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Erősáram – felsővezeték akkor és most

A „hőskor”

- Insourcing
- Nosztalgia faktor
- Soulavy

Tóth Péter -> Kandó SZKI

- 19/2011
- 735-1500



Iskolás csoportok látogatása

Kandó Kálmán – SZKI
Szakmák éjszakája

Pályaorientációs nap
Állásbörze

Pályaorientációs hét
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Távközlés - Az együttműködés kezdetei



• Munkahelyi szakmai 
gyakorlat heti 1 nap 
11. osztályosoknak

• Munkahely 
specifikus oktatás

• Távközlési  
alapismeretek 
képzése

Távközlés – 2021-22 tanév
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• Munkahelyi szakmai 
gyakorlat heti 1 nap 
12. osztályosoknak

• Távközlő szakmai 
oktatás

• Vasút specifikus 
oktatás

Távközlés – 2022-23 tanév
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• Megszerzett tudásanyag 
számonkérése KAHOOT 
alkalmazással játékosan

• Elektrotechnikai 
alapismeretek oktatása 
digitalizált környezetben

Távközlés – 2022-23 tanév



Előnyök
• Jövőbeni munkavállalók vasút specifikus 

képzése
• Munkahelyre való beilleszkedés 

megkönnyítése
• Vasúti távközlés utánpótlás nevelése
• Egyéni képességek felismerése
• Jövőbeni munkavállalók életpálya 

modelljének megismerése

Hátrányok
• Iskolai képzés hiányosságainak a 

kompenzálása
• A képzésben résztvevő munkavállalók 

leterheltsége
(készenlét, hibaelhárításoktatás)

• Megfelelő oktatói környezet kialakítása 
(szociális és oktatási)

• Oktatásra elkülönített potenciális 
berendezés állomány

Jövőkép: Duális képzés
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Erősáram – alállomás akkor és most

Nyékládháza alállomás
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Erősáram – alállomás akkor és most

Füzesabony alállomás
vezénylője (1960-as évek)



A képzésről:

• Bláthy - MÁV közös szervezés

• Szakmai feltételek: villanyszerelő, középfokú vagy felsőfokú 
erősáramú végzettség valamint min. 2 év szakmai gyakorlat 
üzemeltetői munkakörben

• Cél: szakember utánpótlás biztosítása a MÁV alállomásain 10

Erősáram - Villamos alállomás kezelő képzés



Eredményeink:
• 2021 decemberében indult a képzés, MÁV-os munkavállalókkal

• 2022. júniusában mindenki sikeres vizsgát tett (15 fő), akik 
továbbra is a MÁV-nál dolgoznak 11

Bláthy Ottó, Villamosipari Technikum – MÁV Zrt.
Villamos alállomás kezelő képzés
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Biztosítóberendezés

Kandó Kálmán - SZKI



Közlekedés automatika szakos képzés

Érettségi előtt: 
 nyári gyakorlat

 tanulmányi időszakban munkahelyi gyakorlat

Érettségi után:
 heti 2 nap szakmai üzemi gyakorlat

 heti 2 nap szakmai elméleti képzés

 vizsgák lebonyolítása,
gyakorlati vizsgafeladatok készítése,
vizsgáztatás

Biztosítóberendezés
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Közlekedés automatika szakos képzés

• A 2020/2021-es tanévben 21 fő, a 2022/2023-as 
tanévben 14 fő közlekedés automatika szakos tanuló 
elméleti és gyakorlati szakmai oktatása heti 4 napban

COVID járvány:

– Távoktatás műszaki feltételeinek megteremtése

– Gyakorlati oktatás nehézségei
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Biztosítóberendezés
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• Generációs problémák

• Oktatás, számonkérés nehézségei



Eredményeink:

• Akkreditált gyakorlati képzési hely lettünk

• 2021-ben sikeres vizsgát tett 21 fő

• Ebből a MÁV-nál helyezkedett el 11 fő

• A jelenleg oktatott 14 főből már 3 kötött ösztöndíj szerződést
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Közlekedés automatika szakos képzés



Összefoglalás
• Az utánpótlásképzés T-E-B szinten 

megvalósul

• Szakmai képzések- és tanfolyamok, 
bemutatók, pályaorintáció, fiatal 
pályakezdők- és iskolások megszólítása

• Problémák:

– Generációs

– Szakmai (gyakorlati oktatások)

• Jövőben: Duális képzés
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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