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Képesítő vizsga feltételei és tartalma 

a PROGRAMKÖVETELMÉNY 

képesítő vizsgára vonatkozó kivonata 

10415001 számú Autóbuszos forgalmi tiszt szakképesítésre 

  

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

1.1 Megnevezése: Autóbuszos forgalmi tiszt  

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: nincs  

10.2 Írásbeli vizsga  

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Autóbuszos forgalmi tiszti 

vizsgafeladatok  

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

Tantárgyanként 10 db feleletválasztós tesztkérdés véletlenszerű sorrendben, a 

következő tantárgyakból:  

• Közlekedési alapismeretek  Kereskedelmi ismeretek  

• Közlekedés-gazdaságtan  

• Utasjog és utaskapcsolati ismeretek  

• Közlekedési üzemtan  

• Minőségirányítás, pályáztatás  

• Vezetői ismeretek  

• Humánerőforrás-ismeretek  
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10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 

perc  

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%  

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

90 – 100 %         jeles (5)  

80 –   89 %         jó (4)  

70 –   79 %         közepes (3)  

60 –   69 %         elégséges (2)  

  0 –   59 %         elégtelen (1)  

A feladatlapon javítás nem fogadható el.  

Tantárgyanként szükséges legalább 60% eredményességet elérni, egyéb esetben az 

írásbeli vizsga értékelése elégtelen.   

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a 

megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.   

10.3 Projektfeladat  

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Esettanulmány elkészítése és 

ismertetése  

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: egy, a szakképesítéssel 

betölthető munkakörök valamelyikéhez kapcsolható esettanulmány 

kidolgozása (legalább 4 A4es oldal terjedelemben) és szóbeli 

ismertetése  

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 

perc  

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%  

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

• alkalmazza az alapozó tantárgyakban elsajátított ismereteket: 30%  

• a megoldási javaslat megfelel a jogszabályi és gazdasági környezetnek: 20%  

• a megoldási javaslat hatékony, kreatív, egyéni elképzeléseket tükröz: 30%  

• a megoldási javaslat komplexitása, kidolgozásának minősége, színvonala: 20%  

90 – 100 %         jeles (5)  

80 –   89 %         jó (4)  

70 –   79 %         közepes (3)  
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60 –   69 %         elégséges (2)  

  0 –   59 %         elégtelen (1)  

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a 

megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.   

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: Az 

érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:   

• számítógép  

• projektor  

• irodaszerek (papír, írószer, rajzeszközök)  

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: Segédeszköz használata nem megengedett.  

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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