VASÚTI SZEMÉLYFUVAROZÁSI 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 03 Vasúti személyfuvarozási 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 03
A szakképesítés megnevezése:

Vasúti személyfuvarozási technológus

Szakképesítések köre:
Hozzárendelt FEOR szám:

5214

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

1
80 %
20 %

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
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:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
52
841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási
Szakmai előképzettség:
pénztáros
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
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
Elvégzi a vezénylőtiszti tevékenységeket
Elvégzi az oktatótiszti tevékenységet
Elszámolási/számadási feladatokat végez
Elszámolási feladatokat végez
Elvégzi a személyszállítási értékesítési koordinátori feladatokat
Elvégzi a személyszállítási technológusi tevékenységet
Elvégzi a pénztárfőnöki/pénztárátadói feladatokat
Elvégzi a személyszállítási, kocsigazdálkodói tevékenységet
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 ráépülés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
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
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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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0655-06 Vasúti személyfuvarozási technológus feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Koordinálja a csomópont értékesítési, ügyfélszolgálati tevékenységét, elbírálja az
egyes méltányossági, kártérítési, visszatérítési ügyeket
Közreműködik az üzletági szintű marketingakciók végrehajtásában, a helyi
marketingakciókat koordinálja
Feltérképezi a működési területén tevékenykedő közösségek utazási szokásait,
felkutatja az új utasok megnyerését szolgáló lehetőségeket
Koordinálja a csomóponti piacfigyelési, -befolyásolási rendszerét, a kapott
információkat hasznosítja a bevételek növelése érdekében
Vezeti a munkaidő-nyilvántartásokat, a munkavállalók munkaidő felhasználásáról
statisztikai adatszolgáltatást készít
Működési területén kiépíti és ápolja a partnerkapcsolatokat
Vizsgálja a pénztárak hatékonyságát, javaslatot tesz a hatékonyság növelését célzó
intézkedésekre, az alternatív értékesítési módokra
Felülvizsgálja az állomási személyszállítási technológiai folyamatok működését,
figyelemmel kíséri, és rendszeresen ellenőrzi azok betartását és szükség esetén
javaslatot tesz a módosítására
Felülvizsgálja az együttes elhelyezéseket, mentesítő- és különvonatok közlekedését,
valamint a kerékpáros és mozgáskorlátozott utazásokat
Meghatározza a személyszállító szerelvények operatív összeállítását
Felméri és szervezi a kiemelkedő események, rendezvények kapcsán megnövekedett
utazási igényeket, szükség esetén meghatározza a vonatok erősítését
Elkészíti a vágányzári technológiák személyszállítássalkapcsolatos részét, konzultál az
illetékes szervezeti egységekkel
Felülvizsgálja és jóváhagyásra előkészíti a nagyobb utasforgalmú állomások és a
határállomások hangosbemondó szövegkönyveit
Átfogó- és célellenőrzéseket tart a technológusi munkafolyamatok végzése közben
jelentkező hiányosságok, rendszerbeli hibák megállapítására
Ellátja a minőségbiztosítási feladatokat, megszervezi az információszolgáltatást
Megrendeli, elkészítteti a szükséges irány- és számtáblákat, a későbbiekben szükség
esetén intézkedik a pótlásról
Figyelemmelkíséri a személyszállításiigényeket, az utasforgalom alakulását, javaslatot
tesz a belföldi és nemzetközi összeköttetésekre, a menetrend kialakítására
Statisztikákat, kimutatásokat, elemzéseket készít a személyszállításról
Ellenőrzi és koordinálja a pénztárkezelési feladatok végrehajtását, a pénztárkezelő
munkáját
Nyilvántartja, felülvizsgálja és továbbítja a pénztárak megrendelő leveleit, ellenőrzi a
bevételezést
Kijelöli a zárlatkészítés időpontját
Elkészíti az ellenőrző zárlatokat
Statisztikai adatokat szolgáltat, elemzéseket, értékeléseket készít a személypénztári
tevékenységről
Elvégzi a személypénztárakban és a számadópénztárban a havi számadási
anyagegyeztetést a pontos elszámolás, valamint a hiány rendezése érdekében
Rendezi a személyszállítással kapcsolatos ügyiratokat, hiánylatokat
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Irányítja és összehangolja a felügyeletére bízott vonalon a személyszállítás
lebonyolításában közreműködő munkavállalók munkáját
Ellátja a személyszállításterületén alkalmazott technológiák működtetését, előkészíti a
jegykiadó helyek üzemeltetési tervét és annak módosítását
Elkészíti a szerelvényfordulókat, kijelöli az egyes szerelvényekben közlekedtetett
kocsikat
Rendszeres kapcsolatot tart a területi irányítóval és a szakágak illetékes embereivel, a
forgalmi szolgálattevőkkel
Rendkívüli események alkalmával dönt és intézkedik a zavaró körülmények
megszüntetése érdekében
Szervezi és koordinálja a szerelvénymenetek, személyvonatok közlekedésének
lebonyolítását, elkészíti a terület szerelvényfordulóit
Kialakítja és koordinálja a személy- és motorkocsikról vezetett nyilvántartást és az
üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos adatgyűjtést, melyet elemez és értékel
Ellenőrzi a vonat-összeállítást, vizsgálja a vonatok kihasználtságát, az ezzel
kapcsolatos elemzéseket készít
Javaslatot tesz a személykocsik állomásításának megváltoztatására, átcsoportosítására,
a kocsik javításra, tárolásra, küldésére
Javaslatot tesz a személyszállításitechnológiai változtatásokra (szerelvények erősítése,
csökkentése, járatok megszüntetése illetve bevezetése)
Intézkedik a beállítási, karbantartási terv végrehajtásáról, tisztítási, műszaki, illetve
egyéb okokból a szerelvények leváltásáról
Szervezi, ellenőrzi a személykocsi takarítási és mosási tevékenységet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Jelzések a vonatokon és járműveken
B Vasútföldrajz
B Menetrend kezelése
B Fontosabb vonatok és csatlakozások
B Minőségi vonatok
B Határállomások és nemzetközi összeköttetések
B Vonatok összeállítása
B Menetdíjak
B Utánfizetések, panaszok kezelése
B Helybiztosítási rendszerek
B Utasforgalom szervezése
B Jegykiadó rendszerek
B MHR
B Vasúti statisztika
B Vezénylés
A Vonat-összeállítás
A Személykocsi irányítás
B Utasszámlálás
A Technológiai ellenőrzés
B Minőségbiztosítás
B Hiánylatok kezelése
B Munkaügyi ellenőrzés
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B
B
B
B
B
B
B

Panaszkezelés
Kommunikáció
Konfliktuskezelés
Vasúti reklám, propaganda
Vasúti marketing
Hangosbemondó és utastájékoztató rendszerek
Hatósági rendelkezések

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Egyszerű szakmai kommunikáció idegen nyelven
3
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
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Az 52 841 04 0001 54 03 azonosító számú, Vasúti személyfuvarozási technológus
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0650-06
Vasúti technológusok közös feladatai
0655-06
Vasúti személy, fuvarozási technológus feladatai
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8. A képzés szerkezete
Az 52 841 04 0001 54 03 azonosító számú, Vasúti személyfuvarozási
technológus megnevezésű ráépülés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
5

262/3.0/0650-06

6
7
8
9
10
11

262/1.0/0655-06

262/2.0/0655-06

262/3.0/0655-06

262/4.0/0655-06

262/5.0/0655-06

262/7.0/0655-06
262/6.0/0655-06

12

262/9.0/0655-06

262/1.0/0650-06

4

13
14
15
16
17
18
19
20
21

262/8.0/0655-06

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

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 03 azonosító számú, Vasúti személyfuvarozási technológus megnevezésű
ráépülés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

óraszáma
azonosítója

megnevezése

262/1.0/0650-06
262/2.0/0650-06
262/3.0/0650-06
262/1.0/0655-06
262/2.0/0655-06
262/3.0/0655-06
262/4.0/0655-06
262/5.0/0655-06
262/6.0/0655-06
262/7.0/0655-06
262/8.0/0655-06
262/9.0/0655-06

Oktatás
Vezénylés
Munkaerőgazdálkodás
Ügyfélszolgálat
Utastájékoztatás
Statisztika
Pénztárirányítás
Ellenőrzés
Rendkívüli események kezelése
Menetrend-előkészítés
Személyszállítási technológia
Személykocsigazdálkodás
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

64
64
64
64
64
64
32
32
32
32
80
96
688

16
16
16
0
0
32
0
32
0
0
64
0
176

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

összes

80
80
80
64
64
96
32
64
32
32
144
96
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
–
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
–
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13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0655-06 Vasúti személyfuvarozási technológus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Személyszállítási szolgáltatások szervezése, értékesítés,
koordinálása, ellenőrzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc

ügyfélszolgálat

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Pénztári és számadási zárlat, statisztika, kimutatás, elemzés készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Személyfuvarozássalkapcsolatos marketingtevékenységek tervezése, végrehajtása
(utazási szokások, partnerkapcsolatok stb.)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 50%
3. feladat 20%
14. vizsgarész
–
15. vizsgarész
–
A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 52 841 04 0001 54 03 azonosító számú, Vasúti személyfuvarozási technológus
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
8. vizsgarész: 30
13. vizsgarész: 70
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A ráépüléshez 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 0001 54 03 azonosító számú, Vasúti személyfuvarozási technológus megnevezésű
ráépülés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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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%
14

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
Segédeszközök beszerzése, készítése, nyilvántartása
Az oktatás, vizsgáztatás feltételeinekkialakítása
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
19
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Nyilvántartási 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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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/1.1/0655-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyfélszolgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Koordinálja a csomópont értékesítési, ügyfélszolgálati tevékenységét, elbírálja az egyes
méltányossági, kártérítési, visszatérítési ügyeket
Közreműködik az üzletági szintű marketingakciók végrehajtásában, a helyi
marketingakciókat koordinálja
Feltérképezi a működési területén tevékenykedő közösségek utazási szokásait,
felkutatja az új utasok megnyerését szolgáló lehetőségeket
Koordinálja a csomóponti piacfigyelési, -befolyásolási rendszerét, a kapott
információkat hasznosítja a bevételek növelése érdekében
Működési területén kiépíti és ápolja a partnerkapcsolatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 20%
Esetleírás készítése 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvárások az utasokkal szemben követendő magatartás formáira, az utas- és
partnerkapcsolatok kezelése
Elvárások apanaszkezelés, visszatérítés, kártérítés intézésekor
Marketing akciók szervezése, lebonyolítása, utazási elvárások megismerése, utazási
szokásfelmérés, PR-munka elvárásai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/2.1/0655-06
A tananyagelem megnevezése:
Utastájékoztatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felülvizsgálja és jóváhagyásra előkészíti a nagyobb utasforgalmú állomások és a
határállomások hangosbemondó szövegkönyveit
Ellátja a minőségbiztosítási feladatokat, megszervezi az információszolgáltatást
Megrendeli, elkészítteti a szükséges irány- és számtáblákat, a későbbiekben szükség
esetén intézkedik a pótlásról
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 Hangosbemondó és utastájékoztató rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
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
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információ-adás elvárásai
A vizuális és a hangos utastájékoztatás elvárásai, megszervezése, napra készen tartása
Minőségbiztosítási feladatok
Útiránytáblák rendelésével kapcsolatos teendők
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.1/0655-06
A tananyagelem megnevezése:
Statisztika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a munkaidő-nyilvántartásokat, a munkavállalók munkaidő felhasználásáról
statisztikai adatszolgáltatást készít
Statisztikákat, kimutatásokat, elemzéseket készít a személyszállításról
Statisztikai adatokat szolgáltat, elemzéseket, értékeléseket készít a személypénztári
tevékenységről
Kialakítja és koordinálja a személy- és motorkocsikról vezetett nyilvántartást és az
üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos adatgyűjtést, melyet elemez és értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasúti statisztika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
Tesztfeladat megoldása 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statisztikai kimutatások formái
Elemzések, értékelések elvi szabályai
Statisztikai adatszolgáltatás nyomtatványai, határideje, az adatok forrásai
25

96

Elemzési technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/3.2/0655-06
A tananyagelem megnevezése:
Statisztika gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Statisztikákat, kimutatásokat, elemzéseket készít a személyszállításról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statisztikai kimutatások kitöltési szabályai
Az egyes adatok in formációtartalma

26

262/4.0/0655-06

Pénztárirányítás

jellege

azonosítója

szk

262/4.1/0655-06

32

0

0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

7. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

32

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/4.1/0655-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénztárirányítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja a pénztárak hatékonyságát, javaslatot tesz a hatékonyság növelését célzó
intézkedésekre, az alternatív értékesítési módokra
Ellenőrzi és koordinálja a pénztárkezelési feladatok végrehajtását, a pénztárkezelő
munkáját
Nyilvántartja, felülvizsgálja és továbbítja a pénztárak megrendelő leveleit, ellenőrzi a
bevételezést
Kijelöli a zárlatkészítés időpontját
Elkészíti az ellenőrző zárlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jegykiadó rendszerek
B típus MHR
B típus Helybiztosítási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pénztárirányítás feladatai, a foglalkoztatás hatékonyságának elemzése, alternatív
értékesítési lehetőségek
Pénztári belső és ellenőrzési adminisztrációs feladatok
Zárlatkészítési rend meghatározása, ellenőrző zárlat készítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/5.1/0655-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Átfogó- és célellenőrzéseket tart a technológusi munkafolyamatok végzése közben
jelentkező hiányosságok, rendszerbeli hibák megállapítására
Elvégzi a személypénztárakban és a számadópénztárban a havi számadási
anyagegyeztetést a pontos elszámolás, valamint a hiány rendezése érdekében
Rendezi a személyszállítással kapcsolatos ügyiratokat, hiánylatokat
Rendszeres kapcsolatot tart a területi irányítóval és a szakágak illetékes embereivel, a
forgalmi szolgálattevőkkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Technológiai ellenőrzés
B típus Minőségbiztosítás
B típus Munkaügyi ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Írásos elemzések készítése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok, elvárások, célellenőrzések
szervezése
Pénztári hiánylat rendezése, ügyiratkezelés ellenőrzése
Együttműködés a partner MÁV szervekkel
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/5.2/0655-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrzés gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a személypénztárakban és a számadópénztárban a havi számadási
anyagegyeztetést a pontos elszámolás, valamint a hiány rendezése érdekében
Rendezi a személyszállítással kapcsolatos ügyiratokat, hiánylatokat
Elkészíti az ellenőrző zárlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hiánylatok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ellenőrzés adminisztrálása
Számadási anyagok elszámolásának gyakorlata
Ellenőrző zárlat-készítés módszere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/6.1/0655-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendkívüli események kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felülvizsgálja az együttes elhelyezéseket, mentesítő- és különvonatok közlekedését,
valamint a kerékpáros és mozgáskorlátozott utazásokat
Felméri és szervezi a kiemelkedő események, rendezvények kapcsán megnövekedett
utazási igényeket, szükség esetén meghatározza a vonatok erősítését
Elkészíti a vágányzári technológiák személyszállítással kapcsolatos részét, konzultál az
illetékes szervezeti egységekkel
Rendkívüli események alkalmával dönt és intézkedik a zavaró körülmények
megszüntetése érdekében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hatósági rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nem rendszeres vagy váratlan események esetén teendő intézkedések, teendők
A menetrendtől eltérő és a többletszolgáltatások megszervezése, adminisztrálása
A többlet szolgáltatási igények elfogadása, visszaigazolása, a szolgáltatás
Baleset, nagyobb vonatkésés, vis mayor helyzet, vágányzár teendői
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/7.1/0655-06
A tananyagelem megnevezése:
Menetrend-előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a személyszállítási igényeket, az utasforgalom alakulását, javaslatot
tesz a belföldi és nemzetközi összeköttetésekre, a menetrend kialakítására
Ellenőrzi a vonat-összeállítást, vizsgálja a vonatok kihasználtságát, az ezzel
kapcsolatos elemzéseket készít
Javaslatot tesz a személyszállítási technológiai változtatásokra (szerelvények erősítése,
csökkentése, járatok megszüntetése illetve bevezetése)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
B típus Fontosabb vonatok és csatlakozások
B típus Minőségi vonatok
B típus Határállomások és nemzetközi összeköttetések
B típus Utasszámlálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szolgáltatás megalapozása, személyszállítási igények felmérése, utasszámlálás
A kapacitás-kínálat és avonatkihasználtság elemzése,
A személyszállítási technológia nyomonkövetése, a változtatási javaslatok
feldolgozása, a változtatásokhoz szükséges intézkedések
Menetrendi javaslatok készítésének, vonatok forgalomba helyezésének, módosításának,
lemondásának, a szerelvény, a személyzet és mozdonyforduló módosításának szabályai
szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/8.1/0655-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyszállítási technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felülvizsgálja az állomási személyszállítási technológiai folyamatok működését,
figyelemmel kíséri, és rendszeresen ellenőrzi azok betartását és szükség esetén
javaslatot tesz a módosítására
Irányítja és összehangolja a felügyeletére bízott vonalon a személyszállítás
lebonyolításában közreműködő munkavállalók munkáját
Ellátja a személyszállítás területén alkalmazott technológiák működtetését, előkészíti a
jegykiadó helyek üzemeltetési tervét és annak módosítását
Javaslatot tesz a személyszállítási technológiai változtatásokra (szerelvények erősítése,
csökkentése, járatok megszüntetése illetve bevezetése)
Intézkedik a beállítási, karbantartási terv végrehajtásáról, tisztítási, műszaki, illetve
egyéb okokból a szerelvények leváltásáról
Szervezi, ellenőrzi a személykocsi takarítási és mosási tevékenységet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
B típus Utasforgalom szervezése
B típus Vezénylés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Írásos elemzések készítése 10%
35

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vonatforgalom lebonyolításához szükséges technológia kialakításának elvei
A munkavállalók tevékenységének összehangolási feladatai
Vonatfelállítási, karbantartási, takarítási, technológia-ellenőrzési tervek készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/8.2/0655-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyszállítási technológia gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi, ellenőrzi a személykocsi takarítási és mosási tevékenységet
Intézkedik a beállítási, karbantartási terv végrehajtásáról, tisztítási, műszaki, illetve
egyéb okokból a szerelvények leváltásáról
Elkészíti a szerelvényfordulókat, kijelöli az egyes szerelvényekben közlekedtetett
kocsikat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jelzések a vonatokon és járműveken
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vonatforgalom lebonyolításának adminisztrációja
A technológia jkészítésének módszerei, gyakorlati szerelvényfordulók,
személyzetfordulók készítése
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12. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
262/9.1/0655-06
A tananyagelem megnevezése:
Személykocsigazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a személyszállító szerelvények operatív összeállítását
Elkészíti a szerelvényfordulókat, kijelöli az egyes szerelvényekben közlekedtetett
kocsikat
Szervezi és koordinálja a szerelvénymenetek, személyvonatok közlekedésének
lebonyolítását, elkészíti a terület szerelvényfordulóit
Kialakítja és koordinálja a személy- és motorkocsikról vezetett nyilvántartást és az
üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos adatgyűjtést, melyet elemez és értékel
Ellenőrzi a vonat-összeállítást, vizsgálja a vonatok kihasználtságát, az ezzel
kapcsolatos elemzéseket készít
Javaslatot tesz a személykocsik állomásításának megváltoztatására, átcsoportosítására,
a kocsik javításra, tárolásra, küldésére
Javaslatot tesz a személyszállítási technológiai változtatásokra (szerelvények erősítése,
csökkentése, járatok megszüntetése illetve bevezetése)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasútföldrajz
B típus Vonatok összeállítása
A típus Vonat-összeállítás
A típus Személykocsi irányítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Leírás készítése 10%
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Tesztfeladat megoldása 10%
rásos elemzések készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személykocsik üzemeltetésével összefüggő gazdálkodási, nyilvántartási feladatok
A személykocsik hozzárendelése a szerelvényfordulókhoz, a kocsiteljesítmények
nyilvántartása, optimalizálása
Vonatösszeállítási, karbantartási, takarítási, technológia-ellenőrzési folyamat
megszervezése
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