VASÚTI FORGALMI TECHNOLÓGUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
–
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 52 841 04 0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus ráépülés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A ráépülés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 841 04 0001 54 02
A szakképesítés megnevezése:

Vasúti forgalmi technológus

Szakképesítések köre:
Hozzárendelt FEOR szám:

5214

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

1
60 %
40 %

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

1 év
nem szervezhető
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény
17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– szir és forgalmi szimulációs szaktanterem
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
52 841 04 0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A ráépülés munkaterülete

A ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5214

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Forgalmi szolgálattevő

A ráépülés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Szolgálatra jelentkezik, elvégzi az ezzel kapcsolatos ténykedéseket
Vonatátvételi/összeállítási feladatokat végez
Vonatindítási feladatokat végez
Forgalmi feladatokat végez
Elvégzi a vonatérkeztetési feladatokat
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
Elszámolási/számadási feladatokat végez
Elszámolási feladatokat végez
Elvégzi a vonatok közlekedtetésével kapcsolatos feladatokat

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

A képzés célja

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

A ráépülés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0649-06 Vasútforgalmi technológus feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vezényli az ellenőrzési körzet munkavállalóit, biztosítja az információk átadását
Vezeti a felolvasókönyveket, a nyilvántartásokat, a munkavállalók munkaidő
felhasználásáról statisztikai adatszolgáltatást készít
Közreműködik a felügyelt körzet forgalombiztonsági tevékenységének hatékonnyá
tételében, az ellenőrzési feladatok megosztásában
Karban tartja az Állandó Rendeletek Gyűjteményét
Az utasítások, rendelkezések, szabályzatok előírásainak betartásával, betartatásával
biztosítja a foglalkoztatás törvényességét
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a forgalmi szakterület hatáskörébe utalt tevékenységeit,
felügyeli a vezénylést
A munkavállalók szakmai felkészültségét fejleszti gyakorlati oktatásokkal, a
végrehajtás ellenőrzésével
Kidolgozza az Állomási Végrehajtási Utasítást, közreműködik az állomási technológia
tervezésében, kialakításában, ellenőrzi annak pontos végrehajtását
Ellátja a hatáskörébe utalt tűz-, vagyon-, munka-, környezetvédelmi tevékenységeket
Közreműködik a hatáskörébe utalt állomás(ok) erőforrás szükségletének
meghatározásban
Irányítja és összehangolja a felügyeletére bízott vonalhálózaton, a vonatközlekedés
lebonyolításában közreműködő munkavállalók munkáját
Ellátja a vonatközlekedés során alkalmazott technológiák felügyeltét
Előkészíti a vonatforgalmi tervezést és annak módosítását, részt vesz a napi tervezés
lebonyolításában
Kezeli a SZIR-t, vezeti a munkagrafikont és a rábízott nyilvántartásokat
Meghatározza a vonatok közlekedésének sorrendjét
Engedélyezi a vágányzári munkálatokat
Rendszeres kapcsolatot tart a területi főüzem-irányítóval, és a szomszédos
vonalirányítókkal, beszámoltatja a forgalmi szolgálattevőket
Rendkívüli események alkalmával dönt, és intézkedik az üzemvitelt zavaró
körülmények megszüntetése érdekében
Koordinációs tevékenységet lát el az üzletágak és szakterületek irányítóival, illetve
diszpécsereivel
Irányítja és lebonyolítja a felügyeletére bízott területen (állomás, nyíltvonal) a
vonatközlekedést és a tolatási mozgásokat
Gondoskodik a vonatok menesztéséről
A forgalmi szolgálattevők és a forgalmi végrehajtó feladatot ellátók munkáját szervezi
és összehangolja az állomási tolatómozdonyok munkáját, kapcsolatot tart a
társüzletágak végreható munkatársaival
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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 vonatszámának és előrelátható indulási idejének
A
közlése
Elő- és visszajelentés, helytelen vágány felhasználása, rendelkezések közlése a
A
vonatszemélyzettel
A A vonatok felhatalmazása indításra, áthaladásra
A Tolatásvezető kijelölése, teendői tolatásban résztvevők kötelességei
A SZIR-rendszer működtetés
B Munkaszervezési ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR)
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Egyszerű szakmai kommunikáció idegen nyelven
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0650-06 Vasúti technológusok közös feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A technológiai folyamatokhoz igazodóan megszervezi a tevékenység ellátásához
szükséges munkaerő rendelkezésre állását
Elkészíti a munkavállalókmunkaidő beosztását és a szabadságos ütemtervet, biztosítja
az oktatáson, időszakos orvosi vizsgálaton történő megjelenést
Elvi és gyakorlati útmutatást ad az illetékességi területe vezénylési feladatokat ellátók
számára
Koordinálja a szükséges munkaerő átcsoportosításokat, hogy a munkavállalók több
munkakör ellátásához szükséges képzésen vegyenek részt
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Nyilvántartást vezet a parancskönyvi rendelkezésekről, és elkészíti a bérszámfejtés
bizonylatait
Ellenőrzi a munkavállalók munkáját, a szolgálati okmányok, kimutatások vezetését
Elkészíti a területére vonatkozó oktatási ütemtervet
Megtartja a munkavállalók rendszeres szakmai és gyakorlati oktatását
Az új munkavállalók szakmai kiképzését végzi
A különleges technológiák elvégzésére kiadott rendelkezéseket oktatja, vizsgáztatási
feladatokat lát el
Részt vesz a más üzletághoz tartozó munkavállalók oktatásában
Meghatározza az oktatáshoz szükséges utasítások mennyiségét, szervezi el- és
szétosztásukat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munkaszervezés
B Szolgálati okmányok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
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Az 52 841 04 0001 54 02 azonosító számú, Vasúti forgalmi technológus megnevezésű
ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0649-06
Vasútforgalmi technológus feladatai
0650-06
Vasúti technológusok közös feladatai
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8. A képzés szerkezete
Az 52 841 04 0001 54 02 azonosító számú, Vasúti forgalmi technológus
megnevezésű ráépülés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

262/4.0/0649-06
262/5.0/0649-06

262/6.0/0649-06

262/3.0/0649-06

262/1.0/0649-06

262/2.0/0649-06

262/3.0/0650-06

262/1.0/0650-06

4

262/2.0/0650-06

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

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

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 0001 54 02 azonosító számú, Vasúti forgalmi technológus megnevezésű ráépülés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3
4

262/1.0/0650-06
262/2.0/0650-06
262/3.0/0650-06
262/1.0/0649-06

5

262/2.0/0649-06

6
7
8
9

262/3.0/0649-06
262/4.0/0649-06
262/5.0/0649-06
262/6.0/0649-06

Oktatás
Vezénylés
Munkaerőgazdálkodás
Forgalmi technológia
Forgalmi szolgálat szervezése és
ellenőrzése
Vezetési és szervezési módszerek
Minőségirányítás
Forgalmi vonalirányítás
Műszaki üzem
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

64
64
64
80

16
16
16
64

0
0
0
0

80
80
80
144

64

64

0

128

48
24
64
48
520

32
24
48
64
344

0
0
0
0
0

80
48
112
112
864

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

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

9.

A ráépülés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
–
2. vizsgarész
–
3. vizsgarész
–
4. vizsgarész
–
5. vizsgarész
–
6. vizsgarész
–
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0649-06 Vasútforgalmi technológus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vezetési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Forgalmi technológiai ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Műszaki üzemi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Minőségirányítási ismeretek, valamint Forgalmi technológiai ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 50%
3. feladat 20%
4. feladat 15%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0650-06 Vasúti technológusok közös feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott számú munkavállaló munkaidőbeosztásának elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
9. vizsgarész
–
10. vizsgarész
–
11. vizsgarész
–
12. vizsgarész
–
13. vizsgarész
–
14. vizsgarész
–
15. vizsgarész
–
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 841 04 0001 54 02 azonosító számú, Vasúti forgalmi technológus megnevezésű
ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
7. vizsgarész: 70
8. vizsgarész: 30
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A ráépüléshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
11

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
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 0001 54 02 azonosító számú, Vasúti forgalmi technológus megnevezésű ráépülés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

262/1.0/0650-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0650-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a területére vonatkozó oktatási ütemtervet
Megtartja a munkavállalók rendszeres szakmai és gyakorlati oktatását
Az új munkavállalók szakmai kiképzését végzi
A különleges technológiák elvégzésére kiadott rendelkezéseket oktatja, vizsgáztatási
feladatokat lát el
Részt vesz a más üzletághoz tartozó munkavállalók oktatásában
Meghatározza az oktatáshoz szükséges utasítások mennyiségét, szervezi el- és
szétosztásukat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaszervezés
B típus Szolgálati okmányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
13

Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatással, szakmai képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatos tudnivalók
Oktatási és képzési ütemterv elvárásainak megismerése
Segédeszközök készítése, vizsgával kapcsolatos elvárások, vizsgáztatási módszerek
megismertetése
Oktatásmódszertan, andragógiai alapok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0650-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktatási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a területére vonatkozó oktatási ütemtervet
Megtartja a munkavállalók rendszeres szakmai és gyakorlati oktatását
Az új munkavállalók szakmai kiképzését végzi
A különleges technológiák elvégzésére kiadott rendelkezéseket oktatja, vizsgáztatási
feladatokat lát el
Részt vesz a más üzletághoz tartozó munkavállalók oktatásában
Meghatározza az oktatáshoz szükséges utasítások mennyiségét, szervezi el- és
szétosztásukat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaszervezés
B típus Szolgálati okmányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatással összefüggő kimutatások vezetése
Oktatási, vizsgáztatási ütemterv készítése
Az oktatás, vizsgáztatás feltételeinek kialakítása
Mikrotanítás
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0650-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezénylés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológiai folyamatokhoz igazodóan megszervezi a tevékenység ellátásához
szükséges munkaerő rendelkezésre állását
Elkészíti a munkavállalók munkaidő beosztását és a szabadságos ütemtervet, biztosítja
az oktatáson, időszakos orvosi vizsgálaton történő megjelenést
Elvi és gyakorlati útmutatást ad az illetékességi területe vezénylési feladatokat ellátók
számára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaszervezés
B típus Szolgálati okmányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavállalók tevékenységének beosztása, feladatszervezése
Munkáltatási formák, vezénylési módok, elvárások
A vezénylés jogszabályi feltételei, lehetőségei, figyelembe veendő és vehető
körülmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0650-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezénylési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológiai folyamatokhoz igazodóan megszervezi a tevékenység ellátásához
szükséges munkaerő rendelkezésre állását
Elkészíti a munkavállalók munkaidő beosztását és a szabadságos ütemtervet, biztosítja
az oktatáson, időszakos orvosi vizsgálaton történő megjelenést
Elvi és gyakorlati útmutatást ad az illetékességi területe vezénylési feladatokat ellátók
számára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaszervezés
B típus Szolgálati okmányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Írásos elemzések készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezénylés gyakorlati fogásai
Vezénylési szisztémák
Gyakorlati munkáltatás
A vezényléssel kapcsolatos kimutatások készítése
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.1/0650-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaerőgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Koordinálja a szükséges munkaerő átcsoportosításokat, hogy a munkavállalók több
munkakör ellátásához szükséges képzésen vegyenek részt
Nyilvántartást vezet a parancskönyvi rendelkezésekről, és elkészíti a bérszámfejtés
bizonylatait
Ellenőrzi a munkavállalók munkáját, a szolgálati okmányok, kimutatások vezetését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaszervezés
B típus Szolgálati okmányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkáltatással összefüggő feladatok, rendelkezések
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Nyílvántartási szabályok, adminisztrációs feltételek
Formanyomtatványok, jelentési kötelezettségek, határidők
Alapvető munkajogi ismeretek (munkaszerződés, kollektív szerződés)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.2/0650-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaerőgazdálkodási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Koordinálja a szükséges munkaerő átcsoportosításokat, hogy a munkavállalók több
munkakör ellátásához szükséges képzésen vegyenek részt
Nyilvántartást vezet a parancskönyvi rendelkezésekről, és elkészíti a bérszámfejtés
bizonylatait
Ellenőrzi a munkavállalók munkáját, a szolgálati okmányok, kimutatások vezetését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaszervezés
B típus Szolgálati okmányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 50%
Tesztfeladat megoldása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kimutatások összeállítása, vezetése, kitöltése
Formanyomtatványok
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0649-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza az Állomási Végrehajtási Utasítást, közreműködik az állomási technológia
tervezésében, kialakításában, ellenőrzi annak pontos végrehajtását
Az utasítások, rendelkezések, szabályzatok előírásainak betartásával, betartatásával
biztosítja a foglalkoztatás törvényességét
Közreműködik a hatáskörébe utalt állomás(ok) erőforrás szükségletének
meghatározásban
Előkészíti a vonatforgalmi tervezést és annak módosítását, részt vesz a napi tervezés
lebonyolításában
Kezeli a SZIR-t, vezeti a munkagrafikont és a rábízott nyilvántartásokat
Engedélyezi a vágányzári munkálatokat
Gondoskodik a vonatok menesztéséről
A forgalmi szolgálattevők és a forgalmi végrehajtó feladatot ellátók munkáját szervezi
és összehangolja az állomási tolatómozdonyok munkáját, kapcsolatot tart a
társüzletágak végreható munkatársaival
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 vonatszámának és előrelátható indulási idejének
közlése
A típus Elő- és visszajelentés, helytelen vágány felhasználása, rendelkezések közlése a
vonatszemélyzettel
A típus SZIR-rendszer működtetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR)
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség

20

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Számitógépes rendszerek bemutatása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
SZIR és Forgalmi szimulációs szaktanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasúti közlekedés technológiai rendszerének alapjai, vasútüzemi folyamatok,
állomások és feladataik, az állomási teljesítőképesség meghatározása, az állomási
üzemi folyamatok tervezése: az állomási üzemi terv
A rendező-pályaudvari üzemi terv, a vasúti kocsikkal a vonatokon kívül végzett
műveletek, a nyíltvonal berendezései, vasútvonalak kihasználtsága, vasútvonalak
kihasználásának tervezése, menetrendi utasítás
A rendkívüli események, építési-fenntartási tevékenység tervezése és az ehhez
kapcsolódó forgalom szervezési feladatok
Rendkívüli küldemények, próbavonatok és mérőkocsik közlekedtetése és
engedélyezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.2/0649-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi technológia gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza az Állomási Végrehajtási Utasítást, közreműködik az állomási technológia
tervezésében, kialakításában, ellenőrzi annak pontos végrehajtását
Karban tartja az Állandó Rendeletek Gyűjteményét
Az utasítások, rendelkezések, szabályzatok előírásainak betartásával, betartatásával
biztosítja a foglalkoztatás törvényességét
Közreműködik a hatáskörébe utalt állomás(ok) erőforrás szükségletének
meghatározásban
Előkészíti a vonatforgalmi tervezést és annak módosítását, részt vesz a napi tervezés
lebonyolításában
Kezeli a SZIR-t, vezeti a munkagrafikont és a rábízott nyilvántartásokat
Engedélyezi a vágányzári munkálatokat
Gondoskodik a vonatok menesztéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vonatok felhatalmazása indításra, áthaladásra
B típus Menetrend, a vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szállításirányítási Információs Rendszer (SZIR)
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
SZIR és Forgalmi szimulációs szaktanterem
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állomási teljesítőképesség meghatározása, az állomási üzemi folyamatok tervezése:
az állomási üzemi terv készítése
A vasúti kocsikkal a vonatokon kívül végzett műveletek gyakorlása, vasútvonalak
kihasználtságának számítása, vasútvonalak kihasználásának tervezése
A rendkívüli események, építési-fenntartási tevékenység tervezése és az ehhez
kapcsolódó forgalom szervezési feladatok elkészítése
Rendkívüli küldemények, próbavonatok és mérőkocsik közlekedtetése és
engedélyezése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0649-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi szolgálat szervezése és ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a felügyelt körzet forgalombiztonsági tevékenységének hatékonnyá
tételében, az ellenőrzési feladatok megosztásában
Az utasítások, rendelkezések, szabályzatok előírásainak betartásával, betartatásával
biztosítja a foglalkoztatás törvényességét
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a forgalmi szakterület hatáskörébe utalt tevékenységeit,
felügyeli a vezénylést
A munkavállalók szakmai felkészültségét fejleszti gyakorlati oktatásokkal, a végrehajtás
ellenőrzésével
Irányítja és összehangolja a felügyeletére bízott vonalhálózaton, a vonatközlekedés
lebonyolításában közreműködő munkavállalók munkáját
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 vonatszámának és előrelátható indulási idejének
közlése
A típus Elő- és visszajelentés, helytelen vágány felhasználása, rendelkezések közlése a
vonatszemélyzettel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgalmi szolgálat szervezeti felépítése, feladata, helye, a vasúti közlekedésben, az
ellenőrzés alapjai, az alaputasítások és a kiegészítő utasítások, végrehajtási utasítások és
rendeletek kapcsolatrendszere
A forgalmi ellenőrzés szerepe, általános követelményei, az ellenőrzések formái és
módszerei, a munkafolyamatban épített ellenőrzések tárgya a forgalmi szolgálat ellátáse
során
a számítástechnikai rendszerek alkalmazása a vasúti munkafolyamatok írányításában és
ellenőrzésében, a forgalmi szakszolgálat működtetéséhez szükséges személyi feltételek
biztosítása
A munkáltatást szabályozó helyi rendelkezések előkészítésével kapcsolatos végrehajtási
és vezetői teendők, a forgalmi szolgálat egyszerűsítésének módszerei
Építési és fenntartási munkák és vágányzárak esetén a vonatközlekedés lebonyolításával
kapcsolatos végrehajtási és vezetői teendők
A rendkívüli küldemények engedélyeztetésével és közlekedtetésével kapcsolatos
végrehajtási és vezetői teendők
Rendkívüli események hatása a vonatforgalom lebonyolítására, az állomásfőnök és a
forgalmi szolgálattevő szerepe, feladata rendkívüli forgalmi helyzetben, zavarok esetén
A forgalmi szakszolgálat oktatással és vizsgáztatással kapcsolatos előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.2/0649-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi szolgálat szervezése és ellenőrzése gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a felügyelt körzet forgalombiztonsági tevékenységének hatékonnyá
tételében, az ellenőrzési feladatok megosztásában
Az utasítások, rendelkezések, szabályzatok előírásainak betartásával, betartatásával
biztosítja a foglalkoztatás törvényességét
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a forgalmi szakterület hatáskörébe utalt tevékenységeit,
felügyeli a vezénylést
A munkavállalók szakmai felkészültségét fejleszti gyakorlati oktatásokkal, a végrehajtás
ellenőrzésével
Irányítja és összehangolja a felügyeletére bízott vonalhálózaton, a vonatközlekedés
lebonyolításában közreműködő munkavállalók munkáját
Ellátja a vonatközlekedés során alkalmazott technológiák felügyeltét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Menetrend, a vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
SZIR és Forgalmi szimulációs szaktanterem
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgalmi alaputasítások és a kiegészítő utasítások segítségével, végrehajtási utasítások
készítése
A forgalmi ellenőrzés követelményei, alapján az ellenőrzések formáinak és
módszereinek gyakorlása
a számítástechnikai rendszerek alkalmazása a vasúti munkafolyamatok írányításában és
ellenőrzésében, a forgalmi szakszolgálat működtetéséhez szükséges személyi feltételek
meghatározása
A munkáltatást szabályozó helyi rendelkezések előkészítésével kapcsolatos végrehajtási
és vezetői teendők elkészítése
Építési és fenntartási munkák és vágányzárak esetén a vonatközlekedés lebonyolításával
kapcsolatos végrehajtási és vezetői teendők elkészítése
A rendkívüli küldemények engedélyeztetésével és közlekedtetésével kapcsolatos
végrehajtási és vezetői teendők elkészítése
Rendkívüli események hatása a vonatforgalom lebonyolítására, az állomásfőnök és a
forgalmi szolgálattevő szerepének gyakorlása, feladatuk a rendkívüli forgalmi
helyzetben, zavarok esetén
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.1/0649-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési és szervezési módszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezényli az ellenőrzési körzet munkavállalóit, biztosítja az információk átadását
Vezeti a felolvasókönyveket, a nyilvántartásokat, a munkavállalók munkaidő
felhasználásáról statisztikai adatszolgáltatást készít
Közreműködik a felügyelt körzet forgalombiztonsági tevékenységének hatékonnyá
tételében, az ellenőrzési feladatok megosztásában
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a forgalmi szakterület hatáskörébe utalt tevékenységeit,
felügyeli a vezénylést
A munkavállalók szakmai felkészültségét fejleszti gyakorlati oktatásokkal, a végrehajtás
ellenőrzésével
Ellátja a vonatközlekedés során alkalmazott technológiák felügyeltét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tolatásvezető kijelölése, teendői tolatásban résztvevők kötelességei
B típus Munkaszervezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Esetleírás készítése 10%
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Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetés fogalma funkciója, szintjei, vezetési képességek és szerepek, a vezetés
környezete kontingencia elmélet,
A szervezeti formák, egyén a szervezetben, motiváció lényege, elméletei, módszerei,
csoportok típusai, külső belső feltételrendszere, strukturája és fejlődése, csoportos
döntéshozatali módszerek
Vezetési stílusok, humánerőforrás-gazdálkodás, vállalkozásgazdaságtan:
nemzetgazdasági alapfogalmak, marketing, tárgyieszköz gazdálkodás, vállalati
logisztika, a vállalkozás eredményessége, válsághelyzet kezelése
Stratégiaia vezetés, a vezetői munka gyakorlati területei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.2/0649-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési és szervezési módszerek gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezényli az ellenőrzési körzet munkavállalóit, biztosítja az információk átadását
Vezeti a felolvasókönyveket, a nyilvántartásokat, a munkavállalók munkaidő
felhasználásáról statisztikai adatszolgáltatást készít
Közreműködik a felügyelt körzet forgalombiztonsági tevékenységének hatékonnyá
tételében, az ellenőrzési feladatok megosztásában
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a forgalmi szakterület hatáskörébe utalt tevékenységeit,
felügyeli a vezénylést
A munkavállalók szakmai felkészültségét fejleszti gyakorlati oktatásokkal, a végrehajtás
ellenőrzésével
Ellátja a vonatközlekedés során alkalmazott technológiák felügyeltét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaszervezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Írásos elemzések készítése 10%
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Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Értekezlet szervezése, vezetési stilusok, kommunikáció
Időgazdálkodás, ügyvitel
Ellenőrzés végrehajtása, csoport folyamatok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/4.1/0649-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségirányítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a felügyelt körzet forgalombiztonsági tevékenységének hatékonnyá
tételében, az ellenőrzési feladatok megosztásában
Ellátja a hatáskörébe utalt tűz-, vagyon-, munka-, környezetvédelmi tevékenységeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaszervezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minöségirányítás története, alapfogalmai, a minőségirányítási rendszerek felépítése,
minöségirányítási szervezet az MSZ EN ISO 9000 szabványcsalád, a minőségirányítási
dokumentáció a dokumentumok kezelése, használata
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A vasúti forgalom minőségirányítási jellemzői, minőségirányítás - folyamatirányítás
kapcsolata minőség tudatosság,
Minőségfejlesztési, vizsgálati és elemzési módszerek, csoportmunka módszerek
alkalmazása, csoportmunka a minőségirányítási tevékenység során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/4.2/0649-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségirányítás gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a felügyelt körzet forgalombiztonsági tevékenységének hatékonnyá
tételében, az ellenőrzési feladatok megosztásában
Ellátja a hatáskörébe utalt tűz-, vagyon-, munka-, környezetvédelmi tevékenységeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaszervezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belső auditon részvétel
Csoportmunka módszerek alkalmazása, gyakorlása
Csoportmunka a minőségirányítási tevékenység során
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/5.1/0649-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi vonalirányítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a vonatok közlekedésének sorrendjét
Rendszeres kapcsolatot tart a területi főüzem-irányítóval, és a szomszédos
vonalirányítókkal, beszámoltatja a forgalmi szolgálattevőket
Rendkívüli események alkalmával dönt, és intézkedik az üzemvitelt zavaró
körülmények megszüntetése érdekében
Koordinációs tevékenységet lát el az üzletágak és szakterületek irányítóival, illetve
diszpécsereivel
Irányítja és lebonyolítja a felügyeletére bízott területen (állomás, nyíltvonal) a
vonatközlekedést és a tolatási mozgásokat
A forgalmi szolgálattevők és a forgalmi végrehajtó feladatot ellátók munkáját szervezi
és összehangolja az állomási tolatómozdonyok munkáját, kapcsolatot tart a
társüzletágak végreható munkatársaival
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Menetrend, a vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Egyszerű szakmai kommunikáció idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemirányítás szervezeti felépítése és szerepe a hálózati munka koordinálásában,
az ÜK működtetésének célja, az üzemirányító és a forgalmi vonalirányító szolgálat
általános feladata, hatásköre, felelőssége
Aíapfeladatok: vonatforgalom operatív irányítása, rendkívüli helyzetek kezelése,
vasútvállalati operatív igények magvalósítása, koordináció vasút vállalatok között
Infrastruktura vasút operatív szerve, üzemirányítás eszközei kapcsolata a müködő
vállalati és kapacitás elosztási rendszerekkel
A rendkívüli események, balesetek fogalma, csoportosítása, Műszaki Mentési és
Segélynyújtási Utasítás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/5.2/0649-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalmi vonalirányítás gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a vonatok közlekedésének sorrendjét
Rendszeres kapcsolatot tart a területi főüzem-irányítóval, és a szomszédos
vonalirányítókkal, beszámoltatja a forgalmi szolgálattevőket
Rendkívüli események alkalmával dönt, és intézkedik az üzemvitelt zavaró
körülmények megszüntetése érdekében
Koordinációs tevékenységet lát el az üzletágak és szakterületek irányítóival, illetve
diszpécsereivel
Irányítja és lebonyolítja a felügyeletére bízott területen (állomás, nyíltvonal) a
vonatközlekedést és a tolatási mozgásokat
A forgalmi szolgálattevők és a forgalmi végrehajtó feladatot ellátók munkáját szervezi
és összehangolja az állomási tolatómozdonyok munkáját, kapcsolatot tart a
társüzletágak végreható munkatársaival
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Menetrend, a vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Egyszerű szakmai kommunikáció idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
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Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Írásos elemzések készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Üzemlátogatás (Üzemírányító Kp. KÖFI, KÖFE, EL.BIZBER)
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Grfikon vezetés gyakorlása, rendkívüli események esetén követendő eljárások
Központi Forgalomirányító berendezés (KÖFI), Központi forgalomellenőrző
berendezés (KÖFE), Elektronikus Biztosító berendezés kezelésének gyakorlása
Forgalmi szimulációs rendszer segítségével a vonatközlekedés lebonyolítása közben
előforduló különböző esetek gyakorlása
A rendkívüli események, balesetek esetén teendők gyakorlása
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/6.1/0649-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki üzem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az utasítások, rendelkezések, szabályzatok előírásainak betartásával, betartatásával
biztosítja a foglalkoztatás törvényességét
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a forgalmi szakterület hatáskörébe utalt tevékenységeit,
felügyeli a vezénylést
A munkavállalók szakmai felkészültségét fejleszti gyakorlati oktatásokkal, a végrehajtás
ellenőrzésével
Kidolgozza az Állomási Végrehajtási Utasítást, közreműködik az állomási technológia
tervezésében, kialakításában, ellenőrzi annak pontos végrehajtását
Közreműködik a hatáskörébe utalt állomás(ok) erőforrás szükségletének
Ellátja a vonatközlekedés során alkalmazott technológiák felügyeltét
Előkészíti a vonatforgalmi tervezést és annak módosítását, részt vesz a napi tervezés
lebonyolításában
A forgalmi szolgálattevők és a forgalmi végrehajtó feladatot ellátók munkáját szervezi
és összehangolja az állomási tolatómozdonyok munkáját, kapcsolatot tart a
társüzletágak végreható munkatársaival
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
B típus Munkaszervezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Távbeszélők fajtái típusai, rádiók fajtái típusai, a villamos alállomások, állomási és
nyíltvonali felsővezetéki rendszerek ismertetése, mechanikus és villamos szakaszolás,
fázishatárok, földelések
Biztosítóberendezési alapelvek, a biztosító berendezések fontosabb részei, az állomási
biztosító berendezések ismertetése
Vonali berendezések ismertetése: állomásközi és térközi berendezések, kiágazási és
elágazási berendezések, fedezőjelzős berendezések, vonatbefolyásoló rendszerek
Egyéb berendezések ismertetése: sorompó berendezések, KÖFE/KÖFI,
MEFI/MERÁFI, rendezőpályaudvari berendezések
Az E. 1. sz. Utasítás: az utasítás hatálya, tartalma, a mozdonyok személyzeti betöltése,
kiszolgálása, eljárás mozdonyszemélyzet szolgálatképtelenségének esetén, a
mozdonyvezető általános érvényű kötelességei, eltávozás a mozdonytól
A mozdonyszemélyzet szolgálatbalépésének és szolgálat befejezésének szabályai,
üzemképes és üzemképtelen mozdony szállítása vonatba sorozva, a villamos
vontatójármű berendezéseinek kezelése
Mordonyszemélyzet vonalismerete, az egyesített éberségi- és vonatbefolyásoló
berendezés általános működése, az E. 2. sz. Fékutasítás: egyedül közlekedő
motorkocsik fékpróbája, vonali ellenőrző fékpróba, fékberendezés üzemeltetése,
A vonalak tervezése, az alépítmény szerepe, a vasúti pálya műtárgyai, felépítmény:
nyomtávolság, a járművek káros mozgásai, felépítményi anyagok és szerkezetek,
kitérők és vágánykapcsolások, gépesítés: a vasúti földmunkák gépei, a felépítményi
munkagépek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/6.2/0649-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki üzemi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a forgalmi szakterület hatáskörébe utalt tevékenységeit,
felügyeli a vezénylést
A munkavállalók szakmai felkészültségét fejleszti gyakorlati oktatásokkal, a végrehajtás
ellenőrzésével
Kidolgozza az Állomási Végrehajtási Utasítást, közreműködik az állomási technológia
tervezésében, kialakításában, ellenőrzi annak pontos végrehajtását
Közreműködik a hatáskörébe utalt állomás(ok) erőforrás szükségletének
meghatározásban
Előkészíti a vonatforgalmi tervezést és annak módosítását, részt vesz a napi tervezés
lebonyolításában
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A forgalmi szolgálattevők és a forgalmi végrehajtó feladatot ellátók munkáját szervezi
és összehangolja az állomási tolatómozdonyok munkáját, kapcsolatot tart a
társüzletágak végreható munkatársaival
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Menetrend, a vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések
B típus Munkaszervezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Üzemlátogatások a vasút különböző szolgálati helyei-ben
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Távbeszélők bemutatása, rádiók bemutatása, a villamos alállomás bemutatása, az
állomáai és a nyíltvonali felsővezetéki rendszerek bemutatása, mechanikus és villamos
szakaszolásbemutatása, fázishatárok bemutatása, földelések gyakorlása
Az állomási biztosító berendezések bemutatása
Vonali berendezések bemutatása: állomásközi és térközi berendezések, kiágazási és
elágazási berendezések, fedezőjelzős berendezések, vonatbefolyásoló rendszerek
Egyéb berendezések bemutatása: sorompó berendezések, KÖFE/KÖFI, MEFI/MERÁFI
A villamos vontatójármű berendezéseinek bemutatása, a felépítményi munkagépek
megtekintése
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