
1/11 

07325014 számú Vasúti pályafenntartó szakember megnevezésű  

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó prog-

ramkövetelmény 
 

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Vasúti pályafenntartó szakember 

1.2 Ágazat megnevezése: Építőipar 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 

0732 Építőipar, magas- és mélyépítés 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesí-

tés 

2.1  Megnevezése: Vasúti pályafenntartó szakember 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5 szint 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5 szint 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5 szint 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesí-

tés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompeten-

ciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben sze-

replő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai 

ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

3.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatáro-

zott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály:  

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerez-

hető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör 

leírása: 

A vasúti pályán történő munkavégzés fegyelmezettséget és együttműködést vár el, a kreatív gon-

dolkodás, a problémamegoldó képességek igényével.   

A vasúti pályafenntartási szakember önállóan vagy mérnöki irányítással a vasúti pálya üzemelteté-

sével, fenntartásával összefüggő előkészítő anyagokat készít, illetve ezzel kapcsolatos műszaki 

feladatokat lát el. Tudása és feladatköre alapján betekintést nyer a különféle előkészítési tevékeny-

ségek és tervezés lépéseibe, ezekkel összefüggésben részfeladatokat végez. A vasúti pályafenntar-

tó szakember szakmai kapcsolatot jelent a mérnöki feladatok és a fenntartást, karbantartást végző 
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szakmunkás feladatai között. Képes egyes munkafolyamatok összehangolására, szervezésére, az 

irányítása alá tartozó szakemberek vezetésére. Szakirányú műszaki ismeretei birtokában dokumen-

tációkat készít.  

A megszerzett végzettség birtokában számos munkakörben helyezkedhet el a vasúti pályafenntar-

tással, karbantartással kapcsolatos munkát ellátó vállalatokban, vállalkozásokban, valamint szá-

mos munkakörben tud elhelyezkedni az ország legnagyobb pályaműködtető társaságánál a MÁV 

Zrt-nél is.  

Érdekes és változatos munkájában a hagyományos és legkorszerűbb berendezéseket, eszközöket 

ismerheti meg és használja. 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesí-

téshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges 

bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: középfokú végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: Szükséges, a vasúti közlekedés biztonságával ösz-

szefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi köve-

telményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18) Korm. rendelet 

szerint legalább II. munkaköri csoportú egészségi alkalmasság 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Nem releváns 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges fog-

lalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény mo-

dulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a ma-

ximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 800 

7.2 Maximális óraszám:1000 

 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 
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Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek  

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

1 

Munkáját a szakterü-

letén alkalmazott 

gépekkel, berende-

zésekkel, szerszá-

mokkal és eszkö-

zökkel végzi. 

Ismeri a pályafenntar-

tás, karbantartás kü-

lönböző folyamatai-

hoz kapcsolódó anya-

gokat és azok jellemző 

tulajdonságait, és a 

szerszámok szakszerű 

használatát. 

Törekszik a precíz és 

pontos munkavég-

zésre. 

A szerszámokat, 

anyagokat szaksze-

rűen használja, a 

munkaterületet tisz-

tán tartja. 

Instrukciók alapján, 

önállóan végzi 

munkáját. 

2 

Képes kijelölni a 

munkavégzéshez 

szükséges kitüntetett 

irányokat (függőle-

ges, vízszintes, me-

rőleges, párhuza-

mos). 

Ismeri a vízszintes, 

függőleges (merőle-

ges) irányok kijelölési 

módszereit, eszközeit. 

Törekszik a precíz és 

pontos munkavég-

zésre. 

Döntéseket hoz, 

képes az önellenőr-

zésre, saját és má-

sok hibáinak kijaví-

tására. 

3 

Napi tevékenységét 

a szakmai előírások 

alapján végzi. 

Ismeri az ágazat álta-

lános munkavédelmi, 

környezetvédelmi és 

tűzvédelmi előírásait. 

Elkötelezett a gazda-

ságos anyagfelhasz-

nálás és a fenntartha-

tóság iránt. 

Betartja és betartat-

ja a munkabizton-

sági, környezetvé-

delmi és tűzvédel-

mi szabályokat. 

4 

Az építőipar terüle-

tén dolgozó más 

szakemberekkel cso-

portos munkavégzés-

re, kooperációra ké-

pes. 

Rendelkezik a munka-

társaival és a projekt-

ben résztvevő partne-

reivel való kommuni-

kációhoz szüksége 

szakkifejezésekkel. 

Hajlandó együttmű-

ködni munkatársai-

val. 

Irányítás mellett 

másokkal együtt-

működve dolgozik. 

5 

Értelmezi a műszaki 

rajzok jelöléseit, tar-

talmát és jelentését. 

Ismeri a műszaki raj-

zok jelöléseit, tartal-

mát és jelentését. 

Törekszik műszaki 

rajzok részletes, pre-

cíz értelmezésére. 

Önállóan képes a 

rajzok értelmezésé-

re. 

6 

Megtervezi az építő-

ipari feladat munka-

fázisait és azokat 

helyes technológiai 

sorrendben elvégzi. 

Ismeri az építési tech-

nológiai sorrendiségek 

szabályait. 

Értékként tekint a 

kapcsolódó munka-

nemek által létre 

hozott eredmények-

re. 

Döntéseket hoz a 

sorrendiséget ille-

tően, és felelőssé-

get vállal a dönté-

seiért. 

7 

A digitális és a papír 

alapú tervrajzok tar-

talmát összeveti a 

megépített szerkeze-

tekkel. 

Ismeri a tervdokumen-

tációk rendszerét. 

Törekszik műszaki 

rajzok részletes, pre-

cíz értelmezésére. 

Döntéseket hoz, 

szükség esetén kor-

rigálja saját és má-

sok hibáit. 

8 

Irodai szoftvereket 

alapfokon használ, 

digitális tartalmakat, 

dokumentumokat és 

alkalmazásokat kezel. 

Ismeri az alapvető 

irodai szoftvereket 

(szövegszerkesztőt, 

táblázatkezelőt). 

Fogékony az új 

szoftverek iránt, tu-

datos azok etikus 

használatában. 

Önállóan kezeli a 

digitális tartalma-

kat, dokumentu-

mokat. 

9 

Egyszerűbb mennyi-

ségszámításokat vé-

gez (hossz, terület, 

térfogat, darab). 

Ismeri a matematikai 

alapműveleteket, az SI 

mértékegységeket és 

az átváltásokat. 

Törekszik a számítá-

sok pontosságára. 

Mérései, számításai 

eredményét ellenőr-

zi, szükség esetén 

korrigálja saját és 

mások hibáit. 
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10 

Megkülönbözteti a 

szakmákra jellemző 

szerkezeteket azok 

jellemző funkciói 

alapján. 

Ismeri a szerkezeteket, 

azok funkcióit, össze-

tevőit, a létre hozá-

sukhoz szükséges 

anyagokat, eszközö-

ket, szerszámokat. 

Érdeklődik a kapcso-

lódó szakmák iránt. 

Önállóan felismeri 

a szakmákra jel-

lemző szerkezete-

ket azok jellemző 

funkciói alapján. 

11 

A vasút üzemének 

forgalmát alkotó 

elemek (ember, jár-

mű, pálya, környe-

zet, időjárás) egy-

másra hatásának 

összefüggésében 

pályaműködtetői 

feladatokat lát el. 

A forgalmat alkotó 

elemek tulajdonságait 

ismeri. Rendelkezik 

azon műszaki, szerve-

zési és irányítási isme-

retekkel, melyekkel a 

rendszert átlátja. 

Szem előtt tartja az 

összefüggéseket, 

kritikusan szemléli a 

saját feladatköréből 

eredő munkavégzés 

minőségét. 

A szakma etikai el-

veit elfogadja, iga-

zodik a vállalati kul-

túrához. 

Felelősséget vállal 

saját munkájában. 

12 

Értelmezi és ismerte-

ti a talajok, föld-

munkák, földmeg-

támasztás és víztele-

nítések munkafo-

lyamatait. 

Ismeri a talajok, a 

földmunkák, földmeg-

támasztás és a víztele-

nítések, különböző 

fajtáit. Érti a víz talaj-

ra gyakorolt hatását, 

következményeit. 

Ismeri a kapcsolódó 

munkavédelmi, kör-

nyezetvédelmi és tűz-

védelmi előírásokat. 

Nyitott a korszerű 

szerkezeti megoldá-

sok, technológiák 

alkalmazására. Tö-

rekszik a precíz, tar-

talmilag és esztétika-

ilag kifogástalan 

feladat-megoldásra, 

logikus gondolko-

dásra, gyakorlatias 

feladatértelmezésre. 

Síkban és térben 

tájékozódik. 

Döntést hoz a szer-

kezet kiválasztásá-

ra. 

Felelősséggel al-

kalmazza az adott 

szerkezetekkel 

kapcsolatos mun-

kabiztonsági, kör-

nyezetvédelmi és 

tűzvédelmi szabá-

lyokat. 

13 

Földmunka mennyi-

séget számol, földki-

egyenlítést végez, 

építőgépeket és építő 

tevékenységeket 

hangol össze, 

építőgépláncot alakít 

ki. 

Matematikai művele-

teket ismeri (terület, 

térfogat, mértékegy-

ségek használata), 

digitális kiegészítő 

eszközöket használ. 

Matematikai kódolás-

sal, ábrázolással a 

számításokat kiegészí-

ti. Az építésszervezés 

teljesítmény, időszük-

séglet, elvégzendő 

munka összefüggéseit 

ismeri, összehangolja. 

Törekszik arra, hogy 

a grafikus megjelení-

tése mások számára 

is jól érthető, eszté-

tikus, valamint kife-

jező legyen. Szak-

mailag megfelelő 

kifejezéseket és áb-

rázolási módokat 

használ. 

Több megoldási 

lehetőséget is meg-

vizsgál.  

14 

Ábrázoló geometriai 

szerkesztéseket, sík- 

és térgeometriai 

szerkesztéseket ké-

szít. Ábrázolást vé-

gez 3D ábrázolási 

módokban 

 

Ismeri a sík- és térge-

ometriai szerkesztése-

ket, 3D ábrázolási 

módokat. 

Törekszik a tartalmi-

lag precíz és kifogás-

talan feladatmegol-

dásra. Síkban és tér-

ben tájékozódik.  

Önállóan, kreatív 

megoldásokat vá-

laszt. 
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15 

Minta keresztszelvé-

nyi elemeket, jel-

lemző keresztszelvé-

nyi kialakítást ábrá-

zol út és vasúti pá-

lyára. 

A híd hossz- és ke-

resztszelvényi mére-

tezéssel összefüggő 

fogalmait ábrázolja. 

Ismeri a közlekedési 

pályák és műtárgyaik 

jellemző méreteihez 

kapcsolt fogalmakat, 

szerkezeti elemeket, 

azokat összefüggései-

ben képes megmutat-

ni. 

Szakmailag pontos, 

helyesen alkalmazott 

jelölésekkel kom-

munikálja a kereszt-

szelvényeken megje-

leníteni kívánt tar-

talmakat. 

Munkájában krea-

tív és önálló, képes 

az önellenőrzésre, a 

hibák javítására 

Felelősséggel al-

kalmazza a feladat 

létrehozásához 

kapcsolódó előírá-

sokat. 

16 

Talajok keletkezését 

érti, talajjellemzők 

keletkezéssel össze-

függő tulajdonságait 

vizsgálja. 

Talajfizikai vizsgála-

tokat ismeri (szitálás, 

plasztikusság, tömör-

ség). 

Talaj osztályozásának 

elvét, talajok megne-

vezésének módját 

átlátja. 

A talajjellemzők ábrá-

zolásának technikáit 

ismeri, kapcsolni tudja 

a mért adatokhoz. 

A laborrendet, bale-

setvédelmi-, munka-

védelmi szabályokat 

betartja. Kötelező-

nek tartja a vizsgála-

tok, mérések pontos-

ságának betartását. 

Munkájának ered-

ményét ellenőrzi, 

hibáját javítja. 

17 

Építőanyagok tulaj-

donságai alapján, a 

felhasználás szerint 

legmegfelelőbb 

anyagokat kiválaszt-

ja. 

Az építőanyagok, ke-

verékek esetén azok 

összetevőinek fizikai 

és szilárdsági tulaj-

donságait ismeri, fel-

használási területtel, 

módokkal tisztában 

van 

Munkájában körül-

tekintő, a fenntartha-

tóság alapelveit kép-

viseli az építőanyag-

ok választásakor. 

Felelősen kezeli az 

építőanyagokra 

vonatkozó szabvá-

nyokat és előíráso-

kat.  

18 

Geodéziai méréseket 

végez: szintez, 

pontmagasságot ha-

tároz meg, körívet 

tűz ki, távolságot, 

területet mér. 

Ismeri a mérések, ki-

tűzések, alappontok 

meghatározását, esz-

közeit, alkalmazási 

korlátait. Magabizto-

san használ, illetve 

alkalmazza azokat.  

 

Precíz és pontos a 

mérések kivitelezés-

ében, gondosan jár 

el, a jegyzőkönyvi 

adatok kezelésében, 

pontos eredményt 

ad. 

A segítőjét az eszkö-

zök helyes alkalma-

zására felkészíti. 

Irányítja a figuráns 

munkáját.  

A geodéziai méré-

sek végrehajtása 

során hozott dönté-

seiért, azok ered-

ményeiért felelős-

séget vállal. A mé-

rési eredményeket 

ellenőrzi, javítja 

hibáját. A figuráns 

munkájáért felelős-

séget vállal, irá-

nyítja, ellenőrzi, 

annak hibáit javítja. 

19 

Szervezési feladato-

kat végez: tervdo-

kumentáció alapján 

mennyiségeket szá-

mol, rendelést ad fel, 

szállítási és karban-

tartási feladatokat 

ütemez valamely 

Tervolvasás, adatnye-

rés, mennyiségszámí-

tás elveit ismeri. Ár-

ajánlathoz szükséges 

anyagokra vonatkozó 

árképzést, munkára 

vonatkozó díjtételeket, 

egyéb költségek ösz-

Kreatív és nyitott a 

feladat megoldásá-

ban. 

Szem előtt tartja a 

pontosságot és szak-

szerűséget. 

A beruházás sze-

replőivel együtt-

működve dolgozik. 
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közlekedésépítői 

tevékenység megva-

lósítására (alépít-

mény, felépítmény, 

műtárgy). 

szeállítását, lépéseit 

tudja., Ismeri főbb 

tevékenységek meny-

nyiségi egységeit Or-

ganizációs ütemtervek 

típusait, egyes munka-

fázisokban történő 

alkalmazhatóságát és  

azok összeállításának 

elvét ismeri. 

20 

Síkbeli erőrendszer 

eredőjét, egyensú-

lyozását, igénybevé-

teleit számolja, ábrá-

zolja, értelmezi. 

A keresztmetszeti 

súlypont helyét egy-

szerű és összetett 

keresztmetszet ese-

tén meghatározza. 

Eredő, egyensúlyozás, 

igénybevételek, súly-

pont fogalmakat, azok 

meghatározását isme-

ri. 

Számítógéppel segített 

feldolgozással támo-

gatja a kézzel történő 

számítás módszerét. 

Kezdeményező és 

szerepet vállal gya-

korlati összefüggé-

seket megfogalmazó 

kreatív és új felada-

tok létrehozásában. 

Törekszik a precíz, 

tartalmilag és eszté-

tikailag kifogástalan 

feladat-megoldásra. 

Az összefüggések 

önellenőrzésre le-

hetőséget adó meg-

oldásait ismeri, 

mindig ellenőrzi a 

kapott eredménye-

ket, a levonható 

következtetéseket, 

tanulságokat meg-

fogalmazza, dön-

tést hoz más meg-

oldás keresésére, 

vagy szükség ese-

tén hibáit önállóan 

javítja. 

21 

A terhelések hatásait 

érti, a létrejövő fe-

szültségeket számol-

ja, anyagokkal ösz-

szefüggő kapcsolatát 

elemzi, egyenes, tört 

és rácsostartó szer-

kezeten. 

Erő, hatás, keletkezett 

igénybevétel, feszült-

ség, ellenállás, szi-

lárdság fogalmakat, 

gyakorlati vonatkozá-

saikat érti, összefüg-

géseiket magabiztosan 

kezeli.  

22 

Állomásokkal köz-

vetlen kapcsolatban 

álló, vagy független 

vágánykapcsolatok 

kitűzési vázlatát 

szerkeszti, a terület-

foglalást számítja. 

Matematikai össze-

függéseket, a kapcso-

lás rajzi jelzéseit, 

szerkezeti jelöléseket 

ismeri. 

Vágányok típusait 

funkcióit, kapcsolási 

módokat ismer.  

Törekszik a precíz, 

pontos és esztétikai-

lag kifogástalan fe-

ladatmegoldásra. 

A rajzi kialakítást, 

a számítás eredmé-

nyeinek relevanciá-

ját felelősen értel-

mezi, hibáját önál-

lóan javítja. 

23 

Kis és/vagy nagygé-

pes vágányépítési 

technológiára készült 

folyamatábrát olvas, 

elemez, önmaga 

vagy mások számára 

feladatokat határoz 

meg, helyes követ-

keztetést von le. 

A vágányépítési tech-

nológiára vonatkozóan 

a folyamatábra olva-

sásához a szükséges 

ismeretekkel rendel-

kezik. A műszaki tar-

talom és a folyamatok 

összefüggéseit felis-

meri, érti. 

Szem előtt tartja, 

hogy a feladat jelle-

ge határozza meg a 

megoldások, elem-

zések megvalósítá-

sát. 

Meglévő ismereteit 

önállóan is társítja 

folyamatábrákhoz. 

24 

Vasúti pálya ellenőr-

ző méréseit végzi 

kézi vagy vágány-

mérő készülékkel. 

Vágány- (nyomtáv, 

irány, süppedés, sík-

torzulás), pálya- (ko-

pás, törés, varrathiba, 

gördülőfáradás) hibá-

kat, szerkezeti elhasz-

Precíz és pontos a 

mérések kivitelezés-

ében, gondosan jár el 

a jegyzőkönyvi ada-

tok kezelésében. 

A méréseket az uta-

Vezetői instrukciók 

alapján végzi mun-

káját önállóan vagy 

munkatárssal. 

A mérés közben 

folyamatosan fel-
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nálódást felismeri. Az 

alkalmazott mérőesz-

közöket felismeri és 

az előírtaknak megfe-

lelően tudja használni. 

A vasúti pálya elavu-

lásának folyamatával 

tisztában van, az oko-

kat és törvényszerűsé-

geket érti. 

sításokban foglaltak 

szerint végzi. 

ügyeli munkahelyi 

környezetét a mé-

rési eredmények 

megbízhatósága, és 

a biztonságos mun-

kavégzés érdeké-

ben. 

25 

Szemrevételezéses 

sínvizsgálatokat vé-

gez, a vizsgálati 

eredményeket útmu-

tatással rögzíti és 

értékeli. A helymeg-

határozáshoz, a hiba-

jelenségek rögzíté-

séhez, a megfigyelés 

későbbi elemzésének 

biztosítására GPS-t, 

digitális fényképe-

zőgépet, engedéllyel 

monitorozásra al-

kalmas eszközöket  

használ. 

Sín hibákat felismeri, 

megkülönbözteti. A 

szemrevételezéses 

vizsgálatot ismeri, a 

sínek állapotának fel-

mérésében alkalmaz-

za. A szerkezeti el-

használódás okait, 

törvényszerűségeit 

érti. A digitális eszkö-

zök használatának, 

előnyeit és korlátait a 

vizsgálatban betöltött 

szerepe szerint ismeri. 

Mindenre kiterjedő 

figyelemmel, ponto-

san rögzíti az ered-

ményeket. A vizsgá-

latokat az utasítá-

sokban foglaltak 

szerint végzi. 

Etikusan, felelős-

séggel jár el a mé-

rési adatok felvé-

telében. 

Figyelemmel van a 

biztonságos mun-

kavégzésre. 

26 

Megszemléléssel 

és/vagy méréses 

(egyszerű és teljes 

beméréses) kitérő-

vizsgálatot vagy 

vasúti átjáró vizsgá-

latot vagy 

síndilatációs szerke-

zet vizsgálatot vé-

gez. 

Ismeri a kitérő szerke-

zet részeit, működését, 

a vasúti átjáró szerke-

zeti részeit, kialakítási 

lehetőségeit, a kitérő-

szerkezet működésé-

hez előírt határértéke-

ket, a sín-dilatációs 

szerkezet részeit, típu-

sait, és működését. 

Ismeri a megszemlélé-

ses kitérővizsgálat, a 

vasúti átjáró vizsgálat, 

a síndilatációs szerke-

zet vizsgálat szem-

pontjait. 

Szabálykövető ma-

gatartással ügyel, 

hogy a megszemlé-

léses vagy méréses 

vizsgálat végrehajtá-

sa, előjegyzése a 

vonatkozó utasítá-

soknak megfeleljen. 

Vezetői instrukciók 

alapján végzi mun-

káját önállóan vagy 

munkatárssal. 

A vizsgálat közben 

folyamatosan fel-

ügyeli munkahelyi 

környezetét a mé-

rési eredmények 

megbízhatósága, és 

a biztonságos mun-

kavégzés érdeké-

ben. 

27 

Pályafelügyeleti vo-

nalbeutazást végez, 

felismeri/érzékeli 

(irány, fekszint, űr-

szelvény tisztaság) a 

pályahibákat. A hi-

bák dokumentálását 

irányítással végzi. 

Vasúti pálya szerkezeti 

felépítésének ismerete, 

vágány, ágyazat köl-

csönhatásának értése. 

A vonalbeutazás során 

az utasítás szerinti 

megfigyelések rögzíté-

sére vonatkozó doku-

mentumok kezelése. 

Szabálykövető ma-

gatartás jellemzi. 

Vezetői irányítás-

sal, vezetőálláson, 

tartózkodási enge-

déllyel végzi a vo-

nalbeutazást és a 

hibák jegyzékbe 

vételét. 
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28 

Az adott területen 

pályafelügyeleti elő-

írások figyelembevé-

telével vágánygeo-

metriai mérővonati 

grafikont értékel. 

Ismeri a vágánygeo-

metria-diagnosztikát 

szabályozó utasításo-

kat, rendeleteket, elő-

írásokat. 

Szabálykövető ma-

gatartásával ponto-

san rögzíti az ered-

ményeket, azokat az 

utasításokban foglal-

tak szerint végzi 

Vezetői irányítással 

végzi a hibák jegy-

zékbe vételét. 

29 

A síndiagnosztikai 

hibák dokumentálá-

sát végzi, azok javí-

tását nyomon követi. 

Ismeri a síndiagnosz-

tikai hibákat, síndiag-

nosztikát végző be-

rendezéseket/gépeket. 

Az utasításoknak 

megfelelően előké-

szíti a feltárt hibák 

kiküszöbölését. 

Vezetői instrukciók 

alapján önállóan 

végzi feladatát. 

30 

A híd és alépítmény 

diagnosztikai méré-

sekben részt vesz, 

gyakorla-

ti/felügyeleti tevé-

kenységet, feladato-

kat végez. A hibaje-

lenségek rögzítésé-

hez, a megfigyelés 

későbbi elemzésének 

biztosítására GPS-t, 

digitális fényképe-

zőgépet, monitoro-

zásra alkalmas esz-

közöket használ. 

Ismeri a vasúti pálya 

és pályafelügyeleti 

tevékenység előírásait, 

rendeleteit, utasításait. 

A vizsgálatokat az 

utasításokban foglal-

tak szerint végzi. 

Mindenre kiterjedő 

figyelemmel, ponto-

san rögzíti az ered-

ményeket.  

Figyelemmel van a 

biztonságos mun-

kavégzésre. Etiku-

san, felelősséggel 

jár el a mérési ada-

tok felvételében. 

 

31 

A pályafelügyeleti 

tevékenysége során 

használja a döntés 

segítő szoftvereket 

(PÁTER, MEDI-

NA), karbantartási 

munkáltatást tervez. 

Ismeri a döntés segítő 

szoftverek kezelését, 

alkalmazását. 

Körültekintően min-

denre kiterjedően 

végez elemzéseket. 

Vezetői instrukciók 

alapján végzi mun-

káját önállóan vagy 

munkatárssal. 

32 

Elkészíti a portfóliót, 

illetve annak bemu-

tatására prezentációt 

készít, digitális esz-

közöket használ. 

Speciális szoftverek-

kel a megvalósított 

gyakorlati feladato-

kat helyhez köti. 

Ismeri a digitális esz-

közöket, elektronikus 

forrásokat. A doku-

mentumok összeállítá-

sára vonatkozó köve-

telményeket magára 

nézve kötelezőnek 

tartja. 

Szakmai szókincset 

használ, írásban és 

szóban. Logikus 

érveléssel védi meg 

munkáját, támasztja 

alá a választott do-

kumentumokat. A 

prezentáció készítés 

szabályait szem előtt 

tartja. 

Etikusan kezeli a 

forrásokat, mint 

szakmai tartalom, 

képi anyag kezelé-

se, saját fotó készí-

tésére szükséges 

helyzetben az en-

gedélyt beszerzi, 

saját fotók egyéb 

módon történő 

közzétételét önsza-

bályozással kezeli. 

 

8.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 
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9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesí-

tés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciá-

ja): 

A pályaműködtetéssel, fenntartással foglalkozó vállalatoknak és vállalkozásoknak folyamatosan 

szükségük van megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező munkavállalókra. A vas-

úti pályával kapcsolatos szigorú műszaki követelmények és a vasúti közlekedés biztonságának 

betartása érdekében meghatározó a megfelelő képzettségű vasúti pályafenntartó szakember.  

A megszerzett végzettség birtokában számos munkakörben helyezkedhet el a vasúti pályafenntar-

tással, karbantartással kapcsolatos munkát ellátó vállalatokban, vállalkozásokban, valamint szá-

mos munkakörben tud elhelyezkedni az ország legnagyobb pályaműködtető társaságánál a MÁV 

Zrt-nél is. 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgate-

vékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, 

valamint az önállóan elkészített portfólió bemutatása. 

Egyéb feltételek:  

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Vasúti pályafenntartás, karbantartási technoló-

giák 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A különböző vasúti pályafenntartási 

és karbantartási témákhoz kapcsolódó egyszerű számítási, szerkezeti, rajzi, technológiai fe-

ladatok feleletválasztási, feleletalkotási, számítási és ábrázolási megoldása, vasút-

üzemeltetési feladatok. 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 % 

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a feladatsor alapján javítási és ér-

tékelési útmutató segítségével történik. 

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40 %-át elérte. 

10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Vasúti pályafenntartással kapcsolatos tevé-

kenységek, szakmai gyakorlat 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vasúti pályafenntartásból, karban-

tartásból egy-egy részfeladat megoldása, anyagmennyiség számítása, szerszámok, eszkö-

zök, kisgépek szakszerű használata, munkavédelmi, tűzvédelmi, és környezetvédelmi elő-

írások betartása (csoportos feladat, az egyéni teljesítmény értékelésével). Vízszintes méré-

sek, magasságmérés, jegyzőkönyv-vezetés, a mérési eredmények számítása, ábrázolása, ki-

tűzése. 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 480 perc 
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10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 % 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 a munkavégzés önállósága; 

 a mérés és adatfeldolgozás folyamata; 

 a kapott eredmény pontossága; 

 a figuráns irányítása; 

 a munkavégzés biztonságának megteremtése; 

 eszközök, műszerek használata; 

 a jegyzőkönyv és a kapott eredmény egyértelműsége; 

 a releváns szakmai ismeretek; 

 a szakmai kommunikáció az adott tevékenységgel összefüggésben; 

 számításoknál kapott pontos eredmény; 

 a helyesen felismert és elemzett technológia; 

 a pontosan és a lehető legteljesebb mértékben felismert és rögzített hibajelensé-

gek; 

 a méréssel végzett vizsgálatok helyes eredménye; 

 együttműködés a feladat végrehajtásában; 

 megfelelő szakkifejezések használata 

 ok-okozati összefüggések feltárása 

 kommunikációs képesség 

 beszédstílus 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40 %-át elérte. 

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: Az érvényben lévő 

jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

A vizsgaszervező biztosítja: 

- munkabiztonsági eszközök, felszerelések, egyéni védőfelszerelések; 

- építési, üzemeltetési, fenntartási tevékenységhez szükséges kisgépek, eszközök, szer-

számok, műszerek, vizsgálati (diagnosztikai) eszközök, műszaki dokumentációk, jelölő-

eszközök (kréta, kőkréta, jelölő spray); 

- számítógép; 

A vizsgázó biztosítja: 

- adott időjárási körülménynek megfelelő munkaruha és munkavédelmi cipő; 

- íróeszközök, rajzeszközök, körzők, vonalzók; 

- szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas tudományos számológép; 

 

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: nincs 

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: - 
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10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vo-

natkozó sajátos feltételek: - 

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek: 

nincsenek 


