki
Mentési és Segélynyújtási Utasítás vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 55%
2. feladat 15%
3. feladat 10%
4. feladat 10%
5. feladat 10%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0645-06 Vasúti fuvarátvétel
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
SZIR alapadatok rendszere
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
SZIR-rendszer adatainak létrehozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
SZIR különleges kezelési rendszer
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
SZIR teherkocsi gazdálkodási rendszer, SZIR statisztikai adat lekérdezési
rendszerek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
30

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
4. feladat 25%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0646-06 Vasúti árufuvarozási pénztárosi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Általános és különleges feltételek alapján számított fuvardíj belföldi forgalomban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Általános és különleges feltételek alapján számított fuvardíj nemzetközi
forgalomban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Árufuvarozási elszámolások, kimutatások, statisztika készítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 40%
3. feladat 10%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0648-06 Vasúti személyfuvarozási pénztáros feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vasúti személyfuvarozással kapcsolatos elszámolások elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vasúti személyfuvarozással kapcsolatos elszámolások kezelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 75%
2. feladat 25%
7. vizsgarész
–
8. vizsgarész
–
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0651-06 Vasúti pénztár elszámolási feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott adatok alapján jegykiadás, számla kiállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vasúti pénztárral kapcsolatos elszámolási feladatok ellátása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0652-06 Vasúti szállítás elszámolási feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Általános pénztárkezelési rendszerek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Árupénztári elszámolások hagyományos, vagy elektronikus környezetben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 85%
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11. vizsgarész
–
12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0654-06 Vonatközlekedtetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az F.1. sz. Jelzési Utasítás vonatközlekedtetésre vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, valamint az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeinek a
vonatközlekedtetésre vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 105 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az E.2. sz. Fékutasítás vonatközlekedtetésre vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Az E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás és a Műszaki Táblázatok I-II.
vonatközlekedtetésre vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Az F.7. Utasítás kocsiadatok felvételére és kezelésére és az F.20. sz.
Elegytovábbítási Utasítás vonatközlekedtetésre vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 35%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
5. feladat 15%
13. vizsgarész
–
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14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0656-06 Vonatkísérői feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az F.1. sz. Jelzési Utasítás vonatkísérői feladatokra vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, valamint az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeinek
vonatkísérői feladatokra vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az E.2. sz. Fékutasítás vonatkísérői feladatokra vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Az E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás és a Műszaki Táblázatok I-II.
vonatkísérői feladatokra vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Az F.7. Utasítás kocsiadatok felvételére és kezelésére, valamint a RIC
vonatkísérői feladatokra vonatkozó részei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 30%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
5. feladat 10%
15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0657-06 Hálókocsi-kalauz feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hálókocsi-készletgazdálkodás, és -elszámolás
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Utastér berendezése, átrendezése, utaskiszolgálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 841 04 0010 52 01 azonosító számú, Forgalmi szolgálattevő megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 30
9. vizsgarész: 30
10. vizsgarész: 10
12. vizsgarész: 10
Az 52 841 04 0010 52 02 azonosító számú, Vasúti árufuvarozási pénztáros megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 30
5. vizsgarész: 30
9. vizsgarész: 10
10. vizsgarész: 10
Az 52 841 04 0010 52 03 azonosító számú, Vasúti személyfuvarozási pénztáros
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 30
9. vizsgarész: 20
12. vizsgarész: 10
14. vizsgarész: 10
10. vizsgarész: 10
15. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A elágazásokhoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
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10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a
Vasútüzemvitel-ellátó szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 841 04 0010 52 01 azonosító számú, Forgalmi szolgálattevő megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0642-06

Általános feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

262/1.1/0642-06
262/1.2/0642-06
262/1.3/0642-06
262/1.4/0642-06
262/1.5/0642-06

40
40
36
0
0

0
0
0
34
34

0
0
0 184
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános üzemi munkavégzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szolgálatot átad/átvesz
Betartja a munkahelyi előírásokat, forgalmi, műszaki és végrehajtási utasításokat
Naprakészen javítja a munkavégzéséhez szükséges utasításokat
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken
Részt vesz az időszakosan ismétlődő oktatásokon, szakmai vizsgákon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti munkavégzéssel kapcsolatos általános követelmények, szabályok megismerése
Alaputasítások megismerése, javításuk, módosításuk
Oktatási-képzési elvárások
Munkaügyi szabályok

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az egyéni védőeszközöket (sisak, védőköpeny, sárga mellény, védőkesztyű)
Biztosítja a közlekedési, menekülési útvonalak, kijáratok, vészkijáratok, kapcsolók és
áramtalanító berendezések szabadon hagyását
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken
Részt vesz az időszakosan ismétlődő oktatásokon, szakmai vizsgákon
Részt vesz a munkavédelmi, baleset- és tűzvédelmi oktatáson, betartja a vagyon- és
környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelemmel, munkabiztonsággal kapcsolatos ismeretek, szabályok, feladatok
Védőeszközök megismerése, használatuk
Munkahelyi biztonság feltételei
Környezetvédelmi előírások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Baleset-, tűz-, vagyonvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken
Részt vesz az időszakosan ismétlődő oktatásokon, szakmai vizsgákon
Részt vesz a munkavédelmi, baleset- és tűzvédelmi oktatáson, betartja a vagyon- és
környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Balesetvédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi ismeretek, szabályok, előírások
Tűzoltó készülékek használata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.4/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az egyéni védőeszközöket (sisak, védőköpeny, sárga mellény, védőkesztyű)
Részt vesz a munkavédelmi, baleset- és tűzvédelmi oktatáson, betartja a vagyon- és
környezetvédelmi előírásokat
Biztosítja a közlekedési, menekülési útvonalak, kijáratok, vészkijáratok, kapcsolók és
áramtalanító berendezések szabadon hagyását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
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Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eseménykönyvek, munkavédelmi jegyzőkönyvek, bejelentések formai és tartalmi
követelményei
Oktatási naplók, nyilvántartások vezetése
Munkaügyi nyilvántartások, vezénylési feladatok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.5/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Baleset-, tűz-, vagyonvédelem gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munkavédelmi, baleset- és tűzvédelmi oktatáson, betartja a vagyon- és
környezetvédelmi előírásokat
Baleset esetén intézkedik, elsősegélyt nyújt
Megírja az eseménykönyvet
Rendőrségi bejelentést ír és továbbít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka-, tűz-, baleset és vagyonvédelmi jegyzőkönyvek, bejelentések formai és tartalmi
követelményei
Értesítési, tájékoztatási feladatok
Formanyomtatványok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0643-06

sza
sza
Vasúti árufuvarozási
sza
feladatok I.
sza
sza

azonosítója

262/1.1/0643-06
262/1.2/0643-06
262/1.3/0643-06
262/1.4/0643-06
262/1.5/0643-06

20
0
20
40
0

0
40
0
0
28

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonatátvétel árufuvarozási ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi az érkező vonatokat
Átveszi a vonatot és megállapítja a fuvarokmányok, kocsizárak egyezőségét
Lebárcázza a vasúti kocsit, vagy eltávolítja a régieket
Átveszi a mozdonyvezetőtől a fuvarokmányokat
Dönt a vonatok átvételének sorrendjéről
Zárhiányt pótol
Kézbesíti a fuvarokmányokat
Átveszi az utánküldési kisérőleveleket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járműkapcsolások
B típus Kocsi és vonatvizsgálat
A típus Vonat át- és felvétel
B típus Kocsiadatfelvétel, vonatátvétel, vonatelőkészítés
B típus Menetigazolvány, menetlevél
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Precizitás
Állóképesség
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 148
0
0

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendeltetési állomásra érkezett vonatok átvétele, üzemeltetési, árufuvarozási, és
vagyonbiztonsági szempontból
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállításirányítási rendszer (SZIR) ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létrehozza a rendszerbeli fuvarlevelet
A számítógépes nyilvántartást egyezteti a fuvarlevéllel és a kocsiszámmal, javítja a hibákat
Jelzi a rendkívüli küldemények engedélyszámát
Hiány - fölös jelentést, rendezési jelentést készít
Megállapítja a rakomány veszélyességi fokát
Rendezési jegyzéket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) működtetés
B típus Vonatok terhelése, hossza és összeállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
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Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szállításirányítási rendszer működtetése az árkező és az induló vonatok, üzemeltetési,
árufuvarozási és vagyonbiztonsági adatai alapján
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonat felvétel árufuvarozási ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vonatot indulásra előkészíti
Előkészíti és felveszi az induló vonatot
Összeállítja az induló vonat fuvarokmányait
Felveszi az induló vonatokat, ellenőrzi a kocsi müszaki állapotát
Kitölti a mozdonyvezető menetigazolványát
Lebárcázza a vasúti kocsit, vagy eltávolítja a régieket
Elkészíti a vonat terhelési kimutatását
Kezeli a raksúlyváltót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vonat át- és felvétel
B típus Kocsiadatfelvétel, vonatátvétel, vonatelőkészítés
B típus Járműkapcsolások
B típus Vonatok terhelése, hossza és összeállítása
B típus Mozdonyok mennyisége, alkalmazása és sebessége
B típus Menetigazolvány, menetlevél
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Precizitás
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A feladási és a vonatindító állomásról indított vonatok felvétele, üzemeltetési,
árufuvarozási, és vagyonbiztonsági szempontból
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.4/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Árufuvarozási üzletszabályzat ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a kocsi, a rakomány állapotát és veszélyességi fokát
Rögzít, ellenőrzi a számítógépbe, visszaigazolja a kocsimegrendeléseket
Visszaigazolás nélküli kocsiknál értesíti a fuvaroztatót a vasúti kocsi kiállításáról
Megállapítja a kocsikkal és a fuvarokmányokkal kapcsolatosan a "hiány"-t és a "fölös"-t
Hatósági értesítéseket végez (vám, rendőrség stb)
Előjegyzi a rakodási szabályok betartásának ellenőrzését
Ellenőrzi a rakomány állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fuvarozás, kocsimegrakás
B típus Egy fuvarleveles továbbítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árufuvarozáshoz kapcsolódó szabályozások, rendeletek ismerete
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.5/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Árufuvarozás üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dönt a veszélyes rakományt szállító kocsi vonatban való elhelyezéséről
Elvégzi a vonat állvatartásához szükséges kézi és rögzítő fékek próbáját
Figyelemmel kíséri a veszélyes áruval rakott kocsikat
Az úticélnak megfelelően jelzéssel látja el a kocsikat, pótolja a hiányzó iránypont bárcát
Elhelyezi a zárjezlő tárcsát
Elvégzi a vonat megfékezettségének megállapítását
Megállapítja a kocsi fékezettségi állapotát
Részt vesz a rakodóhely kiszolgálásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasúti kocsi írányítás és gazdálkodás
C típus Vonatszemélyzet helye és létszáma a vonatokon
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Precizitás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tehervonatok felkészítése a fuvarozásra A tehervonatok fogadása a fuvarozásból, a
kapocsolódó üzemeltetési feladatok ellátása
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3. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0643-06

Vonatösszeállítás

azonosítója

sza
sza
sza
sza

262/2.1/0643-06
262/2.2/0643-06
262/2.3/0643-06
262/2.4/0643-06

36
45
43
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Árufuvarozási üzletszabályzat ismeretei II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a kocsi, a rakomány állapotát és veszélyességi fokát
Előjegyzi a rakodási szabályok betartásának ellenőrzését
Ellenőrzi a rakomány állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vonatok terhelése, hossza és összeállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Precizitás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árufuvarozáshoz kapcsolódó szabályozások, rendeletek ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonatösszeállítással kapcsolatos forgalmi ismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi az érkező vonatokat
Átveszi a mozdonyvezetőtől a fuvarokmányokat
Ellenőrzi a kocsi, a rakomány állapotát és veszélyességi fokát
Az úticélnak megfelelően jelzéssel látja el a kocsikat, pótolja a hiányzó iránypont bárcát
A számítógépes nyilvántartást egyezteti a fuvarlevéllel és a kocsiszámmal, javítja a hibákat
Rendezési jegyzéket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vonat át- és felvétel
B típus Kocsiadatfelvétel, vonatátvétel, vonatelőkészítés
B típus Járműkapcsolások
B típus Menetigazolvány, menetlevél
B típus Kocsi és vonatvizsgálat
A típus Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) működtetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
45 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgalmi utasítás és függelékei, az utasítás kocsiadatok felvételére, a műszaki
kocsiszolgálati, az elegytovábbítási utasítások továbbá a SZIR felhasználói kézikönyv
raktárnokra , vonat fel és átvevőre vonatkozó előírásai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.3/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonatösszeállítással kapcsolatos forgalmi ismeretek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi az induló vonatokat, ellenőrzi a kocsi müszaki állapotát
Dönt a veszélyes rakományt szállító kocsi vonatban való elhelyezéséről
Elhelyezi a zárjezlő tárcsát
Kézbesíti a fuvarokmányokat
Kitölti a mozdonyvezető menetigazolványát
A vonatot indulásra előkészíti
Jelzi a rendkívüli küldemények engedélyszámát
Elvégzi a vonat állvatartásához szükséges kézi és rögzítő fékek próbáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vonat át- és felvétel
B típus Kocsiadatfelvétel, vonatátvétel, vonatelőkészítés
B típus Kocsi és vonatvizsgálat
B típus Menetigazolvány, menetlevél
A típus Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) működtetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Üzemlátogatás
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Képzési idő:
43 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgalmi utasítás és függelékei, az utasítás kocsiadatok felvételére, a műszaki
kocsiszolgálati, az elegytovábbítási utasítások, továbbá a SZIR felhasználói kézikönyv
raktárnokra , vonat fel- és átvevőre vonatkozó előírásai
A jelzési, a menetigazolvány kitöltési, a fék utasítások, továbbá a rendkívüli küldemények
továbbításának szabályozására vonatkozó előírások raktárnokra és vonat fel és átvevőre
vonatkozó szabályai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.4/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonatösszeállítással kapcsolatos forgalmi ismeretek III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a vonat megfékezettségének megállapítását
Elkészíti a vonat terhelési kimutatását
Kezeli a raksúlyváltót
Megállapítja a kocsi fékezettségi állapotát
Ellenőrzi a rakomány állapotát
Előkészíti és felveszi az induló vonatot
Részt vesz a járművek megfutamodása elleni védelemben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vonatok terhelése, hossza és összeállítása
B típus Járműkapcsolások
B típus Mozdonyok mennyisége, alkalmazása és sebessége
C típus Vonatszemélyzet helye és létszáma a vonatokon
A típus Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) működtetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás
Számítógép-terem
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Képzési idő:
62 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgalmi utasítás és függelékei, az utasítás kocsiadatok felvételére, a műszaki
kocsiszolgálati, a fékutasítások továbbá a SZIR felhasználói kézikönyv raktárnokra ,
vonat fel- és átvevőre vonatkozó szabályai
A szolgálati menetrendkönyv, menetrendi segédkönyv, a műszaki táblázatok raktárnokra,
vonat fel- és átvevőre vonatkozó előírásai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0644-06

Forgalmi Utasítás I.

azonosítója

sza

262/1.1/0644-06

86

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0644-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános rendelkezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a személyzet munkaképességét
Kezeli az állomási és vonali biztosító, távközlő berendezéseket, dokumentálja a
berendezések állapotát
Ismeri a külső és belső vágánykapcsolatokat és aktuális foglaltságukat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálat a vonatoknál
B típus Lassúmenetek, vágányzárak
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Számítógépes jegykiadási és utastájékoztatási rendszer
4. szint Távbeszélő berendezések használata
3. szint Menetrendi jelek, piktogramok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
86 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Forgalmi Utasítás általános rendelkezései
A Forgalmi Utasítás Függelékei idevonatkozó rendelkezései. (függelék 1-4-ig, 7., 8. és
28.)
A Forgalmi Utasítás vonatkozó anyaga (Váltó- és vágányút ellenőrzés, Útsorompók,
Vonatvédelem tolatás közben, Megfutamodott járművek megállítása)
A Forgalmi Utasítás Függelékei idevonatkozó rendelkezései (függelék 9.,10.,11.)
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5. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0644-06

Utasítás a
kocsiadatok
felvételére és
kezelésére

azonosítója

szk

262/2.1/0644-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0644-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonat fel és átvétel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utasít a részletes vonat fel- és átvételre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Távbeszélő berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
29 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Utasítás a kocsiadatok felvételére és kezelésére rendelkezései
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6. TANANYAGEGYSÉG

262/3.0/0644-06

Utasítás az
üzemirányítási
szolgálat ellátására

azonosítója

szk

262/3.1/0644-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.1/0644-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemirányítói szolgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állomási tolatómozdony meghibásodásáról jelentést tesz a forgalmi vonalírányítónak
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Távbeszélő berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
49 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Utasítás az üzemirányítói szolgálat ellátására rendelkezései
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

262/4.0/0644-06

Forgalmi ismeretek
gyakorlatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk

262/4.1/0644-06
262/4.2/0644-06
262/4.3/0644-06
262/4.4/0644-06

0
0
0
0

76
76
26
26

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/4.1/0644-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános rendelkezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli az állomási és vonali biztosító, távközlő berendezéseket, dokumentálja a
berendezések állapotát
Ismeri a külső és belső vágánykapcsolatokat és aktuális foglaltságukat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálat a vonatoknál
B típus Lassúmenetek, vágányzárak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Távbeszélő berendezések használata
3. szint Menetrendi jelek, piktogramok értelmezése
2. szint Számítógépes jegykiadási és utastájékoztatási rendszer
3. szint Utastájékoztató vizuális és hangrendszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Forgalmi szimulációs tanműhely
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0
204
0
0

Képzési idő:
76 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Forgalmi Utasítás általános rendelkezései
A Forgalmi Utasítás Függelékei idevonatkozó rendelkezései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/4.2/0644-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonatközlekedés szabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a vonattal kapcsolatos adatokat
Kapcsolatot tart a szolgálati ágak között
Irányítja a vasútállomás forgalmi munkáját, szervezi a vonatközlekedést
Rendkívüli esetben intézkedik a vonatközlekedéssel kapcsolatban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Menetrend, a vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések
A típus A közlekedés-szabályozás rendszere, követő vonat indítása térközben, állomás
távolságban, illetve időközben
A típus Engedélykérés, engedélyadás, a vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése
A típus Elő- és visszajelentés, helytelen-vágány felhasználása, rendelkezések közlése a
vonatszemélyzettel
A típus A vonatok felhatalmazása indításra, áthaladásra
A típus A vonatok fogadása, közlekedés továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők mellett,
közlekedés tólómozdonnyal, munkavonattal
A típus Védekezés járműmegfutamodás ellen
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Távbeszélő berendezések használata
3. szint Menetrendábra olvasása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
forgalmi szimulációs tanműhely
Képzési idő:
76 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Forgalmi Utasítás menetrend, a vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi
értesítések, valamint a vonatközlekedés lebonyolítása fejezetek rendelkezései
A Forgalmi Utasítás Függelékei idevonatkozó rendelkezései
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/4.3/0644-06
A tananyagelem megnevezése:
Központi forgalomirányítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, kiértékeli, ellenőrzi a számítástechnikai programokat (SZIR, KÖFE stb.)
Kapcsolatot tart a szolgálati ágak között
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tolatás engedélyezése, megszüntetése és folytatása
A típus Tolatásvezető kijelölése, teendői tolatásban résztvevők kötelességei
C típus Tolatás emberi erővel és közúti járművel
A típus Tolatás mozdonnyal
A típus Vonatvédelem tolatás közben
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szállításirányítási Információs Rendszer
4. szint Távbeszélő berendezések használata
3. szint Utastájékoztató vizuális és hangrendszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Forgalmi szimulációs tanműhely
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Forgalmi Utasítás Függelékei idevonatkozó rendelkezései
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/4.4/0644-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonatösszeállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a kiadott összeállitási technológiákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tolatás engedélyezése, megszüntetése és folytatása
A típus Tolatásvezető kijelölése, teendői tolatásban résztvevők kötelességei
C típus Tolatás emberi erővel és közúti járművel
A típus Tolatás mozdonnyal
A típus Vonatvédelem tolatás közben
C típus Tolatószolgálat végzése rendezőpályaudvarokon
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Távbeszélő berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Forgalmi szimulációs tanműhely
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Forgalmi Utasítás a vonatok összeállítására vonatkozó rendelkezései
A Forgalmi Utasítás Függelékei idevonatkozó rendelkezései.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

262/5.0/0644-06

azonosítója

Forgalmi Utasítás II.

szk
szk
szk
szk

262/5.1/0644-06
262/5.2/0644-06
262/5.3/0644-06
262/5.4/0644-06

80
37
38
28

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
183
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/5.1/0644-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonatközlekedés szabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a közlekedés szabályozásában, írányítja a vonatközlekedést és a tolatási
mozgásokat, kapcsolatot tart az irányító és a végrehajtó személyzettel
Dokumentálja a vonattal kapcsolatos adatokat
Engedélyt kér, illetve ad az induláshoz a szomszéd állomástól/állomásnak
Rendkívüli küldemények közlekedésekor értesíti a rendelkezési szakasz állomásait, a
vonali forgalomirányítót
Rendkívüli esetben intézkedik a vonatközlekedéssel kapcsolatban
Kapcsolatot tart a szolgálati ágak között
Irányítja a vasútállomás forgalmi munkáját, szervezi a vonatközlekedést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Menetrend, a vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések
A típus A közlekedés-szabályozás rendszere, követő vonat indítása térközben, állomás
távolságban, illetve időközben
A típus Engedélykérés, engedélyadás, a vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése
A típus Elő- és visszajelentés, helytelen-vágány felhasználása, rendelkezések közlése a
vonatszemélyzettel
A típus A vonatok felhatalmazása indításra, áthaladásra
A típus A vonatok fogadása, közlekedés továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők mellett,
közlekedés tólómozdonnyal, munkavonattal
A típus Védekezés járműmegfutamodás ellen
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Menetrendábra olvasása
4. szint Távbeszélő berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Forgalmi Utasítás menetrend, a vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi
értesítések, valamint a vonatközlekedés lebonyolítása fejezetek rendelkezései
A Forgalmi Utasítás Függelékei idevonatkozó rendelkezései (14.,18, 19., 20, 21, 22., 23.,
24, 27,29,30.)
Védett vezetők utazásainak lebonyolítása
A Forgalmi Utasítás vonatkozó anyaga (Lassúmenetek, vágányzárakra vonatkozó
előírások)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/5.2/0644-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendkívüli események
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendkívüli eseményekről értesítést ad a felettes szerveknek és a végrehajtó személyzetnek
Rendkívüli esetben intézkedik a vonatközlekedéssel kapcsolatban
Kapcsolatot tart a szolgálati ágak között
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Forgalmi szolgálat végzése télen, rendkívüli események
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Távbeszélő berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
37 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Forgalmi Utasítás rendkívüli események rendelkezései
Balesetvizsgálati Utasítás vonatkozó anyaga
Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/5.3/0644-06
A tananyagelem megnevezése:
Központi forgalomirányítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, kiértékeli, ellenőrzi a számítástechnikai programokat (SZIR, KÖFE stb.)
Kapcsolatot tart a szolgálati ágak között
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tolatás engedélyezése, megszüntetése és folytatása
A típus Tolatásvezető kijelölése, teendői tolatásban résztvevők kötelességei
C típus Tolatás emberi erővel és közúti járművel
A típus Tolatás mozdonnyal
A típus Vonatvédelem tolatás közben
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szállításirányítási Információs Rendszer
4. szint Távbeszélő berendezések használata
3. szint Utastájékoztató vizuális és hangrendszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Forgalmi Utasítás Függelékei idevonatkozó rendelkezései(5. függ.KÖFI)
A KÖFI-k vonatkozó Végrehajtási Utasításai
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A Forgalmi Utasítás Függelékei idevonatkozó rendelkezései(6. függ.MERÁFI)
A MERÁFI-k vonatkozó Végrehajtási Utasításai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/5.4/0644-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonatösszeállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a kiadott összeállitási technológiákat
Megismeri a vonatban lévő kocsikra vonatkozó korlátozásokat, a belőlük adódó
feladatokat
Kapcsolatot tart a szolgálati ágak között
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tolatás engedélyezése, megszüntetése és folytatása
A típus Tolatásvezető kijelölése, teendői tolatásban résztvevők kötelességei
C típus Tolatás emberi erővel és közúti járművel
A típus Tolatás mozdonnyal
A típus Vonatvédelem tolatás közben
C típus Tolatószolgálat végzése rendezőpályaudvarokon
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Távbeszélő berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Forgalmi Utasítás a vonatok összeállítására vonatkozó rendelkezései
A Forgalmi Utasítás Függelékei idevonatkozó rendelkezései
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9. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0651-06

Személypénztár

azonosítója

szk
szk

262/1.1/0651-06
262/1.2/0651-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi személypénztár
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
Rendkívüli péztár átadás-átvételt végez
Előkészíti továbbadásra, postára a napi bevételt
Hitelesíti a pénztár-, állomási bélyegzőt
Közreműködik az ellenőrző zárlatnál
Üzemelteti a pénztárat
Nyitja/zárja a pénztárhelyiséget
Raktárrovancsolást végez, leltároz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szigorúan elszámolandó nyomtatványok kezelése
B típus Pénztárkezelés
B típus Pénztári leszámolás
B típus Pénzkezelés, valutaelszámolás
B típus Zárlatkészítés
B típus Pénztárkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
66

46
40

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

86

Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személypénztár kezelésével kapcsolatos elméleti szabályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi személypénztár
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
Rendkívüli péztár átadás-átvételt végez
Előkészíti továbbadásra, postára a napi bevételt
Hitelesíti a pénztár-, állomási bélyegzőt
Közreműködik az ellenőrző zárlatnál
Üzemelteti a pénztárat
Nyitja/zárja a pénztárhelyiséget
Raktárrovancsolást végez, leltároz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szigorúan elszámolandó nyomtatványok kezelése
B típus Pénztárkezelés
B típus Pénztári leszámolás
B típus Pénzkezelés, valutaelszámolás
B típus Zárlatkészítés
B típus Pénztárkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
67

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemzetközi személypénztár kezelésével kapcsolatos különleges szabályok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0651-06

Menetjegykiadás

azonosítója

szk
szk
szk
szk

262/2.1/0651-06
262/2.2/0651-06
262/2.3/0651-06
262/2.4/0651-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi menetjegykiadás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a pénztárat
Vezeti a szükséges számadásokat, kimutatásokat
Elkészíti a napi és hóvégi pénztári zárást
Megrendeli, bevételezi, nyilvántartja, értékesíti a szigorúan elszámolandó és elárusítható
nyomtatványokat,
Kezeli a panaszkönyvet, vevői észrevételeket, reklamációt intéz, továbbít
Az okmányok állomáson maradó példányát irattározza
Fizetési felszólítást ír, késedelmi kamatot számol, kezdeményezi a peresítést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közvetített szolgáltatások kezelése
B típus ÁFA és számviteli ellenőrzés
B típus Készpénzes fizetési elszámolás
B típus Központi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belföldi menetjegykiadás, menetdíj-visszatérítés , utaspanasz-kezelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi menetdíjszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
Üzemelteti a pénztárat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi menetdíjszámítás
B típus Nemzetközi menetdíjszámítás
B típus Menetdíj-visszatérítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belföldi menetdíjszámítás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.3/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi menetjegykiadás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a pénztárat
Vezeti a szükséges számadásokat, kimutatásokat
Elkészíti a napi és hóvégi pénztári zárást
Megrendeli, bevételezi, nyilvántartja, értékesíti a szigorúan elszámolandó és elárusítható
nyomtatványokat,
Kezeli a panaszkönyvet, vevői észrevételeket, reklamációt intéz, továbbít
Az okmányok állomáson maradó példányát irattározza
Fizetési felszólítást ír, késedelmi kamatot számol, kezdeményezi a peresítést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közvetített szolgáltatások kezelése
B típus ÁFA és számviteli ellenőrzés
B típus Készpénzes fizetési elszámolás
B típus Központi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi menetjegykiadás, menetdíj-visszatérítés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.4/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi menetdíjszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
71

Üzemelteti a pénztárat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi menetdíjszámítás
B típus Nemzetközi menetdíjszámítás
B típus Menetdíj-visszatérítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi menetdíjszámítás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

262/3.0/0651-06

Menetjegykiadás
gyakorlat

azonosítója

szk
szk

262/3.1/0651-06
262/3.2/0651-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.1/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi pénztárgép-kezelés és helybiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi a jegykiadó/pénztár, kártyaleolvasó, számítógépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi menetdíjszámítás
B típus Nemzetközi menetdíjszámítás
B típus Jegykiadó gép kezelése
B típus Helybiztosítás
B típus SZIR-ben történő árupénztári elszámolások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Helybiztosítási rendszerek kezelése
2. szint MHR
2. szint Jegykiadógépek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
75 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pénztárgép kezelése
Belföldi helybiztosítás
Bankkártyás fizetés
Jegykiadógép rendszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.2/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi helybiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi a jegykiadó/pénztár, kártyaleolvasó, számítógépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi menetdíjszámítás
B típus Nemzetközi menetdíjszámítás
B típus Jegykiadó gép kezelése
B típus Helybiztosítás
B típus SZIR-ben történő árupénztári elszámolások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Helybiztosítási rendszerek kezelése
2. szint MHR
2. szint Jegykiadógépek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
67 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi pénztárgép kezelése
Nemzetközi helybiztosítás
Valutás fizetés
Internetes jegykiadó rendszerek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0652-06

Vasúti ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza

262/1.1/0652-06
262/1.2/0652-06
262/1.3/0652-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti földrajz és történet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyarország vasúti földrajza
A magyar vasútépítés története
Határállomások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Menetrend-kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az aktuális menetrendet, annak különleges okokból történő módosításait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
B típus Menetrend kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
34 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Menetrend kezelése
Utazásszervezés
Határátmenetek
Minőségi vonatok
Nemzetközi vasúti összeköttetések
Személyszállító vonatok összeállítása
Szerelvény- és személyzetfordulók készítése
Forgalmi Utasítás vonatkozó fejezete (13.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi vasúti földrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Európa vasútföldrajza
Nemzetközi határátmenetek
Európai vasúti folyosók
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0652-06

Elemzés-ellenőrzés

azonosítója

sza
sza

262/2.1/0652-06
262/2.2/0652-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti statisztikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a feladatköréhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységet
Statisztikai adatokat gyűjt és állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személyszállítási bevételek elszámolása, leszámolása
Személyszállítási statisztikai mutatószámok
Vasúti teljesítmények elemzése
Nemzetközi statisztikák
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénztárellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámolást végez
Pénzt kezel, ellenőrzi a bankjegy valódiságát
Tevékenységével összefüggő információt ad
Intézkedik a talált tárgyakkal kapcsolatban
Folyamatosan vezeti a pénztárnaplót
Nyílvántartja és rendezi a pénztári hiánylatot
Közvetített szolgáltatásokat számol el, számlát nyugtát állít ki
Napi elszámolást készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pénztárkezelés
B típus Pénztári leszámolás
B típus Pénzkezelés, valutaelszámolás
B típus Zárlatkészítés
B típus Pénztárellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személypénztárak ellenőrzése
Pénztári leszámolások
Pénztárak vezénylése

79

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

262/3.0/0652-06

Ellenőrzési
ismeretek

azonosítója

sza

262/3.1/0652-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.1/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénztárellenőrzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámolást végez
Tevékenységével összefüggő információt ad
Intézkedik a talált tárgyakkal kapcsolatban
Folyamatosan vezeti a pénztárnaplót
Nyílvántartja és rendezi a pénztári hiánylatot
Közvetített szolgáltatásokat számol el, számlát nyugtát állít ki
Napi elszámolást készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pénztárkezelés
B típus Pénztári leszámolás
B típus Pénzkezelés, valutaelszámolás
B típus Zárlatkészítés
B típus Pénztárellenőrzés
B típus Vasútföldrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Műveletek gyakorlása 30%
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Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Képzési idő:
34 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személypénztárak ellenőrzése
Pénztári leszámolások
Pénztárak vezénylése
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262/1.0/0654-06

Forgalom

azonosítója

sza
sza
sza

262/1.1/0654-06
262/1.2/0654-06
262/1.3/0654-06

50
46
20

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0654-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a vonat közlekedését, szükség esetén jelez
Vonatot meneszt (indít)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Előjelzők, továbbá tolatási mozgást szabályozó jelzők valamint jelzéseik
B típus Egyéb jelzők
A típus Kézi jelzések és hangjelzések,
A típus Figyelembe nem veendő, érvénytelen, továbbá használhatatlan jelzők
B típus Figyelmeztető jelek
A típus Váltók, váltó- és vágányút-ellenőrzés
A típus Útsorompók, sorompókezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
5. szint Állomási és vonali biztosító berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgalmi utasítás vonatkozó anyaga (Általános rendelkezések, váltó és vágányút
ellenőrzés, sorompókezelés, tolatószolgálat, járműmegfutamodás elleni védekezés, kocs-i
és vonatvizsgálat, járműkapcsolás, mozdonyok alkalmazása)
Forgalmi utasítás vonatkozó anyaga (vonatok terhelése és hossza, vonatok összeállítása,
vonatszemélyzet helye és létszáma a vonatokon, menetrend, vonatközlekedés
lebonyolítása)
Forgalmi utasítás vonatkozó anyaga (szolgálat a vonatoknál, menetigazolvány kezelése,
lassúmenetek vágányzárások, szolgálat végzés télen, rendkívüli esemény)
Fékutasítás
Utasítás kocsiadatok felvételére
Műszaki Táblázatok
Műszaki kocsiszolgálati utasítás vonatkozó anyagai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0654-06
A tananyagelem megnevezése:
Jelzési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a vonat közlekedését, szükség esetén jelez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések
A típus Előjelzők, továbbá tolatási mozgást szabályozó jelzők valamint jelzéseik
B típus Egyéb jelzők
A típus Kézi jelzések és hangjelzések,
A típus Figyelembe nem veendő, érvénytelen, továbbá használhatatlan jelzők
B típus Figyelmeztető jelek
A típus Jelzések a vonatokon és járműveken
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
5. szint Állomási és vonali biztosító berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jelzési Utasítás teljes anyaga
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0654-06
A tananyagelem megnevezése:
Pálya- és biztosítóberendezés-ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítóberendezést kezel, váltót állít
Vonatot meneszt (indít)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Váltók, váltó- és vágányút-ellenőrzés
A típus Útsorompók, sorompókezelés
A típus Kézi jelzések és hangjelzések,
A típus Figyelembe nem veendő, érvénytelen, továbbá használhatatlan jelzők
B típus Egyéb jelzők
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
5. szint Állomási és vonali biztosító berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tankert
Tanműhely
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályavasúti ismeretek
Állomási és vonali biztosítóberendezések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0654-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vonatot meneszt (indít)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
5. szint Állomási és vonali biztosító berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tankert
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vonatterhelési kimutatás
Számítási feladatok
Forgalmi utasítás vonatkozó anyaga (szolgálat a vonatoknál, menetigazolvány kezelése,
lassúmenetek vágányzárások)
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Fékutasítás
Utasítás kocsiadatok felvételére
Műszaki Táblázatok
Műszaki kocsiszolgálati utasítás vonatkozó anyagai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0654-06
A tananyagelem megnevezése:
Jelzési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vonatot meneszt (indít)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
5. szint Állomási és vonali biztosító berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tankert
Tanműhely
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jelzési Utasítás teljes anyaga
Pályavasúti ismeretek
Állomási és vonali biztosítóberendezések
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262/1.0/0642-06

Általános feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

262/1.1/0642-06
262/1.2/0642-06
262/1.3/0642-06
262/1.4/0642-06
262/1.5/0642-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános üzemi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szolgálatot átad/átvesz
Betartja a munkahelyi előírásokat, forgalmi, műszaki és végrehajtási utasításokat
Naprakészen javítja a munkavégzéséhez szükséges utasításokat
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken
Részt vesz az időszakosan ismétlődő oktatásokon, szakmai vizsgákon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti munkavégzéssel kapcsolatos általános követelmények, szabályok megismerése
Alaputasítások megismerése, javításuk, módosításuk
Oktatási-képzési elvárások
Munkaügyi szabályok

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az egyéni védőeszközöket (sisak, védőköpeny, sárga mellény, védőkesztyű)
Biztosítja a közlekedési, menekülési útvonalak, kijáratok, vészkijáratok, kapcsolók és
áramtalanító berendezések szabadon hagyását
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken
Részt vesz az időszakosan ismétlődő oktatásokon, szakmai vizsgákon
Részt vesz a munkavédelmi, baleset- és tűzvédelmi oktatáson, betartja a vagyon- és
környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelemmel, munkabiztonsággal kapcsolatos ismeretek, szabályok, feladatok
Védőeszközök megismerése, használatuk
Munkahelyi biztonság feltételei
Környezetvédelmi előírások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Baleset-, tűz-, vagyonvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken
Részt vesz az időszakosan ismétlődő oktatásokon, szakmai vizsgákon
Részt vesz a munkavédelmi, baleset- és tűzvédelmi oktatáson, betartja a vagyon- és
környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Balesetvédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi ismeretek, szabályok, előírások
Tűzoltó készülékek használata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.4/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az egyéni védőeszközöket (sisak, védőköpeny, sárga mellény, védőkesztyű)
Részt vesz a munkavédelmi, baleset- és tűzvédelmi oktatáson, betartja a vagyon- és
környezetvédelmi előírásokat
Biztosítja a közlekedési, menekülési útvonalak, kijáratok, vészkijáratok, kapcsolók és
áramtalanító berendezések szabadon hagyását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
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Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
34 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eseménykönyvek, munkavédelmi jegyzőkönyvek, bejelentések formai és tartalmi
követelményei
Oktatási naplók, nyilvántartások vezetése
Munkaügyi nyilvántartások, vezénylési feladatok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.5/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Baleset-, tűz-, vagyonvédelem gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munkavédelmi, baleset- és tűzvédelmi oktatáson, betartja a vagyon- és
környezetvédelmi előírásokat
Baleset esetén intézkedik, elsősegélyt nyújt
Megírja az eseménykönyvet
Rendőrségi bejelentést ír és továbbít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
34 óra gyakorlat osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka-, tűz-, baleset és vagyonvédelmi jegyzőkönyvek, bejelentések formai és tartalmi
követelményei
Értesítési, tájékoztatási feladatok
Formanyomtatványok
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18. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0643-06

sza
sza
Vasúti árufuvarozási
sza
feladatok I.
sza
sza

azonosítója

262/1.1/0643-06
262/1.2/0643-06
262/1.3/0643-06
262/1.4/0643-06
262/1.5/0643-06

15
0
15
30
0

0
15
0
0
19

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonat átvétel árufuvarozási ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi az érkező vonatokat
Átveszi a vonatot és megállapítja a fuvarokmányok, kocsizárak egyezőségét
Lebárcázza a vasúti kocsit, vagy eltávolítja a régieket
Átveszi a mozdonyvezetőtől a fuvarokmányokat
Dönt a vonatok átvételének sorrendjéről
Zárhiányt pótol
Kézbesíti a fuvarokmányokat
Átveszi az utánküldési kisérőleveleket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Járműkapcsolások
B típus Kocsi és vonatvizsgálat
A típus Vonat át- és felvétel
B típus Kocsiadatfelvétel, vonatátvétel, vonatelőkészítés
B típus Menetigazolvány, menetlevél
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
15 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendeltetési állomásra érkezett vonatok átvétele, üzemeltetési, árufuvarozási, és
vagyonbiztonsági szempontból
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállításirányítási rendszer (SZIR) ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létrehozza a rendszerbeli fuvarlevelet
A számítógépes nyilvántartást egyezteti a fuvarlevéllel és a kocsiszámmal, javítja a hibákat
Jelzi a rendkívüli küldemények engedélyszámát
Hiány - fölös jelentést, rendezési jelentést készít
Megállapítja a rakomány veszélyességi fokát
Rendezési jegyzéket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) működtetés
B típus Vonatok terhelése, hossza és összeállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
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Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szállításirányítási rendszer működtetése az árkező és az induló vonatok, üzemeltetési,
árufuvarozási és vagyonbiztonsági adatai alapján
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonatfelvétel árufuvarozási ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vonatot indulásra előkészíti
Előkészíti és felveszi az induló vonatot
Összeállítja az induló vonat fuvarokmányait
Felveszi az induló vonatokat, ellenőrzi a kocsi müszaki állapotát
Kitölti a mozdonyvezető menetigazolványát
Lebárcázza a vasúti kocsit, vagy eltávolítja a régieket
Elkészíti a vonat terhelési kimutatását
Kezeli a raksúlyváltót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vonat át- és felvétel
B típus Kocsiadatfelvétel, vonatátvétel, vonatelőkészítés
B típus Járműkapcsolások
B típus Vonatok terhelése, hossza és összeállítása
B típus Mozdonyok mennyisége, alkalmazása és sebessége
B típus Menetigazolvány, menetlevél
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Precizitás
95

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
15 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A feladási és a vonatindító állomásról indított vonatok felvétele, üzemeltetési,
árufuvarozási, és vagyonbiztonsági szempontból
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.4/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Árufuvarozási üzletszabályzat ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a kocsi, a rakomány állapotát és veszélyességi fokát
Rögzít, ellenőrzi a számítógépbe, visszaigazolja a kocsimegrendeléseket
Visszaigazolás nélküli kocsiknál értesíti a fuvaroztatót a vasúti kocsi kiállításáról
Megállapítja a kocsikkal és a fuvarokmányokkal kapcsolatosan a "hiány"-t és a "fölös"-t
Hatósági értesítéseket végez (vám, rendőrség stb.)
Előjegyzi a rakodási szabályok betartásának ellenőrzését
Ellenőrzi a rakomány állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fuvarozás, kocsimegrakás
B típus Egy fuvarleveles továbbítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árufuvarozáshoz kapcsolódó szabályozások, rendeletek ismerete
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.5/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Árufuvarozás üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dönt a veszélyes rakományt szállító kocsi vonatban való elhelyezéséről
Elvégzi a vonat állvatartásához szükséges kézi és rögzítő fékek próbáját
Figyelemmel kíséri a veszélyes áruval rakott kocsikat
Az úticélnak megfelelően jelzéssel látja el a kocsikat, pótolja a hiányzó iránypont bárcát
Elhelyezi a zárjezlő tárcsát
Elvégzi a vonat megfékezettségének megállapítását
Megállapítja a kocsi fékezettségi állapotát
Részt vesz a rakodóhely kiszolgálásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasúti kocsi írányítás és gazdálkodás
C típus Vonatszemélyzet helye és létszáma a vonatokon
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
19 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tehervonatok felkészítése a fuvarozásra A tehervonatok fogadása a fuvarozásból, a
kapocsolódó üzemeltetési feladatok ellátása
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19. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0643-06

Vonatösszeállítás

azonosítója

sza
sza
sza
sza

262/2.1/0643-06
262/2.2/0643-06
262/2.3/0643-06
262/2.4/0643-06

20
20
20
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Árufuvarozási üzletszabályzat ismeretei II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a kocsi, a rakomány állapotát és veszélyességi fokát
Előjegyzi a rakodási szabályok betartásának ellenőrzését
Ellenőrzi a rakomány állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vonatok terhelése, hossza és összeállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árufuvarozáshoz kapcsolódó szabályozások, rendeletek ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonatösszeállítással kapcsolatos forgalmi ismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi az érkező vonatokat
Átveszi a mozdonyvezetőtől a fuvarokmányokat
Ellenőrzi a kocsi, a rakomány állapotát és veszélyességi fokát
Az úticélnak megfelelően jelzéssel látja el a kocsikat, pótolja a hiányzó iránypont bárcát
A számítógépes nyilvántartást egyezteti a fuvarlevéllel és a kocsiszámmal, javítja a hibákat
Rendezési jegyzéket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vonat át- és felvétel
B típus Kocsiadatfelvétel, vonatátvétel, vonatelőkészítés
B típus Járműkapcsolások
B típus Menetigazolvány, menetlevél
B típus Kocsi és vonatvizsgálat
A típus Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) működtetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgalmi utasítás és függelékei, az utasítás kocsiadatok felvételére, a műszaki
kocsiszolgálati, az elegytovábbítási utasítások továbbá a SZIR felhasználói kézikönyv
raktárnokra , vonat fel és átvevőre vonatkozó előírásai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.3/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonatösszeállítással kapcsolatos forgalmi ismeretek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi az induló vonatokat, ellenőrzi a kocsi müszaki állapotát
Dönt a veszélyes rakományt szállító kocsi vonatban való elhelyezéséről
Elhelyezi a zárjezlő tárcsát
Kézbesíti a fuvarokmányokat
Kitölti a mozdonyvezető menetigazolványát
A vonatot indulásra előkészíti
Jelzi a rendkívüli küldemények engedélyszámát
Elvégzi a vonat állvatartásához szükséges kézi és rögzítő fékek próbáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vonat át- és felvétel
B típus Kocsiadatfelvétel, vonatátvétel, vonatelőkészítés
B típus Kocsi és vonatvizsgálat
B típus Menetigazolvány, menetlevél
A típus Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) működtetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Üzemlátogatás
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Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgalmi utasítás és függelékei, az utasítás kocsiadatok felvételére, a műszaki
kocsiszolgálati, az elegytovábbítási utasítások, továbbá a SZIR felhasználói kézikönyv
raktárnokra , vonat fel- és átvevőre vonatkozó előírásai
A jelzési, a menetigazolvány kitöltési, a fék utasítások, továbbá a rendkívüli küldemények
továbbításának szabályozására vonatkozó előírások raktárnokra és vonat fel és átvevőre
vonatkozó szabályai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.4/0643-06
A tananyagelem megnevezése:
Vonatösszeállítással kapcsolatos forgalmi ismeretek III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a vonat megfékezettségének megállapítását
Elkészíti a vonat terhelési kimutatását
Kezeli a raksúlyváltót
Megállapítja a kocsi fékezettségi állapotát
Ellenőrzi a rakomány állapotát
Előpkészíti és felveszi az induló vonatot
Részt vesz a járművek megfutamodása elleni védelemben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vonatok terhelése, hossza és összeállítása
B típus Járműkapcsolások
B típus Mozdonyok mennyisége, alkalmazása és sebessége
C típus Vonatszemélyzet helye és létszáma a vonatokon
A típus Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR) működtetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás
Számítógép-terem
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Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgalmi utasítás és függelékei, az utasítás kocsiadatok felvételére, a műszaki
kocsiszolgálati, a fékutasítások továbbá a SZIR felhasználói kézikönyv raktárnokra ,
vonat fel- és átvevőre vonatkozó szabályai
A szolgálati menetrendkönyv, menetrendi segédkönyv, a műszaki táblázatok raktárnokra,
vonat fel- és átvevőre vonatkozó előírásai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

20. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0645-06

sza
sza
sza
sza
Vasúti árufuvarozási sza
feladatok II.
sza
sza
sza
sza
sza

azonosítója

262/1.1/0645-06
262/1.2/0645-06
262/1.3/0645-06
262/1.4/0645-06
262/1.5/0645-06
262/1.6/0645-06
262/1.7/0645-06
262/1.8/0645-06
262/1.9/0645-06
262/1.10/0645-06

60
0
60
0
60
50
0
60
57
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0645-06
A tananyagelem megnevezése:
A belföldi vasúti fuvarlevelek kezelésének ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megérkezteti a rendszerbeli fuvarlevelet
Értesíti a feladót/átvevőt a kocsi rendelkezésre bocsátásáról
Elkészíti a kiírást a vonat összeállítására a forgalmi szolgálat felé
Visszaigazolás nélküli teljesítéseknél értesíti a fuvaroztatót a kocsi kiállításáról
Átveszi, kezeli a kocsizárakat (darabszám és sorszám szerint)
Kezeli az újrafeladásokat
Intézkedik fuvarozási, kiszolgáltatási akadály esetén
Intézkedik a rakományigazitás elvégzésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
60
0
50
0
551
0
42
0
0
52

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A belföldi a nemzetközi CIM / CUV és SZMGSZ fuvarlevelek kezelése, a hozzá
kapcsolódó belföldi és nemzetközi fuvarjogi ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0645-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarlevelek számítógépes kezelésének ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létrehozza az előzetes fuvarlevelet, a fuvarlevél adatait bemásolja, kezeli a fizikai
fuvarlevelet
Lekérdezi a SZIR és egyéb jelentéseket
Elkészíti az SZMB (szállításmegbízási) számot
Rögziti a számítógépbe (SZIR) a kocsimegrendeléseket
A kocsiszolgálat intézése alapján elosztja a kocsikat a feladáshoz
Vonatátvételi jegyzéket készít a rendszerben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus SZIR-rendszer működtetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR)
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Számítógép-terem
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Képzési idő:
60 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A belföldi a nemzetközi CIM / CUV és SZMGSZ-fuvarlevelek kezelése a
szállításirányítási rendszerben a rakott és üres állapotnak és forgalomnak megfelelően

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0645-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi árukezelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érkezteti a fuvarleveleket
Átveszi, átadja fuvarlevelet a fuvaroztatótól, kiszolgáltatja vagy átveszi a küldeményt
Vezeti a fuvarozási naplót
Kezeli/nyilvántartja, visszaigazolja a kocsimegrendelést
Kezeli, kitölti, fogadja az utánküldési kisérőleveleket
Káresetekről eseménykönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúton fuvarozott küldemények kezelésének általános szabályai
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.4/0645-06
A tananyagelem megnevezése:
Árukezelési ismeretek gyakorlata I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érkezteti a fuvarleveleket
Átveszi, átadja fuvarlevelet a fuvaroztatótól, kiszolgáltatja vagy átveszi a küldeményt
Vezeti a fuvarozási naplót
Kezeli/nyilvántartja, visszaigazolja a kocsimegrendelést
Kezeli, kitölti, fogadja az utánküldési kisérőleveleket
Káresetekről eseménykönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
50 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúton fuvarozott küldemények kezelésének általános gyakorlati szabályai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.5/0645-06
A tananyagelem megnevezése:
A nemzetközi vasúti fuvarlevelek kezelésének ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megérkezteti a rendszerbeli fuvarlevelet
Létrehozza az előzetes fuvarlevelet, a fuvarlevél adatait bemásolja, kezeli a fizikai
fuvarlevelet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus SZIR-rendszer működtetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemzetközi vasúti fuvarlevelek kezelése, ismerete
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.6/0645-06
A tananyagelem megnevezése:
A nemzetközi forgalmú üres vasúti kocsik fuvarleveleinek kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megérkezteti a rendszerbeli fuvarlevelet
Létrehozza az előzetes fuvarlevelet, a fuvarlevél adatait bemásolja, kezeli a fizikai
fuvarlevelet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus SZIR-rendszer működtetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemzetközi forgalmú üres vasúti kocsik fuvarleveleinek kezelése, ismerete
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.7/0645-06
A tananyagelem megnevezése:
A fuvarlevelek számítógépes kezelésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Létrehozza az előzetes fuvarlevelet, a fuvarlevél adatait bemásolja, kezeli a fizikai
fuvarlevelet
Lekérdezi a SZIR és egyéb jelentéseket
Elkészíti az SZMB (szállításmegbízási) számot
Rögziti a számítógépbe (SZIR) a kocsimegrendeléseket
A kocsiszolgálat intézése alapján elosztja a kocsikat a feladáshoz
Vonatátvételi jegyzéket készít a rendszerben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus SZIR-rendszer működtetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR)
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Számítógép-terem
Képzési idő:
42 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fuvarlevél létrehozása, SZIR-rendszer ismerete, használata
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.8/0645-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi árukezelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érkezteti a fuvarleveleket
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Átveszi, átadja fuvarlevelet a fuvaroztatótól, kiszolgáltatja vagy átveszi a küldeményt
Vezeti a fuvarozási naplót
Kezeli/nyilvántartja, visszaigazolja a kocsimegrendelést
Kezeli, kitölti, fogadja az utánküldési kisérőleveleket
Káresetekről eseménykönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi árukezelés ismerete, fuvarlevél létrehozása, kezelése
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.9/0645-06
A tananyagelem megnevezése:
Külön megállapodás alapján történő árukezelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érkezteti a fuvarleveleket
Átveszi, átadja fuvarlevelet a fuvaroztatótól, kiszolgáltatja vagy átveszi a küldeményt
Vezeti a fuvarozási naplót
Kezeli/nyilvántartja, visszaigazolja a kocsimegrendelést
Kezeli, kitölti, fogadja az utánküldési kisérőleveleket
Káresetekről eseménykönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
57 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Külön megállapodás alapján történő árukezelési ismeretek, fuvarlevél, nyilvántartás,
kísérőlevél
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.10/0645-06
A tananyagelem megnevezése:
Árukezelési ismeretek gyakorlata II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érkezteti a fuvarleveleket
Átveszi, átadja fuvarlevelet a fuvaroztatótól, kiszolgáltatja vagy átveszi a küldeményt
Vezeti a fuvarozási naplót
Kezeli/nyilvántartja, visszaigazolja a kocsimegrendelést
Kezeli, kitölti, fogadja az utánküldési kisérőleveleket
Káresetekről eseménykönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
52 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Árukezelés a gyakorlatban, fuvarlevelek, nyilvántartás, kísérőlevél
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0646-06

Árupénztári
elszámolások

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

262/1.1/0646-06
262/1.2/0646-06
262/1.3/0646-06
262/1.4/0646-06
262/1.5/0646-06
262/1.6/0646-06
262/1.7/0646-06
262/1.8/0646-06
262/1.9/0646-06
262/1.10/0646-06

60
60
0
0
60
50
0
0
60
57

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
52
52
0
551
0
50
50
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0646-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges árupénztári ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az üres és rakott vasúti kocsi érkezéséről vezetett könyv alapján elszámolja a díjakat
Az iparvágányon felmerült szolgáltatásokat elszámolja
Gyűjti a költségviselő részére a fuvarlevél példányokat, kimutatást vezet, és postázza
azokat
Nemzetközi forgalomban bérmentesítési számlát állít ki, vagy zár le
Kezeli és elszámolja az egy fuvarlevéllel feladot zárt vonattal továbbitott küldeményeket
Kezeli a rendkivüli (RK) küldeményeket
Kezeli a fuvarozásszerződés módósításokat
Jövedelem jellegű elszámolások során kezeli a be- és kifizetéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árufuvarozáshoz kapcsolódó egyéb elszámolás
B típus Egy fuvarleveles továbbítás
B típus Szállítmányozás és vámkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árupénztárban történő elszámolások alapját képező általános és különleges elszámolási
módok
Az árufuvarozási szolgáltatások és az ahhoz kapcsolódó mellékdíjak elszámolása, a
fuvardíj és a fuvarköltség megállapítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0646-06
A tananyagelem megnevezése:
Árupénztári elszámolások és díjszabási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fuvardíj-kalkulációt készít
Fogadja vagy végrehajtja a fuvarozási szerződés-módosításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A díjszabás rendszerének ismerete
B típus Díjszabási távolság megállapítása belföldi nemzetközi forgalomban
B típus Fuvardíj, fuvarköltség megállapítása
B típus Különleges fuvardíj és fuvarköltség megállapítási rendszerek
B típus Bruttó, nettó, tuttó fuvardíj rendszerek ismerete (kedvezményezési eljárások)
B típus Önköltség számítás
B típus Külön megállapodások, köteléki díjszabások
B típus Fuvardíj kalkuláció készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árudíjszabási rendszerek, a díjszabási távolság, a pályahasználati díj alapján
megállapított és kiajánlható fuvardíjak
Az árufuvarozás területén alkalmazott kedvezményezési rendszerek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0646-06
A tananyagelem megnevezése:
Árupénztári elszámolások gyakorlata I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az üres és rakott vasúti kocsi érkezéséről vezetett könyv alapján elszámolja a díjakat
Az iparvágányon felmerült szolgáltatásokat elszámolja
Gyűjti a költségviselő részére a fuvarlevél példányokat, kimutatást vezet, és postázza
azokat
Nemzetközi forgalomban bérmentesítési számlát állít ki, vagy zár le
Kezeli és elszámolja az egy fuvarlevéllel feladot zárt vonattal továbbitott küldeményeket
Kezeli a rendkivüli (RK) küldeményeket
Kezeli a fuvarozásszerződés módósításokat
Jövedelem jellegű elszámolások során kezeli a be- és kifizetéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árufuvarozáshoz kapcsolódó egyéb elszámolás
B típus Egy fuvarleveles továbbítás
B típus Szállítmányozás és vámkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
52 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árufuvarozási szolgáltatások és az ahhoz kapcsolódó mellékdíjak elszámolása a
fuvardíj és a fuvarköltség megállapítása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.4/0646-06
A tananyagelem megnevezése:
Árupénztári elszámolások gyakorlata II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fuvardíj-kalkulációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A díjszabás rendszerének ismerete
B típus Díjszabási távolság megállapítása belföldi nemzetközi forgalomban
B típus Fuvardíj, fuvarköltség megállapítása
B típus Különleges fuvardíj és fuvarköltség megállapítási rendszerek
B típus Bruttó, nettó, tuttó fuvardíj rendszerek ismerete (kedvezményezési eljárások)
B típus Önköltség számítás
B típus Külön megállapodások, köteléki díjszabások
B típus Fuvardíj kalkuláció készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
52 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árudíjszabási rendszerek, a díjszabási távolság, a pályahasználati díj alapján
megállapított és kiajánlható fuvardíjak
Az árufuvarozás területén alkalmazott kedvezményezési rendszerek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.5/0646-06
A tananyagelem megnevezése:
Árufuvarozáshoz kapcsolodó egyéb elszámolások ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jövedelem jellegű elszámolások során kezeli a be- és kifizetéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árufuvarozáshoz kapcsolódó egyéb elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
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3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Árufuvarozáshoz kapcsolodó elszámolási ismeretek, elszámolások kezelése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.6/0646-06
A tananyagelem megnevezése:
Iparvágányon kezelt vasúti kocsik elszámolási ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az üres és rakott vasúti kocsi érkezéséről vezetett könyv alapján elszámolja a díjakat
Az iparvágányon felmerült szolgáltatásokat elszámolja
Gyűjti a költségviselő részére a fuvarlevél példányokat, kimutatást vezet, és postázza
azokat
Nemzetközi forgalomban bérmentesítési számlát állít ki, vagy zár le
Kezeli és elszámolja az egy fuvarlevéllel feladot zárt vonattal továbbitott küldeményeket
Kezeli a rendkivüli (RK) küldeményeket
Kezeli a fuvarozásszerződés módósításokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árufuvarozáshoz kapcsolódó egyéb elszámolás
B típus Egy fuvarleveles továbbítás
B típus Szállítmányozás és vámkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Iparvágányon kezelt vasúti kocsik elszámolási ismerete, küldemények kezelése,
fuvarlevelek
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.7/0646-06
A tananyagelem megnevezése:
Iparvágányon felmerült szolgáltatások elszámolásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az üres és rakott vasúti kocsi érkezéséről vezetett könyv alapján elszámolja a díjakat
Az iparvágányon felmerült szolgáltatásokat elszámolja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árufuvarozáshoz kapcsolódó egyéb elszámolás
B típus Szállítmányozás és vámkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
50 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Iparvágányon kezelt vasúti kocsik elszámolási ismerete, küldemények kezelése,
fuvarlevelek alkalmazása a gyakorlatban
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.8/0646-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti fuvarköltség megállapításának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fuvardíj-kalkulációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A díjszabás rendszerének ismerete
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B típus Díjszabási távolság megállapítása belföldi nemzetközi forgalomban
B típus Fuvardíj, fuvarköltség megállapítása
B típus Különleges fuvardíj és fuvarköltség megállapítási rendszerek
B típus Bruttó, nettó, tuttó fuvardíj rendszerek ismerete (kedvezményezési eljárások)
B típus Külön megállapodások, köteléki díjszabások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
50 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fuvardíj-kalkuláció
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.9/0646-06
A tananyagelem megnevezése:
Díjszabási rendszerek ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fuvardíj-kalkulációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A díjszabás rendszerének ismerete
B típus Díjszabási távolság megállapítása belföldi nemzetközi forgalomban
B típus Fuvardíj, fuvarköltség megállapítása
B típus Fuvardíj kalkuláció készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Díjszabási rendszerek ismerete, használata
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.10/0646-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazott kedveményezési eljárások ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fuvardíj-kalkulációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bruttó, nettó, tuttó fuvardíj rendszerek ismerete (kedvezményezési eljárások)
B típus Fuvardíj, fuvarköltség megállapítása
B típus Önköltség számítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
57 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott kedvezményezési eljárások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

22. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0651-06

Személypénztár

azonosítója

szk
szk

262/1.1/0651-06
262/1.2/0651-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi személypénztár
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
Rendkívüli péztár átadás-átvételt végez
Előkészíti továbbadásra, postára a napi bevételt
Hitelesíti a pénztár-, állomási bélyegzőt
Közreműködik az ellenőrző zárlatnál
Üzemelteti a pénztárat
Nyitja/zárja a pénztárhelyiséget
Raktárrovancsolást végez, leltároz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szigorúan elszámolandó nyomtatványok kezelése
B típus Pénztárkezelés
B típus Pénztári leszámolás
B típus Pénzkezelés, valutaelszámolás
B típus Zárlatkészítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
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30
30

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

60

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személypénztár kezelésével kapcsolatos elméleti szabályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi személypénztár
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
Rendkívüli péztár átadás-átvételt végez
Előkészíti továbbadásra, postára a napi bevételt
Hitelesíti a pénztár-, állomási bélyegzőt
Közreműködik az ellenőrző zárlatnál
Üzemelteti a pénztárat
Nyitja/zárja a pénztárhelyiséget
Raktárrovancsolást végez, leltároz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szigorúan elszámolandó nyomtatványok kezelése
B típus Pénztárkezelés
B típus Pénztári leszámolás
B típus Pénzkezelés, valutaelszámolás
B típus Zárlatkészítés
B típus Pénztárkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemzetközi személypénztár kezelésével kapcsolatos különleges szabályok
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23. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0651-06

Menetjegykiadás

azonosítója

sza
sza
sza
sza

262/2.1/0651-06
262/2.2/0651-06
262/2.3/0651-06
262/2.4/0651-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi menetjegykiadás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a pénztárat
Vezeti a szükséges számadásokat, kimutatásokat
Elkészíti a napi és hóvégi pénztári zárást
Megrendeli, bevételezi, nyilvántartja, értékesíti a szigorúan elszámolandó és elárusítható
nyomtatványokat,
Kezeli a panaszkönyvet, vevői észrevételeket, reklamációt intéz, továbbít
Az okmányok állomáson maradó példányát irattározza
Fizetési felszólítást ír, késedelmi kamatot számol, kezdeményezi a peresítést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közvetített szolgáltatások kezelése
B típus ÁFA és számviteli ellenőrzés
B típus Készpénzes fizetési elszámolás
B típus Központi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belföldi menetjegykiadás, menetdíj-visszatérítés , utaspanasz-kezelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi menetdíjszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
Üzemelteti a pénztárat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi menetdíjszámítás
B típus Nemzetközi menetdíjszámítás
B típus Menetdíj-visszatérítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belföldi menetdíjszámítás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.3/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi menetjegykiadás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a pénztárat
Vezeti a szükséges számadásokat, kimutatásokat
Elkészíti a napi és hóvégi pénztári zárást
Megrendeli, bevételezi, nyilvántartja, értékesíti a szigorúan elszámolandó és elárusítható
nyomtatványokat,
Kezeli a panaszkönyvet, vevői észrevételeket, reklamációt intéz, továbbít
Az okmányok állomáson maradó példányát irattározza
Fizetési felszólítást ír, késedelmi kamatot számol, kezdeményezi a peresítést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közvetített szolgáltatások kezelése
B típus ÁFA és számviteli ellenőrzés
B típus Készpénzes fizetési elszámolás
B típus Központi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi menetjegykiadás, menetdíj-visszatérítés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.4/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi menetdíjszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
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Üzemelteti a pénztárat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi menetdíjszámítás
B típus Nemzetközi menetdíjszámítás
B típus Menetdíj-visszatérítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi menetdíjszámítás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

24. TANANYAGEGYSÉG

262/3.0/0651-06

Menetjegykiadás
gyakorlat

azonosítója

szk
szk

262/3.1/0651-06
262/3.2/0651-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.1/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi pénztárgép-kezelés és helybiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi a jegykiadó/pénztár, kártyaleolvasó, számítógépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi menetdíjszámítás
B típus Nemzetközi menetdíjszámítás
B típus Jegykiadó gép kezelése
B típus Helybiztosítás
B típus SZIR-ben történő árupénztári elszámolások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Helybiztosítási rendszerek kezelése
2. szint MHR
2. szint Jegykiadógépek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pénztárgép kezelése
Belföldi helybiztosítás
Bankkártyás fizetés
Jegykiadógép rendszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.2/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi helybiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi a jegykiadó/pénztár, kártyaleolvasó, számítógépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi menetdíjszámítás
B típus Nemzetközi menetdíjszámítás
B típus Jegykiadó gép kezelése
B típus Helybiztosítás
B típus SZIR-ben történő árupénztári elszámolások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Helybiztosítási rendszerek kezelése
2. szint MHR
2. szint Jegykiadógépek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
33 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi pénztárgép kezelése
Nemzetközi helybiztosítás
Valutás fizetés
Internetes jegykiadó rendszerek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

25. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0652-06

Vasúti ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

262/1.1/0652-06
262/1.2/0652-06
262/1.3/0652-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti földrajz és történet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyarország vasúti földrajza
A magyar vasútépítés története
Határállomások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Menetrend kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az aktuális menetrendet, annak különleges okokból történő módosításait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
B típus Menetrend kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
34 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Menetrend kezelése
Utazásszervezés
Határátmenetek
Minőségi vonatok
Nemzetközi vasúti összeköttetések
Személyszállító vonatok összeállítása
Szerelvény- és személyzetfordulók készítése
Forgalmi Utasítás vonatkozó fejezete (13.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi vasúti földrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Európa vasútföldrajza
Nemzetközi határátmenetek
Európai vasúti folyosók
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

26. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0652-06

Elemzés-ellenőrzés

azonosítója

szk
szk

262/2.1/0652-06
262/2.2/0652-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti statisztikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a feladatköréhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységet
Statisztikai adatokat gyűjt és állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személyszállítási bevételek elszámolása, leszámolása
Személyszállítási statisztikai mutatószámok
Vasúti teljesítmények elemzése
Nemzetközi statisztikák
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénztárellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámolást végez
Pénzt kezel, ellenőrzi a bankjegy valódiságát
Tevékenységével összefüggő információt ad
Intézkedik a talált tárgyakkal kapcsolatban
Folyamatosan vezeti a pénztárnaplót
Nyílvántartja és rendezi a pénztári hiánylatot
Közvetített szolgáltatásokat számol el, számlát nyugtát állít ki
Napi elszámolást készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pénztárkezelés
B típus Pénztári leszámolás
B típus Pénzkezelés, valutaelszámolás
B típus Zárlatkészítés
B típus Pénztárellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személypénztárak ellenőrzése
Pénztári leszámolások
Pénztárak vezénylése
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27. TANANYAGEGYSÉG

262/3.0/0652-06

Ellenőrzési
ismeretek

azonosítója

szk

262/3.1/0652-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.1/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénztárellenőrzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámolást végez
Tevékenységével összefüggő információt ad
Intézkedik a talált tárgyakkal kapcsolatban
Folyamatosan vezeti a pénztárnaplót
Nyílvántartja és rendezi a pénztári hiánylatot
Közvetített szolgáltatásokat számol el, számlát nyugtát állít ki
Napi elszámolást készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pénztárkezelés
B típus Pénztári leszámolás
B típus Pénzkezelés, valutaelszámolás
B típus Zárlatkészítés
B típus Pénztárellenőrzés
B típus Vasútföldrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Műveletek gyakorlása 30%
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Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Képzési idő:
33 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személypénztárak ellenőrzése
Pénztári leszámolások
Pénztárak vezénylése
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Az 52 841 04 0010 52 03 azonosító számú, Vasúti személyfuvarozási pénztáros megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0642-06

Általános feladatok

azonosítója

sza
sza
sza

262/1.1/0642-06
262/1.2/0642-06
262/1.3/0642-06

45
45
45

0
0
0

0
0 135
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános munkavégzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szolgálatot átad/átvesz
Betartja a munkahelyi előírásokat, forgalmi, műszaki és végrehajtási utasításokat
Naprakészen javítja a munkavégzéséhez szükséges utasításokat
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken
Részt vesz az időszakosan ismétlődő oktatásokon, szakmai vizsgákon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti munkavégzéssel kapcsolatos általános követelmények, szabályok megismerése
Alaputasítások megismerése, javításuk, módosításuk
Oktatási-képzési elvárások
Munkaügyi szabályok

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az egyéni védőeszközöket (sisak, védőköpeny, sárga mellény, védőkesztyű)
Biztosítja a közlekedési, menekülési útvonalak, kijáratok, vészkijáratok, kapcsolók és
áramtalanító berendezések szabadon hagyását
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken
Részt vesz az időszakosan ismétlődő oktatásokon, szakmai vizsgákon
Részt vesz a munkavédelmi, baleset- és tűzvédelmi oktatáson, betartja a vagyon- és
környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
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Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelemmel, munkabiztonsággal kapcsolatos ismeretek, szabályok, feladatok
Védőeszközök megismerése, használatuk
Munkahelyi biztonság feltételei
Környezetvédelmi előírások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Baleset-, tűz-, vagyonvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken
Részt vesz az időszakosan ismétlődő oktatásokon, szakmai vizsgákon
Részt vesz a munkavédelmi, baleset- és tűzvédelmi oktatáson, betartja a vagyon- és
környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Balesetvédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi ismeretek, szabályok, előírások
Tűzoltó készülékek használata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

29. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0642-06

Általános gyakorlat

azonosítója

sza
sza

262/2.1/0642-06
262/2.2/0642-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános és munkavédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megírja az eseménykönyvet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra gyakorlat osztálykeretben

141

0
0

0
0

25
27

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eseménykönyvek, munkavédelmi jegyzőkönyvek, bejelentések formai és tartalmi
követelményei
Oktatási naplók, nyilvántartások vezetése
Munkaügyi nyilvántartások, vezénylési feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0642-06
A tananyagelem megnevezése:
Balest-tűz- és vagyonvédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megírja az eseménykönyvet
Baleset esetén intézkedik, elsősegélyt nyújt
Rendőrségi bejelentést ír és továbbít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonság
B típus Parancskönyvi rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka-, tűz-, baleset és vagyonvédelmi jegyzőkönyvek, bejelentések formai és tartalmi
követelményei
Értesítési, tájékoztatási feladatok
Formanyomtatványok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

30. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0648-06

Személyszállítás

azonosítója

sza
sza
sza

262/1.1/0648-06
262/1.2/0648-06
262/1.3/0648-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0648-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyszállítási szerződés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a személypénztári feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Díjszabási rendelkezések
B típus Díjszabási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személyszállítási szerződések
Jogszabályok ismerete
Utasok jogai és kötelezettségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0648-06
A tananyagelem megnevezése:
Utaskiszolgálás, utastájékoztatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Menetrendi tájékoztatást ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Menetrend
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Menetrend kezelése
3. szint Menetrendi jelek, piktogramok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
66 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Utaskiszolgálás
Szolgáltatások
Vonatok, különleges szolgáltatások
Utastájékoztatás
Vonatösszeköttetések
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0648-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi személyszállítási jog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a személypénztári feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Díjszabási rendelkezések
B típus Díjszabási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi személyszállítási jog COTIF, CIV-szabályok

145

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0648-06

Személydíjszabás I.

azonosítója

sza

262/2.1/0648-06

54

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0648-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi vasúti kedvezmények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a személypénztári feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi utazási kedvezmények
B típus Nemzetközi utazási kedvezmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint MHR (Menetjegyeladási, Helybiztosítási és Utastájékoztatási Rendszer )
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belföldi jogszabályba foglalt utazási kedvezmények
Kedvezmények felhasználási szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

32. TANANYAGEGYSÉG

262/3.0/0648-06

Személyszállítás
gyakorlat

azonosítója

sza
sza
sza

262/3.1/0648-06
262/3.2/0648-06
262/3.3/0648-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.1/0648-06
A tananyagelem megnevezése:
Kilométerszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a személypénztári feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kilométerképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
Műveletek gyakorlása 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
50 óra gyakorlat osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belföldi kilométerképzési szabályok
Kilométerszámítás
Utazási távolság megállapítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.2/0648-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi személypénztári gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámol a rontott jegyekkel
Visszaváltja a jegyet, kiállítja a dokumentumokat
Jegykészlet elszámolást végez
Jegymegrendelést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Menetjegyfajták
B típus Menetjegyek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint MHR (Menetjegyeladási, Helybiztosítási és Utastájékoztatási Rendszer )
2. szint Jegykiadó-gépek kezelése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 15%
Műveletek gyakorlása 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
49 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belföldi személypénztári tevékenységek
Jegymegrendelés
Jegykészlet
Menetjegyfajták, jegykiállítás, jegykezelés
148

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.3/0648-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi személypénztári gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámol a rontott jegyekkel
Visszaváltja a jegyet, kiállítja a dokumentumokat
Jegykészlet elszámolást végez
Jegymegrendelést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Menetjegyfajták
B típus Menetjegyek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint MHR (Menetjegyeladási, Helybiztosítási és Utastájékoztatási Rendszer )
2. szint Jegykiadó-gépek kezelése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 15%
Műveletek gyakorlása 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
45 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi személypénztári tevékenységek
Jegymegrendelés
Jegykészlet
Nemzetközi forgalomban használt menetjegyfajták, jegykiállítás, jegykezelés
Valutaszámítás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

33. TANANYAGEGYSÉG

262/4.0/0648-06

azonosítója

Személydíjszabás II.

szk
sza
szk
szk
szk

262/4.1/0648-06
262/4.2/0648-06
262/4.3/0648-06
262/4.4/0648-06
262/4.5/0648-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/4.1/0648-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasutasok kedvezménye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a személypénztári feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasutasok kedvezményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasutasok menetkedvezménye
FIP-kedvezmények
Vasutasok szolgálati utazása
Menetkedvezményi utasítás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/4.2/0648-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi személyszállítási jog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a személypénztári feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Díjszabási rendelkezések
B típus Díjszabási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belföldi személyszállítási jog
A vasút és az utasok jogai és kötelezettségei
Kiegészítő feltételek
Személydíjszabási utasítás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/4.3/0648-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzletpolitikai kedvezmények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a személypénztári feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi utazási kedvezmények
B típus Nemzetközi utazási kedvezmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint MHR (Menetjegyeladási, Helybiztosítási és Utastájékoztatási Rendszer )
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belföldi üzletpolitikai kedvezmények
Különleges szabályok
Kivételes díjszabások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/4.4/0648-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi vasúti kedvezmények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a személypénztári feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi utazási kedvezmények
B típus Nemzetközi utazási kedvezmények
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint MHR (Menetjegyeladási, Helybiztosítási és Utastájékoztatási Rendszer )
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
47 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi utazási kedvezmények
Nemzetközi díjszabások és megállapodások
TCV, Kelet-Nyugat Díjszabás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/4.5/0648-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyszállítási marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a személypénztári feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi utazási kedvezmények
B típus Nemzetközi utazási kedvezmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint MHR (Menetjegyeladási, Helybiztosítási és Utastájékoztatási Rendszer )
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személyszállítási marketing
Utaskikérdezés, kérdőívek, véleményformálás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

34. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0651-06

Személypénztár

azonosítója

szk
szk

262/1.1/0651-06
262/1.2/0651-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi személypénztár
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
Rendkívüli péztár átadás-átvételt végez
Előkészíti továbbadásra, postára a napi bevételt
Hitelesíti a pénztár-, állomási bélyegzőt
Közreműködik az ellenőrző zárlatnál
Üzemelteti a pénztárat
Nyitja/zárja a pénztárhelyiséget
Raktárrovancsolást végez, leltároz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szigorúan elszámolandó nyomtatványok kezelése
B típus Pénztárkezelés
B típus Pénztári leszámolás
B típus Pénzkezelés, valutaelszámolás
B típus Zárlatkészítés
B típus Pénztárkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személypénztár kezelésével kapcsolatos elméleti szabályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi személypénztár
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
Rendkívüli péztár átadás-átvételt végez
Előkészíti továbbadásra, postára a napi bevételt
Hitelesíti a pénztár-, állomási bélyegzőt
Közreműködik az ellenőrző zárlatnál
Üzemelteti a pénztárat
Nyitja/zárja a pénztárhelyiséget
Raktárrovancsolást végez, leltároz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szigorúan elszámolandó nyomtatványok kezelése
B típus Pénztárkezelés
B típus Pénztári leszámolás
B típus Pénzkezelés, valutaelszámolás
B típus Zárlatkészítés
B típus Pénztárkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemzetközi személypénztár kezelésével kapcsolatos különleges szabályok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

35. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0651-06

Menetjegykiadás

azonosítója

szk
szk
szk
szk

262/2.1/0651-06
262/2.2/0651-06
262/2.3/0651-06
262/2.4/0651-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi menetjegykiadás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a pénztárat
Vezeti a szükséges számadásokat, kimutatásokat
Elkészíti a napi és hóvégi pénztári zárást
Megrendeli, bevételezi, nyilvántartja, értékesíti a szigorúan elszámolandó és elárusítható
nyomtatványokat,
Kezeli a panaszkönyvet, vevői észrevételeket, reklamációt intéz, továbbít
Az okmányok állomáson maradó példányát irattározza
Fizetési felszólítást ír, késedelmi kamatot számol, kezdeményezi a peresítést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közvetített szolgáltatások kezelése
B típus ÁFA és számviteli ellenőrzés
B típus Készpénzes fizetés elszámolás
B típus Központi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belföldi menetjegykiadás, menetdíj-visszatérítés , utaspanasz-kezelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi menetdíjszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
Üzemelteti a pénztárat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi menetdíjszámítás
B típus Nemzetközi menetdíjszámítás
B típus Menetdíj-visszatérítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belföldi menetdíjszámítás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.3/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi menetjegykiadás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a pénztárat
Vezeti a szükséges számadásokat, kimutatásokat
Elkészíti a napi és hóvégi pénztári zárást
Megrendeli, bevételezi, nyilvántartja, értékesíti a szigorúan elszámolandó és elárusítható
nyomtatványokat,
Kezeli a panaszkönyvet, vevői észrevételeket, reklamációt intéz, továbbít
Az okmányok állomáson maradó példányát irattározza
Fizetési felszólítást ír, késedelmi kamatot számol, kezdeményezi a peresítést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közvetített szolgáltatások kezelése
B típus ÁFA és számviteli ellenőrzés
B típus Készpénzes fizetés elszámolás
B típus Központi elszámolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi menetjegykiadás, menetdíj-visszatérítés
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.4/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi menetdíjszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a kézi kasszát, bankkártya terminált
Üzemelteti a pénztárat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi menetdíjszámítás
B típus Nemzetközi menetdíjszámítás
B típus Menetdíj-visszatérítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi menetdíjszámítás
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36. TANANYAGEGYSÉG

262/3.0/0651-06

Menetjegykiadás
gyakorlat

azonosítója

szk
szk

262/3.1/0651-06
262/3.2/0651-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.1/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Belföldi pénztárgép-kezelés és helybiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi a jegykiadó/pénztár, kártyaleolvasó, számítógépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi menetdíjszámítás
B típus Nemzetközi menetdíjszámítás
B típus Jegykiadó gép kezelése
B típus Helybiztosítás
B típus SZIR-ben történő árupénztári elszámolások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Helybiztosítási rendszerek kezelése
2. szint MHR
2. szint Jegykiadógépek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
48 óra gyakorlat osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pénztárgép kezelése
Belföldi helybiztosítás
Bankkártyás fizetés
Jegykiadógép rendszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.2/0651-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi helybiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembe helyezi a jegykiadó/pénztár, kártyaleolvasó, számítógépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belföldi menetdíjszámítás
B típus Nemzetközi menetdíjszámítás
B típus Jegykiadó gép kezelése
B típus Helybiztosítás
B típus SZIR-ben történő árupénztári elszámolások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Helybiztosítási rendszerek kezelése
2. szint MHR
2. szint Jegykiadógépek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
48 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi pénztárgép kezelése
Nemzetközi helybiztosítás
Valutás fizetés
Internetes jegykiadó rendszerek
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37. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0652-06

Vasúti ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza

262/1.1/0652-06
262/1.2/0652-06
262/1.3/0652-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti földrajz és történet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
0lvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyarország vasúti földrajza
A magyar vasútépítés története
Határállomások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Menetrend kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri az aktuális menetrendet, annak különleges okokból történő módosításait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
B típus Menetrend kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
49 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Menetrend kezelése
Utazásszervezés
Határátmenetek
Minőségi vonatok
Nemzetközi vasúti összeköttetések
Személyszállító vonatok összeállítása
Szerelvény- és személyzetfordulók készítése
Forgalmi Utasítás vonatkozó fejezete (13.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi vasúti földrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
0lvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Európa vasútföldrajza
Nemzetközi határátmenetek
Európai vasúti folyosók
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38. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0652-06

Elemzés-ellenőrzés

azonosítója

sza
sza

262/2.1/0652-06
262/2.2/0652-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti statisztikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a feladatköréhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységet
Statisztikai adatokat gyűjt és állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személyszállítási bevételek elszámolása, leszámolása
Személyszállítási statisztikai mutatószámok
Vasúti teljesítmények elemzése
Nemzetközi statisztikák
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0652-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénztárellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elszámolást végez
Pénzt kezel, ellenőrzi a bankjegy valódiságát
Tevékenységével összefüggő információt ad
Intézkedik a talált tárgyakkal kapcsolatban
Folyamatosan vezeti a pénztárnaplót
Nyílvántartja és rendezi a pénztári hiánylatot
Közvetített szolgáltatásokat számol el, számlát nyugtát állít ki
Napi elszámolást készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pénztárkezelés
B típus Pénztári leszámolás
B típus Pénzkezelés, valutaelszámolás
B típus Zárlatkészítés
B típus Pénztárellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
0lvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személypénztárak ellenőrzése
Pénztári leszámolások
Pénztárak vezénylése
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39. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0654-06

Forgalom

azonosítója

sza
sza
sza

262/1.1/0654-06
262/1.2/0654-06
262/1.3/0654-06

45
45
45

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0654-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a vonat közlekedését, szükség esetén jelez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Figyelmeztető jelek
A típus Előjelzők, továbbá tolatási mozgást szabályozó jelzők valamint jelzéseik
A típus Kézi jelzések és hangjelzések,
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
5. szint Állomási és vonali biztosító berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Forgalmi utasítás
Vasúti forgalom szervezése és lebonyolítása
Vonatösszeállítás, tolatás
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0654-06
A tananyagelem megnevezése:
Jelzési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a vonat közlekedését, szükség esetén jelez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések
A típus Előjelzők, továbbá tolatási mozgást szabályozó jelzők valamint jelzéseik
B típus Egyéb jelzők
A típus Figyelembe nem veendő, érvénytelen, továbbá használhatatlan jelzők
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
5. szint Állomási és vonali biztosító berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jelzési ismeretek
Jelzők fajtái
Jelzési utasítás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0654-06
A tananyagelem megnevezése:
Pálya- és biztosítóberendezés ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vonatot meneszt (indít)
Biztosítóberendezést kezel, váltót állít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kézi jelzések és hangjelzések,
A típus Jelzések a vonatokon és járműveken
170

A típus Váltók, váltó- és vágányút-ellenőrzés
A típus Útsorompók, sorompókezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
5. szint Állomási és vonali biztosító berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tankert
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályavasúti ismeretek
Állomási forgalomirányító berendezések
Biztosítóberendezések
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40. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

262/2.0/0654-06

Forgalomi gyakorlat

sza
sza

262/2.1/0654-06
262/2.2/0654-06

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0654-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vonatot meneszt (indít)
Biztosítóberendezést kezel, váltót állít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Előjelzők, továbbá tolatási mozgást szabályozó jelzők valamint jelzéseik
A típus Jelzések a vonatokon és járműveken
A típus Váltók, váltó- és vágányút-ellenőrzés
A típus Útsorompók, sorompókezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
5. szint Állomási és vonali biztosító berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tankert
Képzési idő:
25 óra gyakorlat osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Menetrendszerkesztés
Menetidőszámítás
Forgalomirányítási gyakorlat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0654-06
A tananyagelem megnevezése:
Jelzési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vonatot meneszt (indít)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kézi jelzések és hangjelzések,
A típus Figyelembe nem veendő, érvénytelen, továbbá használhatatlan jelzők
A típus A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések
A típus Előjelzők, továbbá tolatási mozgást szabályozó jelzők valamint jelzéseik
B típus Egyéb jelzők
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
5. szint Állomási és vonali biztosító berendezések
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tankert
Képzési idő:
26 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jelző- és biztosítóberendezések ismerete
Jelzőképek, hibás jelzések
Kézi jelzések gyakorlata
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41. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0656-06

Vonatkísérői
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk

262/1.1/0656-06
262/1.2/0656-06
262/1.3/0656-06

45
45
45

0
0
0

0
0 135
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0656-06
A tananyagelem megnevezése:
Utastájékoztatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segít a fel- és leszállásban és az elhelyezkedésben, működteti a mozgáskorlátozottak
emelőberendezését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Utasszámlálás
B típus Utaskiszolgálás
B típus Panaszkezelés
B típus Kommunikáció
B típus Konfliktuskezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az utaskiszolgálás elmélete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0656-06
A tananyagelem megnevezése:
Utánfizetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja és kezeli a menetjegyeket (pótdíjak, kedvezmények, kiegészítések stb.),
betartatja az utasokkal az utazás szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Utánfizetések, panaszok kezelése
B típus Díjszabási rendelkezések
B típus Belföldi utazási kedvezmények
B típus Nemzetközi utazási kedvezmények
B típus Vasutasok kedvezményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Utánfizetés
Menetjegydíj-számítás
Pótdíjak
Utasleadás
Utasjogok
Utánfizetési utasítás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0656-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szerelvény műszaki állapotát (átveszi), fékpróbát tart, kitölti a vonatterhelési
kimutatást, rendellenesség esetén intézkedik, megjelöli a vonat végét
Ellenőrzi az utastájékozató berendezést (irány- és számtábla), kezeli a hangosító
berendezést
Szükség esetén tolatást vezet, elvégzi a járműkapcsolásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Előjelzők, továbbá tolatási mozgást szabályozó jelzők valamint jelzéseik
A típus Tolatásvezető kijelölése, teendői, tolatásban résztvevők kötelességei
A típus Személykocsi irányítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Távbeszélő berendezések
3. szint Utastájékoztató vizuális- és hangrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személykocsi ismeret
Jegyvizsgáló műszaki feladatai
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42. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0656-06

Vonatkísérői
gyakorlat

azonosítója

szk

262/2.1/0656-06

0

0

49

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0656-06
A tananyagelem megnevezése:
Jegyvizsgálói gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átveszi a felszereléseket (jegyeket, bárcákat, okmányokat, mobil jegykiadót stb.)
Jelentkezik az adott vonatokhoz (írásbeli rendelkezést vesz át)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
B típus Menetrend kezelése
B típus Fontosabb vonatok és csatlakozások
B típus Minőségi vonatok
B típus Határállomások és nemzetközi összeköttetések
B típus Menetdíjak
B típus Menetjegyfajták
B típus Menetjegyek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Menetrendábra olvasása
3. szint Menetrendi jelek, piktogramok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
49 óra gyakorlat osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jegykiállítás
Jegykezelés
Jegykiadó gép kezelése
Bevételek elszámolása
Utazási felvilágosítás
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43. TANANYAGEGYSÉG

262/1.0/0657-06

Hálókocsikalauzi
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk

262/1.1/0657-06
262/1.2/0657-06
262/1.3/0657-06

45
45
45

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0657-06
A tananyagelem megnevezése:
Szolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felvételezi és ellenőrzi a szolgáltatással kapcsolatos felszerelést és árukészletet
Felveszi az utaslistát
Előkészíti az utasteret a napszaknak megfelelően
Átveszi és felügyeli a hálókocsit műszakilag
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Menetjegyfajták
B típus Menetjegyek kezelése
B típus Helybiztosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A háló- és fekvőhelyes kocsiban nyújtott szolgáltatások elméleti ismeretei
A kocsi felkészítése, a szolgáltatások szervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0657-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a határőrizeti szerveknek
Mozgásképtelen kocsi esetén gondoskodik a kocsi készletének biztonságba helyezéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Személykocsi irányítás
B típus Utasszámlálás
B típus Panaszkezelés
B típus Kommunikáció
B típus Konfliktuskezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Menetrendi jelek, piktogramok értelmezése
3. szint Menetrendábra olvasása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Utasok, partnerek kezelése
Panaszkezelés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.3/0657-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztráció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Maradványozza a kocsi áru- és felszereléskészletét
Tételesen leadja a használt textiliát
Elvégzi az út teljes elszámolását
Leadja a teljes adminisztrációt és a pénzt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hálókocsi adminisztrációja
Készletek biztosítása
Raktározás
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44. TANANYAGEGYSÉG

262/2.0/0657-06

Hálókocsikalauzi
gyakorlat

azonosítója

szk

262/2.1/0657-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0657-06
A tananyagelem megnevezése:
Vendéglátás gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiszolgálja az utasokat (oda- és visszaútban)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Utaskiszolgálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
49 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vendéglátási gyakorlat
Hálókocsi előkészítése
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