GYakran Ismételt Kérdések
(A vasútszakmai képzéseket minden esetben a tanfolyamot megrendelő vasútvállalat kérésére szervezi és
bonyolítja le a Baross Gábor Oktatási Központ)

Mit tegyek, ha mozdonyvezető szeretnék lenni?
Ha mozdonyvezető szeretne lenni, akkor jelentkeznie kell a médiában közzétett hirdetésre, illetve
érdeklődhet karrier@mav-start.hu e-mail címeken.
Ezeken a tanfolyamokon az általuk kiválasztott és a feltételekkel rendelkező (érettségi, orvosi
alkalmasság) jelöltek vesznek részt.
A kiképző tanfolyamok időtartama – függően a kategóriától és a járműtípusoktól – 12-16 hónap, amely
tantermi és gyakorlati szakaszokból tevődik össze.
A megrendelőink első kiképző mozdonyvezető tanfolyamot általában mindkét vontatási nemre (dízel és
villamos mozdonyra) rendelnek meg.
Vasúti vontatójárművet (mozdonyt) az vezethet (helyezhet üzembe), aki a járműkategóriára érvényes
hatósági vizsgával rendelkezik, az egészségi és pályaalkalmassági vizsgálatokon megfelel. Hatósági
vizsgára az bocsátható, aki rendelkezik középiskolai érettségi vizsgával, teljesítette a kategóriának
megfelelő kiképző tanfolyam követelményeit és a vizsga időpontjában betöltötte a 20. életévét.

Mit tegyek, ha forgalmi szolgálattevő szeretnék lenni?
Érdeklődni lehet a lakóhelyéhez legközelebb eső Forgalmi Csomópont Humánpartner vezetőjénél. A
toborzás és kiválasztás központilag történik. A képzés feltétele a munkaszerződés, valamint a
munkakörre érvényes orvosi alkalmassági vizsgálaton is meg kell felelni.
A munkáltató a soron következő tanfolyamra beiskolázza a munkavállalót. A beiskolázási feltétel:
érettségi bizonyítvány.
A tanfolyam kb. 3 hónapos, nappali rendszerben történő lebonyolítással. A tanfolyamok jelentős része
Budapesten zajlik. Ha szállásigény merül fel, azt az oktatást végző szervezet biztosítja.
A tanfolyam elvégzése után 3 hónap gyakorlat következik. A munkáltató szervezi meg, hogy melyik
állomáson, milyen beosztásban kell gyakorlatot szerezni.
A 3 hónap gyakorlat után Önállósító forgalmi vizsgát kell majd tenni.

Mit tegyek, ha váltókezelő szeretnék lenni?
Érdeklődni lehet a lakóhelyéhez legközelebb eső Forgalmi Csomópont Humánpartner vezetőjénél. A
toborzás és kiválasztás központilag történik. A képzés feltétele a munkaszerződés, valamint a
munkakörre érvényes orvosi alkalmassági vizsgálaton is meg kell felelni.
A munkáltató a soron következő tanfolyamra beiskolázza a munkavállalót. A beiskolázási feltétel: 8
általános.
A tanfolyam kb. 1 hónapos, nappali rendszerben történő lebonyolítással. A tanfolyamok jelentős része

Budapesten zajlik. Ha szállásigény merül fel, azt az oktatást végző szervezet biztosítja.
A tanfolyam elvégzése után min. 1 hónap gyakorlat következik. A munkáltató szervezi meg, hogy
melyik állomáson, milyen beosztásban kell gyakorlatot szerezni.

Mit tegyek, ha személypénztáros szeretnék lenni?
A lakóhelyéhez legközelebb eső Személyszállítási Szolgáltatási Központ vezetőjénél jelentkezzen.
(Önéletrajz). Minden esetben a tanfolyamon való részvétel feltétele, hogy a felvételi eljárás
lebonyolítása után a munkáltató beiskolázza a tanfolyamra. Minimum beiskolázási követelmény a
középiskolai érettségi.
/Felvételi eljárás része: személyes elbeszélgetés, intelligencia teszt kitöltése és orvosi alkalmasság
vizsgálaton való megfelelés/
A képzés ideje kb. 3 hónap.
A képzés tartalmaz többek közt: védelmi oktatásokat; vasútföldrajz ismereteket, idegen nyelv
ismereteket, személyszállítási díjszabási ismeretek, személypénztári ismeretek, illetve a jegykiadáshoz
kapcsolódó gépkezelési ismeretek tantárgyakat.
A tanfolyamon vizsgát kell tenni az egyes tantárgyakból.
A tanfolyam sikeres elvégzéséről vizsgabizonyítványt kap.

Mit tegyek, ha jegyvizsgáló szeretnék lenni?
A lakóhelyéhez legközelebb eső Személyszállítási Szolgáltatási Központ vezetőjénél jelentkezzen.
(Önéletrajz). Minden esetben a tanfolyamon való részvétel feltétele, hogy a felvételi eljárás
lebonyolítása után a munkáltató beiskolázza a tanfolyamra. Minimum beiskolázási követelmény a
középiskolai érettségi.
/Felvételi eljárás része: személyes elbeszélgetés, intelligencia teszt kitöltése és orvosi alkalmasság
vizsgálaton való megfelelés/
A képzés ideje kb. 3,5 hónap.
A képzés tartalmaz többek közt: védelmi oktatásokat, vasútföldrajz ismereteket, idegen nyelv
ismereteket, személyszállítási díjszabási ismereteket, forgalmi ismereteket, műszaki ismereteket, a
vonaton történő jegykiadáshoz szükséges jegykiadó gép kezelési ismereteket tantárgyakat.
A tanfolyamon vizsgát kell tenni az egyes tantárgyakból.
A tanfolyam sikeres elvégzéséről vizsgabizonyítványt kap.

