Tanári – tréneri felhívás
Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a Vasúti Vizsgaközpont szakmai
gyakorlatára és tudományos hátterére támaszkodva a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal
együttműködve a közúti közösségi közlekedés területén képzési, vizsgáztatási rendszert
hozott létre.
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a képzési rendszer működtetésével a
PT-Education Kft-t, mint Képző Szervet bízta meg. A képzések során a PT-Education Kft. a
Volán Egyesüléssel szoros együttműködésben látja el a feladatot.
A képzést folytató személyekre vonatkozó előírások:
− Az 1. sz. mellékletben előírt képzettséget igazoló okirat becsatolása.
− Legalább 3 éves képzési, oktatási gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz leadása.
− A Képző Szerv által kiállított Közforgalmú Közlekedési szakmai oktatói felkészítő
képzést igazoló okirat becsatolása.
A feltételeket teljesítő oktatók, trénerek nyilvántartását, regisztrációját a Képző Szerv végzi.
Jelentkezni az 1.sz. melléklet megfelelő kitöltésével, és a fenti előírásoknak megfelelő
dokumentumok beküldésével lehet, elektronikusan. A kitöltött jelentkezési lap megküldésével
automatikusan jelentkezik a szakmai, oktatói felkészítő képzésre, melynek végén megkapja a
képzés elvégzését igazoló okiratot. A szakmai, oktatói felkészítő képzés időtartam 2x90 perc.
Egy személy több tantárgy oktatására is jelentkezhet, melyet kérünk megjelölni a 2. sz.
mellékletben.
Az oktatói jelentkezéssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető.
Képzési csoportvezető: Harmati Orsolya
E-mail cím: harmatiorsolya.pte@gmail.com
Telefonszám: +36 30 698 0399

1. sz. melléklet

JELENTKEZÉSI LAP
Oktatói - felkészítő képzésre / nyilvántartásba vételre
Kérjük a rovatokat nyomtatott nagybetűkkel töltse ki:
Név (személyi igazolványban szereplő teljes név):
......................................................................................................................................................................................................
Születési név:
......................................................................................................................................................................................................
Anyja leánykori neve:
......................................................................................................................................................................................................
Születési hely:

Születési idő:

  

.................................................................................
Állandó bejelentett lakcím:

év

hó

nap



......................................................................................................................................

Levelezési cím (amennyiben nem az állandó lakcím):



............................................................................................

Mobiltelefonszám:

+36  - 
e-mail cím: ...................................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy rendelkezem az alábbi feltételekkel:
Felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma (főiskolai,
egyetemi végzettség)

Tréner, coach képesítést igazoló tanúsítvány

Legalább 3 éves képzési, oktatási gyakorlatot igazoló szakmai

Egyéb: …………………………………………………

önéletrajz

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
................................................. ,

  
év

hó

nap
...............................................
A jelentkező aláírása

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele a Közforgalmú Közlekedési Tiszt alap-, és Forgalmi-,
Műszaki-, Gazdasági- szakmai képzések esetén:
-

közlekedés mérnök,
logisztikai mérnök,
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök,
műszaki menedzser,
gépészmérnök,
járműmérnök,
mechatronikai mérnök,
közgazdász,
mérlegképes könyvelő,
jogász,
szervezeti kommunikátor,
felsőfokú végzettségű kommunikációs szakember,
marketing szakember,
pszichológus,
HR végzettség,
tréner képesítés,
coach képesítés

2. sz. melléklet

Közforgalmú Közlekedési Tisztképzés alap modul 1

Sorszám

Tantárgyak

1.

Személyközlekedési alapismeretek – 20 óra

2.

Közforgalmú közlekedés üzemtani alapjai – 10 óra

3.

Közlekedés gazdaságtan alapjai – 10 óra

4.

Humán erőforrás menedzsment ismeretek – Munkajogi ismeretek – 10 óra

5.

Személyszállítási jogi és díjszabási ismeretek – 20 óra

6.

Közlekedési marketing ismeretek – 8 óra

7.

Személyközlekedési folyamatok informatikai támogatása – 10 óra

8.

Minőségmenedzsment a közösségi közlekedésben – 8 óra

9.

Szolgáltatási, ügyfélkapcsolati ismeretek – 8 óra

10.

Vezetői ismeretek – 16 óra

Közforgalmú Közlekedési Forgalmi Tiszt szakmai képzés

Sor
szám
1.

Forgalomszervezés jogszabályi alapjai – 10 óra

2.

Személyszállítási folyamat szervezése – 10 óra

3.

Személyszállítási folyamat üzemtani elemzése – 10 óra

4.

Az utastájékoztatást, a forgalomirányítást és az értékesítést támogató informatikai
rendszerek – 10 óra
Vezetői ismeretek II. – 8 óra

5.

1

Tantárgyak

Az adott tantárgyhoz rendelt óraszámok megoszlanak az oktatók között.

Közforgalmú Közlekedési Műszaki Tiszt szakmai képzés

Sorszám
1.

Tantárgyak
Vezetői ismeretek II. - 8 óra
A járművek kialakítása és üzemeltetése – 40 óra

2.

-

A menetrend szerinti közlekedés infrastruktúra feltételei
Vázszerkezet és felépítmény kialakítása, forgalomba adhatóság
Futóművek, hord művek
Erőátviteli berendezések
Sűrített levegőellátás, fékrendszerek
Belső égésű motorok
A járművek műszaki üzemben tartása
Elektrotechnikai ismeretek, villamos hajtások

Közforgalmú Közlekedési Gazdasági Tiszt szakmai képzés

Sorszám

Tantárgyak

1.

Vezetői ismeretek II. – 8 óra

2.

A gazdálkodás információs bázisa – 15 óra

3.

Vállalkozások gazdálkodásának funkcionális részterületei – 15 óra

4.

Munkaerő –gazdálkodás – 10 óra

