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A 36. sorszámú Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményei 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 08 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám:  960-1440 óra 

 
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:  
 
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 

munkakör(ök) 

3.1.2. 

1321 

 
 
 
 
 
 
 
Szállítási, logisztikai és raktározási 
tevékenységet folytató egység vezetője

Fuvarozási és szolgáltatási egység 
vezetője 

3.1.3. 
Fuvarvállaló és szolgáltató egység 
vezetője 

3.1.4. Hajóállomás-főnök 
3.1.5. Hűtőházvezető 
3.1.6. Raktározási egység vezetője 
3.1.7. Raktározási vezető 
3.1.8. Szállítmányozási vezető, hajózás 
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3.1.9. 
Szállítmányozó és fuvarozó egység 
vezetője 

3.1.10. Szállító kirendeltség és telep vezetője 
3.1.11. Személyfuvarozó egység vezetője 
3.1.12. Teherfuvarozó egység vezetője 
3.1.13. 

3622 
 
Kereskedelmi ügyintéző 

Fuvarbonyolító 
3.1.14. Fuvarszervező 
3.1.15. Szállítási koordinátor 
3.1.6. 

3632 
 
Marketing- és pr-ügyintéző 

Marketing- és reklámügyintéző 
3.1.17. Propaganda előadó 
3.1.18. 

4132 

 
Szállítási, szállítmányozási 
nyilvántartó 

Árufuvarozói ügyintéző 
3.1.19. Fuvarozási ügyintéző 
3.1.20. Szállítási adminisztrátor 
3.1.21. Szállítmányozási adminisztrátor 
3.1.22. 4224 Ügyfél- (vevő) tájékoztató Utas tájékoztató 
3.1.23. 4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású   
3.1.24. 

5231 
 
Kalauz, menetjegyellenőr 

Jegyellenőr (közlekedés) 
3.1.25. Jegykezelő (közlekedés) 
3.1.26 Jegyvizsgáló (közlekedés) 
3.1.27. 5232 Utaskísérő (repülőn, hajón) Hostess, hajózás 
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
A vízi közlekedésüzemvitel ellátó részt vesz az adminisztrációs és irányítási feladatokban. 
Szervezi és lebonyolítja az árufuvarozást, és a hozzá kapcsolódó feladatokat. 
Szervezi és lebonyolítja, továbbá a személyszállítással kapcsolatos feladatokat. 
 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- a szállításra és raktározásra vonatkozó szabályok betartására 
- a rakománykezelési, a raktározási és készlet-nyilvántartási folyamatokat tervezni, vezetni, irányítani, 

koordinálni és ellenőrizni 
- egy közlekedési egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani 
- ellátni az úszólétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 
- ellátni a kikötő üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 
- egységét képviselni a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt 

 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre 
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. 10499-12 Hajózási és kikötői üzemvitel 
4.5. 10500-12 Vállalkozások menedzselése 
4.6. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
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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. 10499-12 Hajózási és kikötői üzemvitel gyakorlati, szóbeli 
5.2.5. 10500-12 Vállalkozások menedzselése írásbeli  
5.2.6. 

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 
képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Hajózási és kikötői üzemvitel 
A vizsgafeladat ismertetése: Adott vízi úton történő fuvarozási feladat végrehajtására vonatkozó útvonal 

tervezése, költségek elszámolása, fuvarlevelek és egyéb 
dokumentumok kiállítása. 

 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:  25 % 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés- szállítási alapok 
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a „Közlekedés- szállítási alapok” követelmény-modul témaköreiből 

összeállított komplex feladatot old meg számítógépen vagy 
számítógép használata mellett. 

 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:  25 % 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozások menedzselése 
A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott közlekedési szervezet kereskedelmi tevékenységének elemzése, 

tervezése a cég gazdálkodási követelményeinek, stratégiájának 
figyelembevételével. Az adott vállalkozás tevékenységének 
megfelelő marketing stratégia, marketing tevékenység 
megtervezése, a fogyasztói magatartás jellemzőinek 
figyelembevételével. 

 
A vizsgafeladat időtartama: 120  perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:  25 % 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés- szállítási alapok és Hajózási és kikötői üzemvitel 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. 
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza. 
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A fuvarozói tevékenységgel, továbbá a vízi közlekedéssel, illetve kikötői tevékenységgel összefüggő elméleti 
ismeretek egy-egy vizsgakérdése. (A közlekedési vállalkozások 
kereskedelmi, forgalmi árukezelési részlegeinek működése, piaci 
kapcsolatai a beszerzés és értékesítés területén) 

 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:  25 % 
 
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. Számítógép 
6.3. Office szoftver 
6.4. Közlekedésinformatikai szoftverek 
6.5. Szkenner 
6.6. Raktárnyilvántartó, és –kezelő programok 
6.7. Nyomtató 
6.8. Fénymásoló 
6.9. Vonalkód leolvasó 
6.10. Próbajegy 
6.11. Bélyegző 
6.12. Pénzvizsgáló (UV lámpa) 
6.13. Jegykiadó-gép  
6.14. Pénzszámoló gép(papír- és fémpénz) 
6.15. Tarifakönyvek 
6.16. Menetrendek  
6.17. Jogszabálygyűjtemény 
6.18. Fuvarozási szabályzatok 
6.19. Okmányminták 

 
7. EGYEBEK 

 

 


