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programjainak hozzájárulása a Közúti 
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Bói József 



Nem kaphatod meg mindig 
azt, amit akarsz 



De ha próbálkozol, néha azt 
kapod, amire szükséged van! 



A konferencia témája 

Virtuális bérlet, valódi utazás.  

Egységes, átjárható közlekedési rendszerek, utas-tájékoztatás, egységes 

bérletrendszer 

 NEK elektronikus kártyarendszer és annak kapcsolódása a 

közlekedéshez  

 A Helyközi Közösségi Közlekedési információs Rendszer (HKIR) 

projekt aktualitásainak bemutatása  

 Elektronikus jegyrendszer a helyi közlekedésben. A DKV Zrt. 

fejlesztései  

 JÉ rendszer alkalmazhatósága a helyközi közlekedésben, a fejlesztés 

irányai.  

 A budapesti elektronikus jegyrendszer  



Valódi utazás 
Igazi utas 

 

Igazi jármű 

 

Igazi út 

 

Igazi forgalom 

 

Igazi menetrend 



Üzleti modellünk  



Értékajánlat 

• Az újdonság ereje 

 

Törekszünk a látens igényeik kielégítésére is.  

Példa az utaskapcsolati verseny és konferencia, a 

belső képzők képzése, illetve a szakoktatók szakmai 

tapasztalatcseréje. 

Az ajánlatunk és projektfejlesztéseink fókuszában 

olyan igények állnak, melyek még más képzési 

szolgáltatók által nincsenek a célcsoportunknál 

kielégítve.  



Közúti Utaskapcsolati Dolgozók 

Országos Versenye 
•   



Közúti Utaskapcsolati Dolgozók 

Országos Versenye 



Képzők Képzése 



Közösségi közlekedési szolgáltatók 
szakmai oktatói közösségének találkozója 
 

• Bemutatkozás 
 
 

• Tesztírás 
 
 

• A jó gyakorlatok bemutatása 
 
 

• Szemléltetőeszköz kiállítás 
 
 

• Műhelymunka a szekciókban 
 
 



Értékajánlat 

• A már meglévő képzési szolgáltatói kapcsolatok 

esetén jobb ár-érték arányú - többnyire, de nem 

kizárólagosan - közvetített szolgáltatói ajánlattal 

reagálunk. 

 

ADR tanfolyam -     

 

 

 

Elsősegély-nyújtási tanfolyam -  



Értékajánlat  
A tanári kar tagjai szélesebb rétegből kerülnek ki 

(közgazdász, jogász, közlekedési mérnök, HR 

végzettség, tréner, coach, mobil applikációs és más IT, 

illetve hatósági szakember). 

 



Értékajánlat  
• A célcsoportunknál tevékenykedő belső képzők 

folyamatos kompetencia fejlesztése, valamint a vállalati 

belső mentorok, trénerek, ismeretközvetítők képzése, 

kihívásokra való felkészítése van a tevékenységünk 

fókuszában. 

 



Teljesítmény 

• Képzési projektjeinknél olyan 

teljesítménykövetési rendszerek 

működtetése valósul meg, ahol a bemeneti, 

zárási és utánkövetési mérésre van 

lehetőség. 

 
 



Egyéni igények kiszolgálásának 
értéke 

• A teljesítményjelző rendszerre alapozott 

egyéni fejlesztési irány, terv 

meghatározására alkalmas eszközöket 

ajánlunk használatra. 
 



A feladatok elvégzésének 
segítése 

• A partnereink képzésszervezési, logisztikai 

feladatainak optimális szintű átvállalása.  
 



Tervezés  

• Egyedi, szakterületekre szabott képzési 

program, órarend, amihez igazodni tud a 

hallgató és a munkáltató is. 
 





Képzések, projektek fő céljai 

• Tevékenységünk legfőbb célja a szolgáltatási 
színvonal emeléséhez való hozzájárulás, a 
munkaköröknek megfelelő, hatékony 
munkavégzéshez szükséges kompetenciák 
fejlesztésével.  

• A társaságok által igényelt és szükséges, valamint a 
jogszabályokban előírt képzések, fejlesztési 
projektek megvalósítása. 
 



A képzések illeszkedése egymáshoz 



Képzések illeszkedése egymáshoz 







Hitvallás 

Büszke rácsodálkozással figyelem a 

digitális értékesítési, tájékoztatási, 

irányítási, információkezelési 

technológiákat, rendszereket. 

A színvonalas szolgáltatásnyújtás 

elengedhetetlen feltétele ezek a 

megoldások. 



Hitvallás 

De nem ezekben hiszek! 

Én az emberekben, a lelkesedéssel 

végzett munkában hiszek. Hiszek a 

közösségek megtartó, felemelő erejében. 

Abban hiszek, hogy az önzetlen 

segítségnyújtás, tudásmegosztás 

hozzájárul a közösségünk 

sikerességéhez. 


