
A program célja
A programban részvevő egyetemi hallgatók a vasúti közlekedési hatóság tevékenységében történő gyakorlati részvételükkel 
tapasztalatot szerezzenek a hatóság szakmai eljárásaiban, a KTI Közlekedéstudományi Intézet NKft. (KTI) szervezésében.

A program koordinátor
A program koordinációs feladatait a Közlekedéstudományi Intézet Nkft. Stratégiai, Kutatás- Fejlesztési és Innovációs Igazgatóság 
(SKFII) végzi.  A program 15 fő részvételi lehetőségét biztosítja, egy szemeszterre szól, azonban több alkalommal is részt lehet 
benne venni.

A programban résztvevők feladatai
A feladatok megkezdését megelőzően általános és speciális jelleggel tartott szakirányú munkahelyi oktatást követően 
szakértői irányítás, koordináció és feladat meghatározás mellett, junior gyakornoki részvétel az alábbi vasúti közlekedési 
hatósági tevékenységekben:

az országos, elővárosi és városi vasúti infrastruktúra engedélyezés és építésfelügyelet szakterületen: vasúti pálya, vasúti 
műtárgyak, vontatási energiaellátás és térvilágítás, vasúti biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás alrendszerek területén,

egyéb kötöttpályás közlekedés rendszerek területén: sikló, kötélpálya, sífelvonó építési engedélyezés és felügyelet területen,
 a vasúti járművek engedélyezési eljárásai területén: járművek típusengedélyezése, forgalomba helyezése, különféle 
ellenőrzések, vizsgálatok, hatósági álló- és futó próbák lebonyolítása,

vasútgépészeti berendezések (mozgólépcsők, liftek, daruk, különféle töltő-, lefejtő berendezések, stb.) engedélyezése,

a vasúti társaságok biztonsági tanúsítványának és engedélyének kiadása, 

a több mint 50 vasúti társaság biztonságos működésének éves felügyelete EU szabályozás szerint;

közlekedésbiztonsági ellenőrzések;

a hazai vasúti jármű karbantartás megismerése, annak felügyelete EU és hazai szabályozás szerint

A programban résztvevők számára biztosított lehetőségek, a részvétel 
kínálta előnyök

A programban résztvevőknek lehetőség nyílik: hazai és nemzetközi szervezetek munkájának megismerésére, a 
munkában való részvételre és az ilyen típusú tevékenységben való jártasság megszerzésére. 
A programban részvevők számára a programban együttműködő szervezetek igény szerint segítséget 
nyújtanak szakdolgozati témaválasztásban, a dolgozatok szponzorálásában/lektorálásában, a nyári szünidei 
munkavállalásban, a végzés utáni első munkahely kiválasztásában.
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A Junior Gyakornoki Programon keresztül lehetőség nyílik megismerni: 

az ágazat ipari szereplőit, azok főbb pro�ljait: vasúti létesítmények, vasútvállalatok, karbantartó szervezetek, vasúti szolgál-
tatók, gyártók vezető menedzsereinek ismertető előadásain keresztül;

a helyszíni szemlék, eljárások, bejárások segítségével a vasúti pályákat, alagutakat, forgalomirányító központokat, vasúti 
jármű típusokat, vasúti jármű gyártókat, karbantartó műhelyeket;

a közigazgatás vasúti közlekedési hatósági engedélyezési és felügyeleti tevékenységének munkafolyamatait, eljárásait, az 
ezek keretében kiadásra kerülő dokumentumokat (tanúsítványok, engedélyek, határozatok, végzések);

az adott (választott) részszakterület meghatározó jogszabályi környezetét, a vonatkozó hatósági eljárásokat, a kiadott 
dokumentumokat, nyilvántartásokat és azok kezelését.

A programban együttműködő intézmények 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonpro�t Kft.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A programban résztvevő hallgatók, sikeres felvételt követően a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonpro�t Kft.-vel 
kötnek egy szemeszterre szóló szerződést, ahol a mentor irányítása mellett kell együttműködni az ITM Vasúti 
Hatóságának munkatársaival.

A programban való résztvevők számára a KTI részmunkaidős munkaszerződés alapján, munkabért �zet – 
a részvétel jellegétől, gyakoriságától függően – akár bruttó 150 000 Ft/hó összeget.

Részvétel feltételei
A programban részt vehetnek a vasúti közlekedési szakterületi képzésben részesülő mindazon BSc, MSc hallgatók 
(villamos-mérnök – erős- és gyengeáramú, informatikus -, építőmérnök, közlekedésmérnök, valamint járműmérnök, 
gépészmérnök), akik a vasúti közlekedési ágazattal, illetve a közigazgatással kapcsolatos ismereteiket bővíteni kívánják.

A 15 fő részvételi lehetőségét biztosító programra jelentkezni lehet és 
további információ:
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonpro�t Kft.
Stratégiai, Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Igazgatóság Közlekedési Kutatóközpont

Tóth Anna
juniorprogram@kti.hu Program tájékoztató és személyes konzultáció: 

2020. szeptember 17. csütörtök, 15:00 óra, BME J210 terem.
Közlekedéstudományi
Intézet


