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A 30. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő szakképesítés  szakmai és vizsgakövetelményei 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Vasútforgalmi szolgálattevő 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 
 

2. EGYÉB ADATOK 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
 
2.2. Szakmai előképzettség: – 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70 % 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30 % 
 
2.8. Szintvizsga: – 

 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
     5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot   
     követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 
     2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 A B C 
3.1.1. 

FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítéssel betölthető 

munkakörök 
3.1.2. 3161 Munka- és termelésszervező Forgalmi szolgálattevő 
3.1.3. 

4132 
Szállítási, szállítmányozási 
nyilvántartó 

Gépjármű-előadó 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A vasútforgalmi szolgálattevő a vasúti üzemirányító központtal együttműködve, az utasítások előírásainak és 
a technológiáknak a betartásával szervezi, irányítja és lebonyolítja a felügyeletére bízott területen (állomás, 
nyíltvonal, vonalszakasz), a vonatközlekedést és a tolatási mozgásokat. 
 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
- vonatok közlekedését szervezni 
- gondoskodni a vonatközlekedés és a tolatási mozgások biztonságos lebonyolításáról 
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- szolgálatra jelentkezni és elvégzni a szolgálatvégzéshez szükséges ténykedéseket 
- irányítani az állomás vonatátvételi/összeállítási feladatait 
- megtervezni a vonatindítási feladatokat 
- az állomás forgalmi-tolatási feladatait koordinálni és irányítani 
- elvégzi a vonatok közlekedtetésével kapcsolatos feladatokat 
- a személyszállításhoz kapcsolódó elszámolási/pénztárosi feladatokat végezni 
- menetjegyek, helyjegyek, kiegészítő jegyek kiállítására, kiadására állomási pénztárakban 
- meghatározott állomásokon jegykiadógépet kezelni 
- menetrendi és díjszabási tájékoztatást adni 
- irányítja a vonatkísérőket forgalmi feladataik végrehajtásában 

 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 A B C 
3.1.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. – – – 

 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10496-12 Közlekedés-szállítási alapok 
4.4. 10511-12 Vasúti forgalmi alapok 
4.5. 10512-12 Vasúti pénztári alapok 
4.6. 10513-12 Pályavasúti alapok  
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 
teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. 
azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10496-12 Közlekedés-szállítási alapok gyakorlati, szóbeli 
5.2.4. 10511-12 Vasúti forgalmi alapok gyakorlati, írásbeli, szóbeli 
5.2.5. 10512-12 Vasúti pénztári alapok gyakorlati, szóbeli 
5.2.6. 10513-12 Pályavasúti alapok  gyakorlati, szóbeli 

5.2.7. 
11498-12 Foglalkoztatás I. ((érettségire épülő 

képzések esetén) 
írásbeli 

5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
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5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok, Vasúti forgalmi alapok, Vasúti pénztári alapok, 
Pályavasúti alapok 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a Közlekedésszállítási alapok témaköreiből összeállított komplex 
feladatot old meg számítógépen vagy számítógép használata mellett. 

A Vasúti forgalmi alapok témaköreiből: Fékezettség megállapítása, Munkavonat közlekedtetése. 
A Vasúti pénztári alapok témaköréből 8 díjszabási feladat alapján vonatkozó számadások vezetése 
A Pályavasúti alapok témaköréből: Legnagyobb terhelés megállapítása 
 
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Forgalmi ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: Az F.1. Jelzési Utasítás, E.2. Fékutasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. 

Forgalmi Utasítás Függelékeinek vonatkozó részei 
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Forgalmi szolgálattevő szakmai ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. 

Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza. 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható 
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv      
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák   
menüpontjában. 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 A 
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Pénztárgép 
6.3. Jegynyomtató 
6.4. Számítógép 
6.5. Szoftver 
6.6. Nyomtató 
6.7. Szkenner 
6.8. Telekommunikációs eszközök 
6.9. Egyéni védőeszközök 

6.10. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 
 

7. EGYEBEK 
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Egészségügyi alkalmassági követelmények: a 203/2009. (IX.18.)  Korm. rendelet a vasúti közlekedés 
biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi 
követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről tárgyú jogszabály alapján. 

6. § (2) Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni: 
a) az iskolai rendszerű vasúti oktatási intézmény, vagy iskolai rendszeren kívül jóváhagyott vasúti 

szakképzésben részt vevő tanuló esetében a tanulószerződés megkötése előtt, 
b) a közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő tanuló vagy hallgató esetében a tanulmányi 

ösztöndíjszerződés megkötése előtt. 
 
Az OKJ vizsgabizottság összetétele nem azonos a vasúttársaságok Oktatási Utasításában előírt 

vizsgabizottsággal. Ezért a képesítő vizsga vasúti szakvizsgát adó jellegét csak az OKJ vizsgabizottság mellé 
kirendelt személyszállítási vizsgabiztosok véleményét figyelembe véve lehet biztosítani. 

 
 


