Melléklet
kiemelve az 54 841 05 VASÚTFORGALMI
SZOLG[LATTEVŐSZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXI. KÖZLEKEDÉS
[GAZATHOZ 11. évfolyamra előírt szakmai kerettantervéből.
(140 óra ÖGY)
4. Közlekedési alapismeretek gyakorlat

50 óra ÖGY

4.1. Témakörök
4.1.1. J{rműismeretek
20 óra ÖGY
A vasúti vontatott j{rművek fajt{inak megtekintése. Villamos mozdonyok, Diesel
mozdonyok. Motorkocsik. A vasúti vontató j{rművek fajt{inak megtekintése.
Személysz{llító kocsik. Teherkocsik. Közúti j{rművek megtekintése. Személysz{llító
j{rművek: Autóbuszok, villamosok, trolibusz, metró, Hév. Közúti {rusz{llító
j{rművek. Vizi j{rművek. Légi j{rművek.
5.3.2. Kiszolg{ló létesítmények
15 óra ÖGY
Vasúti kiszolg{ló létesítmények.Állom{sok, p{lyaudvarok, meg{llóhelyek,
rakodóhelyek, rendező pu.-ok. Forgalmi iroda, személypénzt{r, vontat{si telepek,
rakt{rak, v{rótermek. Közúti közlekedés kiszolg{ló létesítményei. Autóbusz
{llom{sok, szerviz, telephelyek utas v{rók, stb.Vízi közlekedés kiszolg{ló
létesítményei. Légi közlekedés kiszolg{ló létesítményei.
5.3.3. Üzemviteli ismeretek
15 óra ÖGY
A vasúti és közúti személysz{llít{s folyamata. A vasúti és közúti {rufuvaroz{s
folyamata. Az {ruk csomagol{sa, fuvareszköz megrendelése és ki{llít{sa. Rakod{s, a
küldemény {tvétele, a küldemény tov{bbít{sa, kiszolg{ltat{sa. A vízi és légi
közlekedés személy és {rufuvaroz{si folyamatai.

8. Közlekedés üzemvitel gyakorlat

70 óra ÖGY

8.1.1. A közúti {rufuvaroz{s
23 óra ÖGY
Fuvaroz{sból kiz{rt és feltételesen fuvarozható {ruk. Csomagol{s. Árukíséret.
Fuvareszköz ki{llít{sa. Rakod{s. A küldemény {tvétele. A küldemény tömegének
meg{llapít{sa. A küldemény kísérete. A küldemény tov{bbít{sa. A fuvaroz{s útvonala.
A fuvarozó értesítési kötelezettsége, a címzett értesítése. A küldemény {tad{sa,
{tvétele. A teljesítés igazol{sa. A fuvardíj.
8.1.2. A vasúti {rufuvaroz{s
27 óra ÖGY
A vasúti kocsik megrendelése a vasútv{llalattól. Az {rudarabok jelölése, a vasúti
kocsik, konténerek b{rc{z{sa üres, rakott{llapotban. A kocsirakom{nyú küldemény
lez{r{s{ra haszn{lt kocsiz{rak csoportjai. A fuvaroz{si hat{ridő sz{mít{s{nak
alapszab{lyai belföldi és nemzetközi forgalomban. Az üres és rakott kocsik, ügyfél
részére történő {tad{sa feladó vagy {tvevő értesítése, {ltal{nos és elfogadott értesítési
form{k. A fuvarköltségek meghat{roz{sa, fuvardíj, mellékdíj, szolg{ltat{sok díja,
felmerülésének helye.
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8.1.3. A vízi {rufuvaroz{s
10 óra ÖGY
Belvízi hajóút ismeret, kitűzési jelek, nautikai szab{lyok. Kikötők, kikötői rakodó
berendezések.
8.1.4. A légi {rufuvaroz{s
10 óra ÖGY
Okm{nyok ki{llít{sa ({ru begyűjtése, csomagol{s, címkézés). Küldemény
({ru+okm{nyok) {tad{sa a fuvarozónak vagy a fuvarozó képviselőjének. Küldemény
{tvétele. Helyfoglal{si lista. Veszélyes{ru nyilatkozat. Egy j{rat küldeményeinek
összekészítése. J{rat küldeményeinek előtérre juttat{sa. Átad{s a rampaszolg{latnak,
berakod{s a légi j{rműbe. Kirakod{s a cél{llom{son, import rakt{ri bevételezés.
Címzett kiértesítése. Áru {tad{sa (költségek megfizetése).
9. Közlekedés-gazdas{gi és jogi ismeretek gyakorlat tant{rgy
9.1. Témakörök

30 óra ÖGY

9.1.1.
Statisztikai alapfogalmak
3 óra ÖGY
Statisztikai adatfelvétel. A statisztikai megfigyelés. A statisztikai sokas{g. Statisztikai
ismérvek. A statisztikai sokas{g. Statisztikai ismérvek.
9.1.2.
A statisztikai adat
3 óra ÖGY
Statisztikai sorok, statisztikai t{bl{k. Statisztikai adatok {br{zol{sa. A statisztikai
adatok összehasonlít{sa. Statisztikai sorok, statisztikai t{bl{k. Statisztikai adatok
{br{zol{sa. A statisztikai adatok összehasonlít{sa.
9.1.3.
Viszonysz{mok
6 óra ÖGY
Megoszl{si
viszonysz{mok.
Dinamikus
viszonysz{mok.
B{zisviszonysz{m.
L{ncviszonysz{m.
Megoszl{si
viszonysz{mok.
Dinamikus
viszonysz{mok.
B{zisviszonysz{m. L{ncviszonysz{m.
9.1.4.
Középértékek
6 óra ÖGY
Átlagok. Sz{mtani (aritmetikai). Harmonikus. Mértani (geometriai). Négyzetes
(kvadratikus). Helyzeti középértékek. Medi{n. Módusz.
9.1.5.
A szóród{s és mutatósz{mai
6 óra ÖGY
A szóród{s terjedelme. Átlagos abszolút eltérés. Szór{snégyzet, szór{s, relatív szór{s
(Átlagos különbség). Koncentr{ció. A szóród{s terjedelme. Átlagos abszolút eltérés.
Szór{snégyzet, szór{s, relatív szór{s (Átlagos különbség). Koncentr{ció.
9.1.6.

Eloszl{sok vizsg{lata középértékek és szóród{s segítségével

6 óra ÖGY
Két mennyiség kapcsolat{nak vizsg{lata. Két v{ltozó közötti kapcsolat. A
korrel{ciósz{mít{s. A korrel{ció fontosabb típusai. A kapcsolat szoross{g{nak
mérősz{mai. Két v{ltozó közötti kapcsolat. A korrel{ciósz{mít{s. A korrel{ció
fontosabb típusai. A kapcsolat szoross{g{nak mérősz{mai.
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