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Képesítő vizsga feltételei és tartalma 

a PROGRAMKÖVETELMÉNY 

képesítő vizsgára vonatkozó kivonata 

10413005 számú Kocsirendező szakképesítésre 

 

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

1.1 Megnevezése: Kocsirendező  

1.2 Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás  

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

kód alapján: 1041 Szállítási szolgáltatások  

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

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

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

Egyéb feltételek:   

10.2 Írásbeli vizsga  

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kocsirendezői vizsgafeladat  

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

Szakmai teszt 30 db feleletválasztásos tesztkérdéssel:  

8 kérdés az F.1. sz. Jelzési Utasításból,  

16 kérdés az F.2. sz. Forgalmi Utasításból,  

2 kérdés az F.2. sz. Forgalmi Utasítás függelékeiből,  

2 kérdés az E. 2. sz. Fékutasításból,  

1 kérdés az E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasításból, 1 

kérdés a D.2. sz. Utasításból.  

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  
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10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%  

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

80 – 100 %         jeles (5)  

60 –   79 %         jó (4)  

50 –   59 %         közepes (3)  

40 –   49 %         elégséges (2)  

  0 –   39 %         elégtelen (1)  

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: Kocsirendezői gyakorlat  

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A vizsgahelyszínen végzett gyakorlati feladat, amely az alábbi tevékenységeket 

jelentheti, elsősorban a gyakorlati helyszín jellegétől függően:  

• Váltóállítás tolatás részére – Egyszerű váltó állítása (helyszíni állítású) 

o egyenes irányba  o kitérő irányba  

• A váltó szabványos állásba állítása  

• A váltó alkatrészeinek bemutatása   

• A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból o 

helyszíni állítású váltó átállításakor   

• A tolatás közben alkalmazható kézi és hangjelzések adása o Távolodj 

tőlem! o Közeledj felém! o Lassan!  

o Megállj! o Gyorsíts! o Nyomás! o 

Határig! o Rájár!  

o Szétkapcsolni!  

• Jelzőőrök jelzései o Megállj!  

• Csavarkapoccsal történő kapcsolás (össze- és szétkapcsolás)  

• A laza és a szoros kapcsolás bemutatása  

• A mechanikus kapcsolókészülékkel történő összekapcsolás után a járműveken 

található más alkatrészek össze- és szétkapcsolása  

• Rögzítősaru elhelyezése a jármű kerekei alá   

• Utaló, sérülési bárcák felismerése, azok jelentése  
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A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetést kell folytatni, 

melynek időtartama: 10 perc.  

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc  

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%  

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

90 – 100 %         jeles (5)  

80 –   89 %         jó (4)  

60 –   79 %         közepes (3)  

51 –   59 %         elégséges (2)  

  0 –   50 %         elégtelen (1)  

  

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

pontszám legalább 51%-át elérte.  

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

• sárga színű jelzőzászló,  

• jelzősíp,  

• fehér fényű kézi jelzőlámpa,  

• rögzítősaru,  

• kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,  

• piros fényű jelzőlámpa,  

• egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint.  

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

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok:   

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:   

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