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Tantárgyi adatlap 

 

1. Tárgy neve Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Forgalmi szolgálattevő 

2. Tárgy angol neve 
Balatonfenyves Commercial Railway – Traffic manager 

3. Szerep szv 

4. Tárgykód BME… 5. Követelmény f 6. Kredit 2 

7. Óraszám (levelező) 1 (7) előadás 1 (7) gyakorlat 0 labor 8. Tanterv  

  

9. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 60 

    Kontakt óra 28 Órára készülés 10 Házi feladat 0 

    Írásos tananyag 12 Zárthelyire készülés 10 Vizsgafelkészülés 0 

  

10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék 

11. Felelős oktató Dr. Mándoki Péter 

12. Oktatók Keresztes Péter, külső előadók (MÁV-Start Zrt.) 

 

13. Előtanulmány - 

  

14. Előadás tematikája 

A Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút vonalai jellemzőinek megismerése. A vasútvonalon alkalmazott jelzések, a forgalom lebonyolításával 
kapcsolatos előírások, továbbá az alkalmazott távközlő- és biztosító berendezések kezelésének és azok gyakorlati alkalmazásának 
elsajátítása.  

15. Gyakorlat tematikája 

A résztvevők forgalmi körülmények között, szolgálati beosztás szerint, önállóan végzik a forgalmi szolgálattevői tevékenységet, kezelik a 
szolgálati hely biztosító berendezését, hírközlő eszközeit, vezetik a szolgálati okmányokat a felügyeletet ellátó szakoktató forgalmi 
szolgálattevő irányításával. 

16. Labor tematikája 

- 

17. Tanulási eredmények 

a) tudás 

- Ismeri a vasútvonalon előírt jelzéseket értelmezni tudja az általuk adott parancsokat, 
- Ismeri a fogalom lebonyolításával kapcsolatos előírásokat, tévesztés nélkül képes legyen kiválasztani az adott szituációban előírás 
szerint alkalmazandó szabályokat, azokat alkalmazni tudja, 
- Ismeri a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat,  
- Ismeri Balatonfenyves Gazdasági Vasút vonalainak jellemzőit, az azokon megtalálható távközlő- és biztosítóberendezéseket,  

b) képesség 

- Képes alkalmazni a vasútvonalon előírt jelzéseket, 

- Képes rendkívüli helyzetekben az optimális cselekvésre, 

- Képes tévesztés nélkül kiválasztani és kiállítani az adott forgalmi szituációhoz tartozó Írásbeli rendelkezés(eke)t, 

- Képes megállapítani a vonatok hosszát, terhelését, megfékezettségét és a közlekedtetéséhez szükséges egyéb adatokat, 
- Képes előírásszerűen kezelni a vasútvonalon alkalmazott távközlő- és biztosítóberendezéseket.  

c) attitűd 

- Munkájában a vasúti közlekedésben területére ismereteit komplexen és gazdasági szempontok figyelembe vételével alkalmazza, 

- Munkavégzése során törekszik a szolgáltatás színvonalának növelésére. 

d) autonómia és felelősség 

- Képes önállóan a rendkívüli események megoldására, 

- Felelősséget érez munkája eredménye, színvonala iránt. 

18. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja 

A félév során egy zárthelyi dolgozat megírása és egy szóbeli beszámoló kötelező. A félévközi jegy a két számonkérésre adott 
érdemjegyek alapján kerül megállapításra. 

 

19. Pótlási lehetőségek 

A zárthelyi dolgozat és szóbeli beszámoló 1-1 alkalommal pótolhatók, új határidő kijelölésével. 

20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 

Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Állomási Végrehajtási Utasítás 
Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Vonali Végrehajtási Utasítás 
Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Műszaki Végrehajtási Utasítás 
Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás 
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