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TANULMÁNYI ELŐMENETEL ELLENŐRZÉSE

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzésen
A képzésen tanított tantárgyak bármelyikéből a képzés teljes ideje alatt a tudásszint
felmérése történhet:
1. órai számonkérés írásbeli dolgozat formájában az előző óra (órák) anyagából
o az óra elején, ideje: 10 – 15 perc
2. órai számonkérés szóbeli formában az előző óra (órák) anyagából
o az óra elején, ideje: 10 – 15 perc
A tudásszint felmérésének értékelése - a képzés teljes ideje alatt - írásbeli számonkérés
esetén:



téma kifejtő, megfelelés: több mint 60 %,
teszt lapos felmérés, megfelelés több mint 70 %-os eredmény.

A képzési programban előírt tantárgyakból, számonkérés témakörökből és időben:
1. számonkérés írásbeli dolgozat formájában az addig tanult anyagból
ideje: 45 perc.
Aki a számonkérés során a tanulmányi kötelezettségének nem tud eleget tenni (mulasztott
vagy sikertelen beszámoló), 3-5 nap múlva az adott témakörből pótbeszámolót tehet. Egy
képzési időszakon belül kettőnél több tantárgyból, vagy egy tantárgyból második
pótbeszámolót a képzésért felelős vezető engedélyezhet. Azt a tanfolyami résztvevőt, aki –
önhibájából – a tanulmányi, illetve beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a
pótbeszámolón nem felelt meg, a tanfolyamról ki kell zárni.
A forgalom üzemviteli csoportvezető jelzi a munkáltatói jogkört gyakorló felé azt a
tanfolyami résztvevőt, aki önhibáján kívül a tanulmányi, illetve beszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget. A munkáltatói jogkört gyakorló dönt a tanfolyami
résztvevő további kötelezettségéről.
2. a hatósági vizsgát az a képzésben résztvevő kezdheti meg, aki a hatósági vizsgát
megelőző, az előmenetelt figyelemmel kísérő teljesítménymérések mindegyikén az adott
ellenőrző feladatot „megfelelt” szinten teljesítette.
Az írásbeli vizsgának a megfelelése legalább 75 %. A 75 % alatti teljesítés esetén a tanfolyam
tovább nem folytatható.
A szóbeli számonkérés két fő előtti feleléssel, előre összeállított tételsor húzásával, 20 perc
felkészülési idővel történik.
„Nem megfelelt” szint: amennyiben a modul bármelyik témakörének, bármelyik kérdésére
az értékelés elégtelen.

Vezetési gyakorlati képzésen
A vezetési gyakorlati képzés során a napi tevékenység értékelésre kerül.
A tevékenység forgalmi és járműkezelési – hibaelhárítási feladatokból áll.
Azt a járművezető tanulót, aki a gyakorlati képzés során egy témakörből három elégtelen
osztályzatot kap, a tanfolyamról ki kell zárni.
Elvárás típus-, és vezetési gyakorlat képzés esetén:
A 20. gyakoroltatott órára végrehajtandó tevékenység:









szabályos járműátvétel,
az adott járműtípussal egyenletes, lökésmentes elindulás, megállás az előre megadott
helyen,
intenzív fékezés,
szabályos vészfékezés,
főjelzők jelzésképeinek felismerése, a jelzésképekhez történő alkalmazkodás,
holdfényjelzők jelzésképeinek felismerése, a jelzésképekhez történő alkalmazkodás,
(villamos járművezető),
a váltók állásának felismerése,
a váltók átállítása, (villamos járművezető)
o szánszerkezet segítségével,
o kézi váltóállítással.

Azt a járművezető tanulót, aki a 20. gyakorlati órára végrehajtandó feladatokat nem tudja
elvégezni, a tanfolyamról ki kell zárni.
A villamos meghajtású közúti vasúti és a fogaskerekű vasúti járművezető képzésnél 50.
gyakoroltatott órára hatósági vizsga szintet kell teljesíteni.

