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A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ELŐTT 1

A Vezérigazgatóság főosztályai, szakigazgatóságok, területi 
központok, hivatalok részére az O.1. sz. Oktatási utasítás 
határozza meg oktatási- és vizsgáztatási rendet
Ø Forgalmi,
Ø Árufuvarozási,
Ø Személyszállítási,
ØGépészeti,
Ø Pálya-, Híd-és Magasépítményi,
Ø Távközlési-, Erősáramú és Biztosítóberendezési,
Ø Anyaggazdálkodási
Ø Pénzügyi szakszolgálat
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A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ELŐTT 2

Oktatási, vizsga rendek kialakítása
Egységes elvek mentén kerülnek meghatározásra 
Ø az újfelvételes, a rendszeres szakmai, védelmi, helyismereti, 

gyakorlati oktatások,
Ø A vizsgáztatások, a szakvizsgák, alapvizsgák, időszakos 

vizsgák, a rendkívüli, illetve ellenőrző vizsgák,
Ø A képzés rendszere, szervezése, felügyelete,
Ø Az átképzés, az önképzés

A szakszolgálatok által definiálva a vonatkozó ismeretanyag 
az oktatások, vizsgáztatások gyakoriságának figyelembe 
vételével
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A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ELŐTT 3
Kereskedelmi oktatás
Ebben az időszakban 60 főállású oktató, 15 fő más 
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló végzi a 
kereskedelmi oktatást.  
Nagyobb állomásokon külön áru- és személyfuvarozási 
oktató tevékenykedik.
Valamennyi Igazgatóságon külön 2 – 3 főállású 
kereskedelmi vizsgabiztos
Az igazgatósági vizsgabiztosok felügyelik szakmailag az 
oktatókat, rendszeres oktatótiszti értekezletek keretében 
kapnak tájékoztatást 
Ø a súlyponti tételekről (oktatandó témákról) 
Ø a részletes szakvizsga követelményekről  
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A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 
2006. január 1.-től
Árufuvarozási szakszolgálat kiválásával az oktatás, 
képzés, vizsgáztatás az állomásokon megváltozik
Személyszállítási szakszolgálat oktatási területek, vizsgák
Ø jegykiadóőri, jegyvizsgálók belföldi, nemzetközi,
Ø szolgáltatásfelügyelők, vizsgáló főkalauzok,
Ø személypénztári belföldi, nemzetközi,
Ø számadópénztári,
Ø ügyfélszolgálati,
Ø pénztárellenőri,
Ø üzemirányítói,
Ø utaskísérői(utasellátó)

Hálózati szinten 45 főállású személyszállítási oktató
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MÁV-START Zrt. 

2007. július szervezeti változás - MÁV-START megalakul
MÁV-START Zrt. Oktatási utasítása
A személyszállítási oktatási feladat, illetve az oktatók a 
MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központba kerülnek
A szakmai felügyeletet, a vizsgáztatást a MÁV-START 
vizsgabiztosai látják el.
4 fő gyakorlati oktató MÁV-START létszámában
Ø betegállományt követően,
Ø tartós távollét utáni felkészítés
Øátképzés

Oktatótiszti értekezlet havonta - szakmai tájékoztatás, 
konzultáció
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MÁV-START Zrt.  - OKTATÁS NAPJANKBAN 

Oktatási utasítás szabályoz 
MÁV-START Zrt. Képzés és oktatáskoordináció

ØÚjfelvételes munkavállalók - tanfolyamrendszerű képzés
ØNFM rendelet hatálya alá tartozó vasúti közlekedés 

biztonságával összefüggő munkakört betöltők oktatása, 
vizsgáztatása

Ø Időszakos és eseti oktatás, önképzés
Képzési program >>>BGOK tanfolyami képzés, belső képzés
Képzési katalógus (ciklusonkénti oktatási ismeretanyag)
Képzési ütemterv oktatások (helye, időpontja és tematikája)
Tisztképzés >>>kereskedelmi, technológiai
Állami felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben 
foglalkoztatottak >>>felsőfokú vasúti szakvizsga
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MÁV-START Zrt.  - OKTATÁS SZOLGÁLATI HELYEKEN 

Oktatás állomásokon, szolgálati helyeken
ØÚjfelvételes munkavállalók>>>sikeres vizsga>>> felügyelet 

alatti munkavégzés (HVU-ÜR szabályozza időtartam)
ØMunkavállalók gyakorlati oktatása 
Ø Elektronikus parancskönyv – okos telefon

ØRendszeres szakmai időszakos oktatások adott munkakör 
betöltéséhez, feladatkör ellátásához szükséges ismeretek 
szinten tartása, új ismeretek 

ØOktatási helyszínek (hatékony racionalizálás oktatói 
létszám és költség)

2014-től a Gépészeti és a Trakció szakterület integrálása a MÁV-
START-ba oktatás, vizsgáztatási rend Oktatási utasítás szerint
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VÉDELMI OKTATÁSOK INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 

Időszakos oktatások keretében
IIR oktatás –egységes oktatási tematika szerint
Biztonsági, védelmi és egyéb oktatások a vonatkozó szabályzatok, a 
képzési katalógus szerint
Közlekedésbiztonsági oktatás

Ø Tűzvédelmi oktatás
Ø Vagyonvédelmi oktatás
Ø Vegyvédelmi oktatás
Ø Környezetvédelmi oktatás
Ø Munkavédelmi oktatás

Az informatikai biztonsági szabályok oktatása
Ø Üzletititok-védelmi oktatás
Ø Iratkezelési oktatás

Ø

Ø



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!
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