Ugye emlékszel,
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Kedves 8. osztályos tanuló!
Közeledik az általános iskolai tanulmányok vége. Sok ismeretet szereztél, sokat
tudsz már a világról. Most itt az ideje, hogy
továbblépj!

Mit kapsz tőlünk?
Havi bruttó 30 000 Ft ösztöndíjat.
Biztos munkahely vár a végzettséged megszerzését követően.

A pályaválasztás komoly döntés, ebben szeretnénk neked segíteni. Ezt a kis prospektust
most azért tartod a kezedben, hogy lásd,
milyen érdekes a vasút világa és mennyi
lehetőséget tartogatunk számodra.

Mit vállalsz?
A végzettséged megszerzését követően a MÁV-csoportnál
munkaviszonyt létesítesz.

Mit kínálunk neked? Folyamatos szakmai
támogatást, szakmai gyakorlati helyet,
ösztöndíj-lehetőséget, és olyan változatos feladatokat, amelyeket középfokú
tanulmányaid sikeres befejezését követően
azonnal elláthatsz, munkába állhatsz. Biztosítjuk számodra a szakmai
fejlődés lehetőségét, ha pedig még többre vágysz, támogatjuk felsőfokú
tanulmányaidat és a diploma megszerzését is, amelynek birtokában újabb
lehetőségek nyílnak meg előtted.
A magyar vasút biztos és kiszámítható pályát kínál, hogy megvalósíthasd
álmaidat.
Csatlakozz hozzánk!
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MÁV ösztöndíjprogram

Dr. Homolya Róbert
elnök-vezérigazgató
MÁV Zrt.

Mikortól folyósítjuk az ösztöndíjat számodra?
Szakközépiskolai tanulók részére: a szintvizsgát követően.
Szakgimnáziumi tanulók részére: akár már a 10. évfolyamtól.

Mit ajánl munkavállalóinak a
MÁV-csoport?
•
•
•
•
•

Hosszú távú, stabil munkahely
Családias légkör
Részvétel vasúti fejlesztésekben
Utazási kedvezmény
Szakmai továbbképzési és továbbtanulási lehetőség

Nézd meg szakmáinkat bemutató
videóinkat!
(Olvasd le a QR-kódot vagy írd be a shortlinket a böngészőbe.)

https://goo.gl/eLwiRg

3

Kötöttpályán a cél felé
Sziasztok! Harkai Henrietta vagyok,
a MÁV Zrt. 21 éves munkavállalója.
Azokhoz intézem az alábbi sorokat, akik
pályaválasztás előtt állnak, és az iskola
elvégzését követően szeretnének stabil
munkahelyen dolgozni és versenyképes
fizetést, juttatásokat kapni. Saját példámon keresztül szeretném bemutatni,
hogy miért érdemes vasutasnak jelentkezni. Mielőtt elhelyezkedtem a MÁV-nál,
egy szakgimnáziumban vasútforgalmi
szolgálattevőnek tanultam. Jelentkeztem
és bekerültem a MÁV ösztöndíjprogramjába, így havi 30 ezer forint ösztöndíjat
kaptam. Ez a program egyenes utat
jelentett a munkába álláshoz. Tanáraim
támogatásával részt vettem az OSZTV
tanulmányi versenyen, ahol 4. helyezést
értem el. Bátorítok mindenkit, mert munkavállalóként a MÁV-nál – ha szeretsz
tanulni – felsőfokú tanulmányokba is
kezdhetsz, amelyeket a cég támogat. Jelenleg szakmai tanfolyamra járok, ahol
egyre több gyakorlati órával igyekeznek megismertetni velem ezt a hivatást. Többek között a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton is eltölthetek néhány szolgálatot,
ahol – a nagyvasúthoz hasonlóan – életre szóló élményeket szerezhetek.
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Üdvözlök mindenkit!
Kineth Ádámnak hívnak,
Dombóváron dolgozom a MÁV-nál
mint járműszerelő.
A vasút mellett nőttem fel, s mivel kis
korom óta érdekelt a különböző szerkezetek szétszedése és összerakása,
ez valahogy összefonódott a vasúttal.
Amikor pályaválasztásra került a sor,
érdeklődtem vasutas ismerősöktől, és
mindenki a dombóvári Apáczai Csere
János Szakgimnáziumot és Szakközépiskolát ajánlotta, így oda mentem
továbbtanulni.
Az érettségi után az iskolában elvégeztem az OKJ-s vasúti járműszerelői
szakot. Az első évben megismerkedtünk a fémipari és a villamossági alapokkal, amelyek a szakma alappillérei. Az elméleti oktatáson tanultakat a
szakmai gyakorlaton is tudtuk kamatoztatni, illetve ki is egészítették egymást. A második év szeptemberében kaptunk lehetőséget a MÁV-tól:
a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulókat ösztöndíjban részesítették, és amint végeztünk, pályakezdőként el is helyezkedhettünk a
vasútnál. Nálunk, a műhelyben, aki akarja, meg tudja tanulni a szakmát,
hiszen igazán hozzáértő a szerelőcsapat. A dombóvári műhelyben tanulni
azért is szerencsés, mert aki ide jelentkezik, lehetőséget kap a különböző
villanymozdonyok, dízelgépek és a vasúti kocsik széles palettájának megismerésére, szerelésének elsajátítására.
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Vasútforgalmi szolgálattevő

Tudtad?

A MÁV vonalain több mint 1 millió személyvonat
közlekedik évente.
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Szakképesítés neve:

Vasútforgalmi szolgálattevő
Szeretsz szervezni?
Szereted megoldani a problémákat?
Érdekel a közlekedés, a földrajz és
az informatikai eszközök?
Miért érdekes ez a szakma?
•
•

Részt vehetsz a vonatok közlekedésének szervezésében.
Részt vehetsz a forgalmi zavarok (meghibásodás, baleset, torlódás)
megelőzésében és megszüntetésében.
Irányíthatod az állomások szerelvénymozgatási (tolatási) feladatait.

•

Hol végzed a munkát?
Vasútállomásokon.
Milyen eszközöket használhatsz a munkavégzés során?
Vasúti berendezéseket, számítógépet, telefont.

i

Amit a szüleid (is) tudni szeretnének
A képzést indító iskolák:

Budapest

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnázium és
		Szakközépiskola www.bankidonat.net
Dombóvár
Apáczai Csere János Szakgimnázium és Kollégium
		www.acsjszki.hu
Győr 		
Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai
		
Szakgimnázium és Szakközépiskola www.bercsenyi.eu
Miskolc 		
Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi 			
		Szakgimnázium www.barossg-misk.sulinet.hu
Szeged 		
Gábor Dénes Szakgimnázium www.gdszeged.hu
Újszász 		
Rózsa Imre Középiskola és Kollégium www.ugmszi.hu
Záhony 		
Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnázium és Dr. Béres
		József Kollégium www.zkando.hu

Képzési idő: 4 + 1 év
Tantárgyak: közlekedési alapismeretek, vasútüzemi ismeretek (vasúti
pályák, vasútföldrajz, vasúti gépészet), pályavasúti berendezések ismerete (távközlés, erősáram, biztosítóberendezés), vasúti jelzési ismeretek,
vasúti forgalmi ismeretek
Szakképesítés OKJ-száma: 54 841 05
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További információra van szükséged?
E-mail: palyaorientacio@mavcsoport.hu • Telefon: +36 30 724-2080
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Vasútépítő és -fenntartó technikus

Tudtad?

Több, mint 7200 km vasútvonal hálózza be
Magyarországot.

Szakképesítés neve:

Vasútépítő és -fenntartó technikus
Tudni szeretnéd , milyen a jól működő
vasúti pálya?
Érdekel a vasúti pálya építése , és hogy
miként tartják megfelelő műszaki
állapotban?
Miért érdekes ez a szakma?
•
•
•
•

Felderítheted a pályahibákat.
Méréseket és vizsgálatokat végezhetsz a vágányokon és a váltókon.
Terveket készíthetsz mérnöki irányítás mellett.
Ellenőrizheted a vágányokon és a váltókon végzett karbantartási
munkákat.
Pályafelügyeleti, pályadiagnosztikai területen értékelő és elemző
munkát végezhetsz.

•

i

Amit a szüleid (is) tudni szeretnének
A képzést indító iskolák:

Békéscsaba
Vásárhelyi Pál Szakgimnázium és Kollégium
		www.vizmu.net
Miskolc		
Kós Károly Építőipari Szakgimnázium
		pc1.koosk-misk.sulinet.hu

Képzési idő: 4 + 1 év
Tantárgyak: építőipari ismeretek (ábrázoló geometria, CAD, építőanyagok, statika, környezetvédelem), közlekedésépítési ismeretek (talajmechanika, szilárdságtan, vasbeton szerkezetek, geodézia, közlekedés
építés, építésszervezés), hídépítéstan, hídüzemeltetés, műszaki rajz,
digitális rajzi környezet, digitális műszaki rajz, gépkezelői általános
ismeretek (emelőgépek, földmunkagépek)
Szakképesítés OKJ-száma: 54 582 02

Hol végzed a munkát?
Terepen és irodában.
Milyen eszközöket használhatsz a munkavégzés során?
Számítógépet, korszerű méréstechnikai eszközöket, különböző munkagépeket, telefont.
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További információra van szükséged?
E-mail: palyaorientacio@mavcsoport.hu • Telefon: +36 30 724-2080
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Közlekedésautomatikai műszerész
Távközlési technikus
Erősáramú elektrotechnikus

Tudtad?

A vasúti távközléshez vezeték nélküli rendszereket
és optikai kábelhálózatot is használnak.

Szakképesítés neve:

Közlekedésautomatikai műszerész
Érdekel az elektronika,
az automatika és az informatika?

Szeretnéd megismerni a számítógépes
hálózatokat?
Többet szeretnél tudni a gyengeés az erősáramról?
Miért érdekes ez a szakma?
•
A vasúti pálya mentén, állomásokon, vasúti sorompóknál kell
hibákat keresni és elhárítani, a berendezéseket karbantartani.
•
Néhány év gyakorlat után rajtad (is) múlik a vonatközlekedés
biztonsága.
•
Megismerheted a legmodernebb és a klasszikus vasúti
biztosítóberendezéseket.
Hol végzed a munkát?
Terepen és irodában.
Milyen eszközöket használhatsz a munkavégzés során?
Villamos mérőműszereket, számítógépet, laptopot, modern diagnosztikai berendezéseket, forrasztópákát.
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Amit a szüleid (is) tudni szeretnének
A képzést indító iskolák:

Győr 		

Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai
		
Szakgimnázium és Szakközépiskola
		www.bercsenyi.eu
Miskolc 		
Kandó Kálmán Szakgimnázium
		www.kkszki.hu
Szeged 		
Gábor Dénes Szakgimnázium
		www.gdszeged.hu
Vác 		
Király Endre Szakgimnázium és Szakközépiskola
		www.kiralyendre.hu
Záhony 		
Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnázium
		
és Dr. Béres József Kollégium
		www.zkando.hu

Képzési idő: Érettségi után 2 éves képzésben
Tantárgyak: műszaki informatika, műszaki ismeretek (fémek és nemfémes anyagok, szakrajz, egyenáramú áramkörök, mágneses tér és váltakozó áram), PLC-ismeretek, technológiai alapismeretek, biztosítóberendezési informatikai és elektrotechnikai alaptevékenység, műszaki rajz,
elektrotechnika (elektronika, biztosítóberendezési ismeretek)
Szakképesítés OKJ-száma: 54 523 03

További információra van szükséged?
E-mail: palyaorientacio@mavcsoport.hu • Telefon: +36 30 724-2080
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Szakképesítés neve:

Távközlési technikus
Szeretsz megoldani informatikai
problémákat?
Érdekelnek a mobilhálózatok ,
a vezetékes távközlési hálózatok
és az informatikai rendszerek?

Miért érdekes ez a szakma?
•
Részt vehetsz a MÁV mobilhálózatának üzemeltetésében.
•
Dolgozhatsz a legmodernebb és hagyományos berendezésekkel is.
•
Részt vehetsz az ország legváltozatosabb távközlési rendszerének
üzemeltetésében.

i

Amit a szüleid (is) tudni szeretnének
A képzést indító iskolák:

Budapest
Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakgimnázium
		www.pataky.hu
Budapest
Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs
		Szakgimnázium www.puskas.hu

Képzési idő: 4 + 1 év
Tantárgyak: IT, távközlési hálózatok, programozás, távközlési elektrotechnika, adatátviteli és mobilrendszerek
Szakképesítés OKJ-száma: 54 523 05

Hol végzed a munkát?
Terepen és irodában.
Milyen eszközöket használhatsz a munkavégzés során?
Méréstechnikai és diagnosztikai eszközöket, mérőműszereket,
szálhegesztő gépeket.

18
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További információra van szükséged?
E-mail: palyaorientacio@mavcsoport.hu • Telefon: +36 30 724-2080
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Szakképesítés neve:

Erősáramú elektrotechnikus
Érdekelnek a LED-es térvilágítási
rendszerek?
Szeretnél magasban is dolgozni?

Miért érdekes ez a szakma?
•
A villamos berendezések és áramköri elemek teljes skáláját megismerheted.
•
Részt vehetsz a legkorszerűbb, vonatvezérelt térvilágítás tesztelésében és üzemeltetésében.
•
Gyakran hasznát veheted kreativitásodnak: munkád során régi és új
berendezések megfelelő működését kell összehangolnod.
•
Elsajátíthatod a kábelnyomvonal-mérést és hibahely-behatárolást.
•
Világítástechnikai méréseket és oszlopvizsgálatokat végezhetsz.

i

Amit a szüleid (is) tudni szeretnének
A képzést indító iskolák:

Budapest

Verebély László Szakgimnázium és Szakközépiskola
		www.verebelyszki.hu

Képzési idő: 4 + 1 év
Tantárgyak: villamosipari alaptevékenységek, irányítástechnikai alapok,
erősáramú szerelések, mérések, villamos gépek, PLC-programozás, elektronika, automatizálás
Szakképesítés OKJ-száma: 54 522 01

Hol végzed a munkát?
Számítógép előtt a műhelyben és terepen.
Milyen eszközöket használhatsz a munkavégzés során?
Korszerű méréstechnikai eszközöket, digitális és analóg multimétert,
lakatfogót, hurok-, földelési- és szigetelési ellenállás mérésére alkalmas
speciális megvilágításmérőt, rétegvastagság mérőt, lézeres távolságmérőt és ergonomikus szerszámokat.

20
20

További információra van szükséged?
E-mail: palyaorientacio@mavcsoport.hu • Telefon: +36 30 724-2080
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Jegyvizsgáló

Tudtad?

Egy jegyvizsgáló munkája során akár 50 városban
is megfordul és közben több 10 ezer emberrel is
találkozik évente.

Szakképesítés neve:

Jegyvizsgáló
Szeretsz sokat utazni?
Szívesen vagy emberek társaságában?
Érdekel a közlekedés, a földrajz és az
informatikai eszközök alkalmazása?
Miért érdekes ez a szakma?
•
Kezelheted a vonat műszaki berendezéseit, világítását, fűtési-hűtési
rendszerét.
•
Sokféle emberrel találkozhatsz, Magyarország sok táját megismerheted.
•
Törzsutasaid ismernek és kedvelnek, tudják, hogy számíthatnak
a tudásodra.
•
Kedvességed, pontosságod kitűnő napindító a reggel munkába és
iskolába igyekvőknek.
•
Amikor alkalmi utasoknak segítesz, ők személyedben találkoznak a
vasút barátságos arcával.
•
Vasúti menetjegyeket ellenőrizhetsz és értékesíthetsz a vonaton,
megtanulhatod a menetjegykiadó gépek kezelését.
•
Az utazóközönséggel közvetlen kapcsolatban vehetsz részt a
vonatközlekedés lebonyolításában.
Hol végzed a munkát?
A vonatokon.
Milyen eszközöket használhatsz a munkavégzés során?
Vasúti berendezéseket, jegykiadó gépeket, számítógépet, okostelefont.
24
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i

Amit a szüleid (is) tudni szeretnének
A képzést indító iskolák:

Újszász 		
Rózsa Imre Középiskola és Kollégium
		www.ugmszi.hu
Záhony 		
Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnázium és
		
Dr. Béres József Kollégium
		www.zkando.hu

Képzési idő: Érettségi után 2 éves képzésben
Tantárgyak: közlekedési alapismeretek, közlekedési földrajz, közlekedésbiztonság és -védelem, közlekedés-üzemvitel, közlekedésgazdasági
és -jogi ismeretek, nemzetközi személydíjszabási ismeretek, pénztárkezelési ismeretek, belföldi személydíjszabási ismeretek, forgalmi ismeretek, műszaki ismeretek
Szakképesítés OKJ-száma: 54 841 07
További információra van szükséged?
E-mail: palyaorientacio@mavcsoport.hu • Telefon: +36 30 342-9026
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Vasúti jármű dízelmotorés hajtásszerelő
Vasúti jármű villamos
rendszereinek szerelője

Vasúti jármű szerkezeti
és fékrendszer szerelője

Szakképesítés neve:

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő
Jó a problémamegoldó képességed?
Érdeklődsz a műszaki témák iránt?
Rajongsz a vonatokért, mozdonyokért?
Miért érdekes ez a szakma?
•
Közvetlen kapcsolatba kerülhetsz dízelmozdonyokkal a karbantartásuk, javításuk és gyártásuk során.
•
Vasúti futóműveket, mozdonyalvázakat ellenőrizhetsz, javíthatsz.
•
Ellenőrizheted, javíthatod és beállíthatod a dízelmozdonyok
rendszereit.
Hol végzed a munkát?
A területi karbantartó- és javítóműhelyekben.
Milyen eszközöket használhatsz a munkavégzés során?
Vasúti berendezéseket, javító- és karbantartóeszközöket, számítógépet.
Részt vehetsz a szolnoki járműjavító műhelyben a saját gyártású IC+
kocsik gyártásának folyamatában.
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Amit a szüleid (is) tudni szeretnének
A képzést indító iskolák:

Budapest

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnázium és
		Szakközépiskola
		www.bankidonat.net
Dunaújváros
Bánki Donát Gimnázium és Szakgimnázium
		www.banki-duj.sulinet.hu

Képzési idő: 4 + 1 év
Tantárgyak: közlekedési ismeretek, műszaki rajz, mechanika, gépelemek-géptan, technológiai alapismeretek, elektrotechnika-elektronika,
vasúti járművek szerkezete és javítása, vasútijármű-szerelési gyakorlat,
vasúti vontatójárművek, mozdonyszerelési gyakorlat, dízelmozdonyok
szerkezete és javítása, dízelmotoros vasúti jármű – szerelési gyakorlat
Szakképesítés OKJ-száma: 54 525 04

További információra van szükséged?
E-mail: palyaorientacio@mavcsoport.hu • Telefon: +36 30 342-9026
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Szakképesítés neve:

Vasúti jármű szerkezeti
és fékrendszer szerelője
Rajongsz a vonatokért?
Érdeklődsz a műszaki témák iránt?
Felelősségteljes, precíz és önálló vagy?
Miért érdekes ez a szakma?
•
Közvetlen kapcsolatba kerülhetsz vasúti kocsikkal a karbantartásuk,
javításuk és gyártásuk során.
•
Vasúti futóműveket, hordműveket ellenőrizhetsz, javíthatsz.
•
Ellenőrizheted és javíthatod a vasúti villamos berendezéseket.
•
Részt vehetsz a szolnoki járműjavító műhelyben a saját gyártású IC+
kocsik gyártásának folyamatában.

Amit a szüleid (is) tudni szeretnének
A képzést indító iskolák:
Dombóvár
Apáczai Csere János Szakgimnázium és Kollégium
		www.acsjszki.hu

Képzési idő: 4 + 1 év
Tantárgyak: közlekedési ismeretek, műszaki rajz, mechanika, gépelemek-géptan, technológiai alapismeretek, elektrotechnika-elektronika,
vasúti járművek szerkezete és javítása, vasútijármű-szerelési gyakorlat,
vasúti kocsik, vasútikocsi-szerelési gyakorlat
Szakképesítés OKJ-száma: 54 525 08

Hol végzed a munkát?
A területi karbantartó- és javítóműhelyekben.
Milyen eszközöket használhatsz a munkavégzés során?
Vasúti berendezéseket, javító- és karbantartóeszközöket, számítógépet.
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További információra van szükséged?
E-mail: palyaorientacio@mavcsoport.hu • Telefon: +36 30 342-9026
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Szakképesítés neve:

Vasúti jármű villamos
rendszereinek szerelője
Érdeklődsz a műszaki témák iránt?
Felelősségteljes, precíz és önálló vagy?
Érdeklődsz a műszaki témák iránt?
Miért érdekes ez a szakma?
•
Közvetlen kapcsolatba kerülhetsz mozdonyokkal, motorvonatokkal
és személykocsikkal a karbantartásuk, javításuk és gyártásuk során.
•
Vasúti vontatójárművek villamos erőátviteli berendezéseit ellenőrizheted és javíthatod.
•
Különböző villamos berendezések, fékberendezések és hajtásrendszerek javítását végezheted.
•
Villamos vontatójárművek vezérlésének, szabályozási rendszereinek
ellenőrzését végezheted.
•
Részt vehetsz a szolnoki járműjavító műhelyben a saját gyártású
IC+ kocsik gyártásának folyamatában.
Hol végzed a munkát?
A területi karbantartó- és javítóműhelyekben.
Milyen eszközöket használhatsz a munkavégzés során?
Vasúti berendezéseket, javító- és karbantartóeszközöket, számítógépet.
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Amit a szüleid (is) tudni szeretnének
A képzést indító iskolák:

Békéscsaba

Trefort Ágoston Szakgimnázium, Szakközépiskola és
		Kollégium www.bekszi.hu/taszi
Budapest
Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnázium és
		Szakközépiskola www.bankidonat.net
Dombóvár
Apáczai Csere János Szakgimnázium és Kollégium
		www.acsjszki.hu
Miskolc 		
Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnázium
		www.barossg-misk.sulinet.hu

Képzési idő: 4 + 1 év
Tantárgyak: közlekedési ismeretek, műszaki rajz, mechanika, gépelemek-géptan, technológiai alapismeretek, elektrotechnika-elektronika,
vasúti járművek szerkezete és javítása, vasúti vontatójárművek, vasúti
vontatójárművek pneumatikus berendezései, villamos vontatójárművek,
villamos vontatójárművek fenntartása, karbantartási gyakorlatok, mérési
gyakorlatok, mozdonyszerelési gyakorlat, vasúti villamosjármű-szerelési
gyakorlat
Szakképesítés OKJ-száma: 54 525 07

További információra van szükséged?
E-mail: palyaorientacio@mavcsoport.hu • Telefon: +36 30 342-9026
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Szakképesítés neve:

Villanyszerelő
Miért érdekes ez a szakma?
•
Épületek elektromos karbantartását végezheted.
•
Üzemzavar-elhárítással foglalkozhatsz 25 kV-os vasúti felsővezetéki
berendezéseken.
•
Dolgozhatsz a villamos vontatási hálózaton, villamos mozdonyt
javíthatsz.
•
Biztosíthatod a villamos energia eljutását a váltók fűtéséhez.
•
Energiaellátási rendszereket üzemeltethetsz, így lehetőséged nyílik
elosztók, kábelek, légvezeték-hálózatok mérésére, szerelésére.
•
Világítási berendezéseket építhetsz és javíthatsz.
Hol végzed a munkát?
Állomásokon és megállóhelyeken, valamint villamos műhelyekben.

Amit a szüleid (is) tudni szeretnének
A képzést indító iskolák:
Budapest

Verebély László Szakgimnázium és
		Szakközépiskola www.verebelyszki.hu

Képzési idő: 3 év
Szakképesítés OKJ-száma: 34 522 04

Villanyszerelő

További információra van szükséged?
E-mail: palyaorientacio@mavcsoport.hu • Telefon: +36 30 342-9026
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Szakképesítés neve:

Hegesztő
Miért érdekes ez a szakma?
•
Műszaki rajzok és a kapcsolódó utasítások, szabályozások alapján
dolgozhatsz.
•
Fémvágási, -darabolási és -hegesztési feladatokat végezhetsz.
•
Ellenőrizheted a munkaterületet, beüzemelhetes a munkavégzéshez
szükséges gépeket.
•
Betarthatod és másokkal betartathatod a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat.
Hol végzed a munkát?
Járműjavító és -karbantartó műhelyekben.

i

Amit a szüleid (is) tudni szeretnének
A képzést indító iskolák:

Vác		
Király Endre Szakgimnázium és Szakközépiskola
		www.kiralyendre.hu
Szolnok		
Baross Gábor Gépipari, Közlekedési
		
Szakgimnázium és Szakközépiskola
		szolmusz.hu/baross
Képzési idő: 3 év

Szakképesítés OKJ-száma: 3452106
További információra van szükséged?
E-mail: palyaorientacio@mavcsoport.hu • Telefon: +36 30 342-9026
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36

Hegesztő

Szakképesítés neve:

Épület- és szerkezetlakatos

Épület- és szerkezetlakatos
Miért érdekes ez a szakma?
•
Vasból, acélból és egyéb fémes anyagokból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkálhatsz meg.
•
Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését,
felállítását és szétszerelését végezheted.
•
Lemezeket munkálhatsz meg, összeállítani és hegeszteni.
•
Zárakat, biztonságtechnikai eszközöket cserélhetsz, szerelhetsz,
ellenőrizhetsz.
Hol végzed a munkát?
Járműjavító és -karbantartó műhelyekben.
Épületek és a vasúti pálya közvetlen környezetében.

i

Amit a szüleid (is) tudni szeretnének
A képzést indító iskolák:

Budapest

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázium
		és Szakközépiskola
		www.umszki.hu
Szolnok		
Baross Gábor Gépipari, Közlekedési
		
Szakgimnázium és Szakközépiskola
		szolmusz.hu/baross

Képzési idő: 3 év

Szakképesítés OKJ-száma: 3458203
További információra van szükséged?
E-mail: palyaorientacio@mavcsoport.hu • Telefon: +36 30 342-9026
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www.mavcsoport.hu

