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179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól1
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a)
pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet alkalmazási köre
1. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) a közúti járművezetők képzésére és vizsgáztatására,
b) a szakoktató, az iskolavezető és a járművezetői vizsgabiztos képzésére,
továbbképzésére és vizsgáztatására, és
c) a b) pontban nem említett, egyéb közúti közlekedési szakemberek képzésére,
továbbképzésére és vizsgáztatására.
2. Értelmező rendelkezések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1.2 képzés: a közúti járművezetők alap-, és középfokú oktatási intézményben (a
továbbiakban: köznevelési intézmény), vagy tanfolyamon történő, valamint a közúti
közlekedési szakemberek szaktanfolyamon történő oktatása;
2. közúti járművezető: a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a segédmotoros
kerékpár, lassú jármű és a kerti traktor vezetője, továbbá az állati erővel vont jármű
hajtója;
3.3
4. tansegédlet: a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
oktatásához alkalmazott tankönyv, szemléltető eszköz, zárt rendszerű elektronikus
távoktatásban alkalmazott digitális tananyag és zárt rendszerű távoktatási
képzésmenedzsment rendszer;
5. vezetői engedély: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendeletben meghatározott
közúti jármű vezetésére jogosító okmány;
6.4 képző szerv: a képzési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni
vállalkozó vagy egyéni cég, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti
felsőoktatási intézmény;
7.5 Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): adott időszakra, tanfolyamtípusra és képzési
részre (elmélet, gyakorlat) és képző szervre vonatkozó, a közlekedési hatóság által
meghatározottak szerint számított mutatószám, amely azt mutatja, hogy a képző
szerv átlagosan hány oktatási óra alatt készítette fel a sikeres vizsgára a tanulóit;
8.6 Képzési Költség (KK): a képző szerv által ismert minden - a mutató számításánál
a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint figyelembe veendő - olyan
ellenszolgáltatás, amelyet a tanuló az adott képzés során megfizet;
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9.1 Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): meghatározott időszakban a képző szervek
által lejelentett és megvalósult vizsgaesemények sikerességét jellemző, a közlekedési
hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám;
10.2 szakfelügyelet: a személyi és tárgyi feltételek, az ügyvitel, valamint a
tevékenység végzésére meghatározott előírások betartásának ellenőrzése, továbbá a
szakmai módszertani iránymutatás;
11.3 ellenőrzés: a személyi és tárgyi feltételek, az ügyvitel, valamint a tevékenység
végzésére meghatározott előírások megtartásának vizsgálata.
(2) E rendeletben meg nem határozott fogalmak tekintetében a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.
3. A képzés engedélyezése
3. § (1)4 A közúti járművezetők képzése, valamint a közúti közlekedési szakemberek
képzése és továbbképzése - a (2) és (3a) bekezdésben foglalt kivétellel - képzési
engedély alapján, iskolavezető szakmai irányítása mellett végezhető.
(2)5 Közúti járművezetők képzése végezhető köznevelési intézményben is
köznevelési tevékenység keretében, amennyiben
a)6 az adott képzésre vonatkozóan a közlekedési hatóság által meghatározott
tanterv beépült az intézménynek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Kt.) szerinti helyi tantervébe, pedagógiai programjába,
b)7 a köznevelési intézmény a képzés jogszabályban meghatározott feltételeit és
ügyvitelét teljesíti,
c) az a) pont szerinti helyi tantervet, pedagógiai programot a Kt. 44. § (1) bekezdés
rendelkezései szerint a nevelő testület elfogadta és a fenntartó jóváhagyta, továbbá a
képzés indítása előtt a közlekedési hatóság részére előzetesen benyújtotta, és
d)8 a köznevelési intézmény a képzés indítását a közlekedési hatóságnak előzetesen
bejelentette.
(3)9
(3a)10 A járművezető vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetők képzését és
továbbképzését - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján - a KTI
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság országosan
végzi a képzésre, továbbképzésre vonatkozó ügyviteli, dokumentálási, tantervi és
vizsgakövetelmények, valamint egyéb szabályzatok alapján.
(4) A képzési engedély alapján az ország egész területén végezhető képzés.
(5) Képzési engedély adható a tanfolyami vagy a szaktanfolyami képzés csak
elméleti vagy csak gyakorlati tantárgyainak oktatására is. Elméleti képzésre
vonatkozó engedélyben meg kell jelölni, hogy az engedély tantermi vagy zárt
rendszerű elektronikus távoktatási képzésre vagy mindkét képzési formára
vonatkozik.
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(6) A képző szervnek a képzési engedélyben foglaltak szerinti - elméleti vagy
gyakorlati - képzés feltételeit folyamatosan biztosítania kell. A csak elméleti képzést
végző képző szervnek a tanuló számára biztosítania kell a gyakorlati képzésben
történő részvétel lehetőségét is az erre jogosult képző szervvel kötött szerződés útján.
A csak gyakorlati képzést végző képző szervnek a tanuló számára biztosítania kell az
elméleti képzésben történő részvétel lehetőségét is az erre jogosult képző szervvel
kötött szerződés útján.
4. Képzés
4. § (1) A közúti járművezetők képzését a tevékenység végzésére engedéllyel
rendelkező szakoktató végezheti, valamint a közúti közlekedési szakemberek
képzésében, továbbképzésében oktatóként az adott szakterületre vonatkozó
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező személy vehet részt.
(2) A szakoktató és az iskolavezető a tevékenységét abban az esetben folytathatja,
ha évente továbbképzésen vesz részt és sikeres vizsgát tesz.
(3) Az elméleti képzés tanteremben vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatással
végezhető.
(4) Képzésre az vehető fel, aki a közúti járművezetők és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri
rendeletben (a továbbiakban: képzési rendelet) meghatározott feltételeknek megfelel.
(5)1 A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a gépjármű vezetésére jogosító
vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyamra az vehető fel, aki a Kt. szerinti
alapfokú iskolai végzettsége meglétéről a képzési rendeletben meghatározott módon
nyilatkozik.
(6)2 Az engedéllyel rendelkező, névjegyzékben szereplő szakoktatók részére a
közlekedési hatóság igazolványt állít ki. Az igazolvány megrongálódása,
megsemmisülése vagy elvesztése esetén a közlekedési hatóság kérelemre új
igazolványt állít ki.
5. Vizsgáztatás
5. § (1) A járművezetői vizsgabiztos a tevékenységét abban az esetben folytathatja,
ha évente továbbképzésen vesz részt és sikeres vizsgát tesz.
(2)3 A képzési rendeletben meghatározott esetben a vizsga a vizsgaközpont által
megbízott tolmács közreműködésével történik. A tolmácsolás költségeit a vizsgázó
viseli.
(3) Vizsgára az bocsátható, aki az adott szakterületre vonatkozó jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelel.
(4)4 A köznevelési intézmény által végzett képzés esetén nem bocsátható vizsgára
az, akinek képzése nem a 3. § (2) bekezdésnek megfelelően történt.
(5)5 A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló, a
közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgaigazolás annak adható ki, aki a Kt.
szerinti alapfokú iskolai végzett megszerezte. Az alapfokú iskolai végzettség meglétét
a képzési rendeletben meghatározott módon kell igazolni.
(6)6 A névjegyzékben szereplő vizsgabiztosok részére a közlekedési hatóság
igazolványt állít ki. Az igazolvány megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése
esetén a közlekedési hatóság kérelemre új igazolványt állít ki.
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5/A. §1 A vizsgaközpont vizsgaszabályzatban határozza meg
a) a képző szervek tanuló részére készített írásos tájékoztatójának tartalmi
követelményeit,
b) a vizsgára jelentkezés rendjét,
c) a vizsgázó értesítési rendjét,
d) a vizsgák szervezési rendjét,
e) a vizsgán meg nem jelenés következményeit.
6. Ellenőrzés, szakfelügyelet
6. § (1)2 A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzése,
továbbképzése, utánképzése és vizsgáztatása, továbbá az iskolavezetői, a szakoktatói
és a vizsgabiztosi tevékenység ellenőrzése és szakfelügyelete során a vizsgaközpont
ellenőrzi a tevékenység végzéséhez meghatározott feltételek és előírások
megtartását, amelyet az ellenőrzés alá vont szervezet, személy köteles tűrni, azt nem
gátolhatja, nem akadályozhatja.
(1a)3 A vizsgaközpont képzésfelügyeleti és vizsgafelügyeleti tevékenysége során
készített jegyzőkönyvet, feljegyzést - amennyiben az hatósági eljárás lefolytatását
teszi szükségessé - megküldi a hatósági eljárás lefolytatására illetékes közlekedési
hatóság részére.
(2)4 A közlekedési hatóság a képző szervet, a szakoktatót, az iskolavezetőt,
valamint a vizsgabiztost a tevékenység végzésétől eltiltja, ha a tanfolyami vagy a
szaktanfolyami képzés, vizsgáztatás a közlekedési hatóság vagy a közlekedésért
felelős miniszter által előírt szakmai követelményekre, a kötelezően alkalmazandó
nyomtatványok kitöltésére és kezelésére vonatkozó rendelkezéseket egy éven belül
második alkalommal megsérti.
(2a)5 Az eltiltás időtartamát napokban kell meghatározni. Az eltiltás időtartama
legalább 15 nap, a második előfordulás esetén legalább 30 nap, minden további
esetben legalább 60 nap. Az eltiltás időtartama legfeljebb 365 nap lehet.
(2b)6 Az iskolavezető tevékenységtől történő eltiltása esetén a képző szervnek gazdasági társaság esetén a vezető tisztségviselő, egyéni vállalkozás esetén az egyéni
vállalkozó, egyéni cég esetén az ügyvezetést ellátó személy felelősségre vonásától
függetlenül - 30 nap áll rendelkezésre a jogszerű működés helyreállítására.
(2c)7 A közlekedési hatóság a képző szerv engedélyét, az iskolavezető, a
szakoktató engedélyét visszavonja, a vizsgabiztos tevékenység végzését megtiltja,
továbbá a képzőszervet, az iskolavezetőt, a szakoktatót és a vizsgabiztost a
nyilvántartásból törli, ha a képző szerv, a vizsgabiztos, a szakoktató, a vizsgabiztos
nem teljesíti az engedély, illetve a bejelentés tekintetében előírt jogszabályi
feltételeket, és az erre irányuló hatósági felszólításnak, az abban foglalt határidőig
nem tesz eleget.
(2d)8 A közlekedési hatóság a képző szerv engedélyét, az iskolavezető, a
szakoktató engedélyét visszavonja, a vizsgabiztost a tevékenység végzésétől eltiltja,
továbbá a képzőszervet, az iskolavezetőt, a szakoktatót és a vizsgabiztost a
nyilvántartásból törli, ha a képző szerv, a szakoktató, az iskolavezető, a vizsgabiztos a
jogszabályban meghatározott rendelkezéseket, előírásokat súlyosan vagy ismételten
megsérti.
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(2e)1 A (2d) bekezdésben meghatározott súlyos jogsértésnek kell tekintetni, ha
a) olyan magatartást tanúsítanak, amely alkalmas arra, hogy a vizsga eredményét
vagy az erről vezetett nyilvántartás ellenőrizhetőségét befolyásolja,
b) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti eljárás során
a vizsga rendjét megzavarják, vagy a vezetési kartont elveszítették,
c) a közlekedési hatóság a képző szervet - az iskolavezető jogsértő magatartására
tekintettel - legalább 60 napra végleges határozatában a tevékenységtől eltiltotta,
d) a kijelölt biztosító személy feladatainak ellátásán túlmenően a szakoktató a
járművezetéssel járó gyakorlati oktatás és az azt követő vizsga során nem tartózkodik
a járműben, kivéve az „AM”, az „A1”, az „A2”, az „A” kategóriás gyakorlati oktatást,
és az „AM”, az „A1”, az „A2”, az „A” és a „T” kategóriás gyakorlati vizsgát,
e) a szaktanfolyamon való részvétel alóli mentesítés feltételeit és módját a közúti
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásait megszegve határozzák meg.
(2f)2 A közlekedési hatóság a képző szerv, a szakoktató, az iskolavezető
engedélyét visszavonhatja, a vizsgabiztost a tevékenységtől eltiltathatja, ha
a) a képző szerv a képzési tevékenység gyakorlására vonatkozó előírásokat
megszegte,
b) a képző szervet a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal
végleges határozatával elmarasztalta,
c) az iskolavezető, a szakoktató, a vizsgabiztos a vonatkozó jogszabályi előírásokat
megsértette.
(2g)3 A (2d) és (2f) bekezdés alkalmazásánál az eltiltás időtartamát napokban kell
meghatározni, amelynek tartama legfeljebb 1825 nap lehet.
(3)4 A vizsgáztatás rendszeresen és folyamatosan ellátandó ellenőrzéséhez
szükséges, a vizsgáztatással kapcsolatos információkat - a közúti járművezetők és a
közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján meghatározottak szerint - a
vizsgaközpont az ellenőrzésre jogosult hatóság rendelkezésére bocsátja.
(3a)5
(4) A képzés engedélyezését végző közlekedési hatóság az e-learning rendszerű
oktatásban alkalmazható digitális tananyagokat - kötelező jelleggel, díjmentesen kibővítheti
közlekedésbiztonsági
célzatú,
SCORM
formátumú
kiegészítő
ismeretanyagokkal.
(5) A képzési engedélynek a (2) bekezdés a) pontja szerinti visszavonása esetén a
képzési engedély ismételt megadása a képzési engedély visszavonására
meghatározott időtartam letelte után lehetséges.
(6)6 A képzési engedély visszavonásáról szóló döntésben meghatározott, a
tevékenység megszűnésének időpontját megelőzően a képző szerv köteles a képzést
még be nem fejezett tanulóira vonatkozóan képzési igazolást kiállítani és átadni a
tanulónak, valamint a vizsgaközpontnak. Ennek elmulasztása esetén a közúti
közlekedésről szóló törvény szerinti pénzbírság kiszabásának havonta ismétlődően
mindaddig van helye, ameddig az igazolás kiállításra és átadásra nem kerül.
6/A.7 Fogyasztóvédelem
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6/A. §1 (1) A közlekedési hatóság meghatározza és honlapján közzéteszi a 2. § (1)
bekezdés 7-9. pontja szerinti mutatószámok kiszámításának módját, amely kiterjed a
mutatószám alapjául szolgáló időszakra, a számítandó képzésekre, képzési részekre,
továbbá a számítási műveletre.
(2)2 A vizsgaközpont negyedéves frissítéssel honlapján közzéteszi az érvényes
képzési engedéllyel rendelkező képző szervekre vonatkozóan a 2. § (1) bekezdés 7. és
9. pontja szerinti mutatószámokat. A vizsgaközpont a 2. § (1) bekezdés 9. pontja
szerinti mutatószámot a szakoktatók vonatkozásában évente egyszer közzéteheti.
(3)3 A képző szerv honlapot működtet, melyen negyedéves frissítéssel közzéteszi a
2. § (1) bekezdés 7-9. pontja szerinti mutatószámokat. E mutatószámokat a képzési
tevékenységét népszerűsítő felhívásokban is megjeleníti.
6/B.4 A Közlekedési Szakértői Testület
6/B. §5 (1) A Közlekedési Szakértői Testület (a továbbiakban: Testület) az e
rendeletben és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályait tartalmazó miniszteri
rendeletben meghatározott feladatok tekintetében a közlekedési hatóság szakmai
tanácsadó, véleményező, döntés-előkészítő testülete. A Testület szakértői eljárásával
közreműködik a közlekedési hatóság tevékenységében.
(2) A Testület szakértői eljárása során minősít és javaslatot tesz
a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével
kapcsolatban az alkalmazható e-learning keretrendszerek és digitális tananyagok,
b) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével
kapcsolatban az egyes képzésekhez használható tansegédletek,
c) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásával
kapcsolatban a vizsgafeladatok, vizsgakérdések, kérdésbankok,
d) a járművezetéssel járó gyakorlati oktatás bizonylatolására alkalmazható
elektronikus eszközök meghatározására. A Testület a lefolytatott szakértői eljárás
eredményét a közlekedési hatóság elnökével írásban közli.
(3) A Testület a (2) bekezdésben meghatározott szakértői eljárásán kívül javaslatot
tesz:
a) a közlekedési hatóság részére a közúti járművezető és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának fejlesztésére évente egyszer,
b) az egyes képzések tanterveire, azok módosítására,
c) a képzés és vizsgáztatás során alkalmazható, alkalmazandó technológiákra, azok
műszaki követelményeire,
d) a közlekedési hatóság elnöke által hozzá intézett szakmai kérdések megoldására.
(4)6 A Testület elnökből és 8 tagból áll. A Testület elnökét és tagjait a miniszter kéri
fel. A Testület tagjai függetlenek, feladatkörükben nem utasíthatóak. A Testület
elnökének és tagjainak névsorát a közlekedési hatóság a honlapján közzéteszi.
(5)7 A felkérés kilenc évre szól. A felkérés több alkalommal is megismételhető.
(6) A felkérés megszűnik:
a) az érintett halálával,
b) az érintett lemondásával,
c) az érintett felmentésével,
d) a felkérésben megjelölt határidő elteltével.
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(7) A Testület elnöke és tagja felmenthető, ha önhibájából egymást követő négy
alkalommal a Testület ülésén való megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget. A
Testület tagjának felmentéséről - a Testület elnökének javaslatára - és a Testület
elnökének felmentéséről a miniszter dönt.
(8) A Testület elnöke a felkérésről a miniszterhez címzett nyilatkozattal bármikor
lemondhat, mely a tagsági jogviszonyát nem érinti. A miniszter által felkért tag a
miniszterhez, a további tagok a közlekedési hatóság elnökéhez címzett nyilatkozattal
bármikor lemondhatnak tagságukról.
(9) A Testület ügyrendjét maga határozza meg, amelyet a közlekedési hatóság
elnöke hagy jóvá. Az ügyrendet a közlekedési hatóság hivatalos honlapján közzé kell
tenni.
(10) A Testület döntéseit, javaslatait írásba foglalja. A javaslatot meg kell indokolni,
és mellékelni kell a kisebbségi véleményt is.
(11) A Testület költségvetését - ideértve a Testület elnökének és a tagok díjazását a közlekedési hatóság saját költségvetésében tervezi.
7. Adatváltozás bejelentésre vonatkozó szabályok
7. § (1) A vizsgabiztos, szakoktató és az iskolavezető a névjegyzékben nyilvántartott
adatainak változását az adatváltozást követő 15 napon belül köteles írásban
bejelenteni a közlekedési hatóságnak.
(2) A képző szerv a nyilvántartott adatainak változását az adatváltozást követő 15
napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.
8.1
8. §2
9. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését
követő napon lép hatályba.
(2)3
10. § Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott képzési engedély alapján - a képzési
rendeletben foglaltak szerint - az ország egész területén végezhető gyakorlati,
valamint tantermi elméleti oktatás.
11. §4 A Közlekedési Szakértői Testületnek a Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő
egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 248/2019. (X. 24.)
Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően felkért elnöke és tagjai a feladataikat a
megbízatási idejük lejártáig ellátják.
12. § Ez a rendelet - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvénnyel együtt - a következő európai
uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. cikke,
b) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak
megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) és
(4) bekezdése.
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