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II. A képzés célja, feladata, követelményrendszere 

A képzés célja 

A szaktanfolyam célja, hogy a hallgatók a közúti közlekedési szolgáltatás személyszállító 

tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátáshoz szükséges alapvető elméleti és gyakorlati 

ismereteket megszerezzék; olyan szakemberekké váljanak, akik munkájuk végzése során 

alkalmasak a személyszállítási tevékenység kulturált, szakszerű ellátására. 

A képzés feladata, követelményrendszere 

A szaktanfolyam során tanulóknak a következő ismereteket kell elsajátítaniuk, fejleszteniük 

annak érdekében, hogy képesítésük révén megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezzenek: 

 a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásokat, 

 a fuvarvállalással kapcsolatos előírásokat (fuvarvállalási kényszer, formái stb.), 

 a kulturált magatartást, az utassal szemben tanúsítandó magatartást, 

 a számlaadási kötelezettséget, az árformák, a díjszabási és díjalkalmazási ismereteket, 

 a tevékenységhez használt berendezésekkel kapcsolatos ismereteket, 

 a szolgáltatás végzési helyének illetve Magyarországnak közlekedés-földrajzát és a 

kellő mélységű idegenforgalmi ismereteket, 

 korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismeretét. 

A szaktanfolyam feladata továbbá feleleveníteni és kibővíteni  

 a közlekedési ismereteket, 

 a járművezetés elméletének és gyakorlatának tudnivalóit, 

 a személygépkocsi biztonságos üzemeltetéséhez szükséges hibaelhárítási ismereteket, 

 az elsősegélynyújtás legfontosabb tudnivalóit. 
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III. A képzéssel kapcsolatos előírások 

1. A képzés megnevezése: Személytaxis és személygépkocsis személyszállító szolgáltató. 

2. A képzést előíró jogszabályok 

2.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény. 

2.2. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. 

2.3. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 

vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. 

3. A képzés minimális időtartama 

Szaktanfolyam 

kódja 
A szaktanfolyam megnevezése 

Minimális kötelező 

óraszám* 

TSA Személytaxis személyszállító szolgáltató alapképzés 28 óra 

TST 
Személytaxis személyszállító szolgáltató 

továbbképzés 
8 óra 

TSK 
Személytaxis személyszállító szolgáltató kiterjesztő 

képzés 
2 óra 

TSB 
Személytaxis személyszállító szolgáltató különbözeti 

képzés 
4 óra 

SGSA 
Személygépkocsis személyszállító szolgáltató 

alapképzés 
26 óra 

SGST 
Személygépkocsis személyszállító szolgáltató 

továbbképzés 
8 óra 

SGSK 
Személygépkocsis személyszállító szolgáltató 

különbözeti képzés 
2 óra 

  

*Az óraszám előírás a tantermi képzésben megvalósuló szaktanfolyam elméleti és gyakorlati 

óraszámára értendő. Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett szaktanfolyamokon 

a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes elméleti tantárgyakra 

fordítandó időt. 

4. Felmentések 

4.1. Az a jelentkező, aki egy éven belül személytaxis és személygépkocsis 

személyszállító vállalkozó képesítést szerzett és ennek során „A személyszállítást 

érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai” 

vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, mentesül a „Személyszállító szerződési 

feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági 

előírások, utas-kommunikáció” tantárgy hallgatása és vizsgája alól az alapképesítés 

esetén. 

 

4.2. Az a jelentkező, aki rendelkezik „D1” vagy „D” kategóriára érvényes 

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal, SGSA képzés esetén kérelmére 

felmenthető egyes tantárgyak hallgatása és az azt követő vizsgája alól. Felmentés 

esetén a jelentkezőnek az SGSA képzés óratervében szereplő KÖZLK és SZEMK 
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kóddal jelölt tantárgyak óraszámának 50-50%-át, valamint az ezen tantárgyakhoz 

kapcsolódó vizsgát kell teljesíteni. 

 

4.3. Annak a jelentkezőnek, aki azonos időpontban, vagy legfeljebb egy éven belül 

kívánja megszerezni a TST és az SGST képesítését, a „Közlekedési, hibaelhárítási 

ismeretek és vezetéselmélet” tan- és vizsgatárgy követelményeit csak egyszer kell 

sikeresen teljesítenie. Az egy éven belüli sikeres vizsgaeredmény tényét a 

felmentési igény jelzésével együtt a jelentkezéskor kell jelezni. 
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IV.  Óraterv 
 

1. Személytaxis személyszállító szolgáltató alapképzés – TSA 

Az alapképzésen azoknak kell részt venni, akik egy megyében kívánnak személyszállító 

szolgáltatói képesítést szerezni és korábban még nem rendelkeztek ilyen képesítéssel. 

Beiskolázás során a tanulónak jeleznie kell, hogy melyik megye területére szeretné 

megszerezni a képesítést, és csak az adott megyében tehet vizsgát. 

 

Tantárgy 

típusa 

Tantárgy 

kódja 
Tantárgy megnevezése 

Minimálisan 

kötelező 

óraszám 

Elmélet 

KÖZLK 
Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és 

vezetéselmélet 
8 

VEZTK Speciális vezetéstechnikai ismeretek 2 

HELYISMK 

Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi 

ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs 

és elektronikai rendszerek ismerete 

8 

SZEMK 

Személyszállító szerződési feltételek, valamint a 

személyszállítói szolgáltató tevékenységre 

vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció 

8 

Gyakorlat KEZELK A személytaxi tartozékainak kezelése 2 

2. Személytaxis személyszállító szolgáltató továbbképzés – TST 

A továbbképzésre irányuló képzésen azoknak kell részt venni, akiknek a korábban 

megszerzett személytaxis személyszállító szolgáltatói képesítés megszerzésétől eltelt öt év, 

függetlenül a korábbi képesítés lejáratának, illetve az évek során megszerzett, más megyékre 

vonatkozó jogosultság megszerzésének dátumától. 

 

Tantárgy 

típusa 

Tantárgy 

kódja 
Tantárgy megnevezése 

Minimálisan 

kötelező 

óraszám 

Elmélet 

KÖZLK 
Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és 

vezetéselmélet 
4 

SZEMK 

Személyszállító szerződési feltételek, valamint a 

személyszállítói szolgáltató tevékenységre 

vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció 

4 
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3. Személytaxis személyszállító szolgáltató kiterjesztő képzés – TSK 

A kiterjesztő képzésben történő részvétel során a már korábban megszerzett személytaxis 

személyszállító szolgáltatói képesítés kerül kibővítésre a jelentkező által meghatározott 

megyére. A részvételhez szükséges a korábbi képesítés érvényessége. 

Beiskolázás során a tanulónak jeleznie kell, hogy melyik megye területére szeretné 

megszerezni a képesítést, és csak az adott megyében tehet vizsgát. 

 

Tantárgy 

típusa 

Tantárgy 

kódja 
Tantárgy megnevezése 

Minimálisan 

kötelező 

óraszám 

Elmélet HELYISMK 

Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi 

ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs 

és elektronikai rendszerek ismerete 

2 

4. Személytaxis személyszállító szolgáltató különbözeti képzés – TSB 

Akik személytaxis személyszállítással szeretnének foglalkozni, azonban már rendelkeznek 

személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéssel ennek a képzésnek az elvégzése 

szükséges. A képzés során egy megyében történő személytaxis tevékenységre szerezhetnek 

jogosultságot. A részvétel feltétele a korábban szerzett személygépkocsis személyszállító 

szolgáltatói képesítés érvényessége. 

Beiskolázás során a tanulónak jeleznie kell, hogy melyik megye területére szeretné 

megszerezni a képesítést, és csak az adott megyében tehet vizsgát. 

 

 

Tantárgy 

típusa 

Tantárgy 

kódja 
Tantárgy megnevezése 

Minimálisan 

kötelező 

óraszám 

Elmélet HELYISMK 

Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi 

ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs 

és elektronikai rendszerek ismerete 

2 

Gyakorlat KEZELK A személytaxi tartozékainak kezelése 2 

5. Személygépkocsis személyszállító szolgáltató alapképzés – SGSA 

A személygépkocsis személyszállító szolgáltató alapképzés megszerzéséhez szükséges 

tanfolyamon azoknak kell részt venni, aki még nem rendelkeznek személygépkocsis vagy 

személytaxis szolgáltatói képesítéssel. 

 

 

Tantárgy 

típusa 

Tantárgy 

kódja 
Tantárgy megnevezése 

Minimálisan 

kötelező 

óraszám 

Elmélet 

KÖZLK 
Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és 

vezetéselmélet 
8 

VEZTK Speciális vezetéstechnikai ismeretek 2 
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OKFIK 

Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási 

ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, 

valamint korszerű fedélzeti navigációs és 

elektronikai rendszerek ismerete 

8 

SZEMK 

Személyszállító szerződési feltételek, valamint a 

személyszállítói szolgáltató tevékenységre 

vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció 

8 

6. Személygépkocsis személyszállító szolgáltató továbbképzés – SGST 

A továbbképzésre irányuló képzésen azoknak kell részt venni, akiknek a korábban 

megszerzett személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítés megszerzésétől eltelt öt 

év, függetlenül a korábbi képesítés lejáratának dátumától. 

 

Tantárgy 

típusa 

Tantárgy 

kódja 
Tantárgy megnevezése 

Minimálisan 

kötelező 

óraszám 

Elmélet 

KÖZLK 
Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és 

vezetéselmélet 
4 

SZEMK 

Személyszállító szerződési feltételek, valamint a 

személyszállítói szolgáltató tevékenységre 

vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció 

4 

7. Személygépkocsis személyszállító szolgáltató különbözeti képzés – SGSK 

Azok részvétele indokolt a személygépkocsis különbözeti képzésen, akik korábban már 

szereztek személytaxis szolgáltatói képesítést. Feltétel a korábban szerzett személytaxis 

szolgáltatói képesítés érvényessége. 

 

Tantárgy 

típusa 

Tantárgy 

kódja 
Tantárgy megnevezése 

Minimálisan 

kötelező 

óraszám 

Elmélet OKFIK 

Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási 

ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, 

valamint korszerű fedélzeti navigációs és 

elektronikai rendszerek ismerete 

2 
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V. Általános módszertani útmutató a képzéshez 

Az egyes témakörök az igények figyelembevételével a tantervben megjelöltnél nagyobb 

óraszámban is oktathatók. Az itt szereplő óraszámok a kötelezően előírt minimum 

óraszámokat jelentik. A szaktanfolyam során figyelembe kell venni az utóbbi évek 

változásait, a vizsgáztatás tapasztalatait. Az elméleti tantárgyak eredményes oktatásához 

nélkülözhetetlen a változatos módszerekkel végzett szemléltetés. A falitábla-sorozatok, 

kivetített prezentációk mellett javasoljuk egyéb eszközök (modellek, makettek, metszetek, 

valós szerkezetek, számítógépes animációk stb.) felhasználását. A szaktanfolyamot 

meghirdető képző szervek nyújtsanak segítséget az egyéni tanuláshoz, biztosítsák az 

elektronikus kapcsolattartást, adjanak tájékoztatást a felkészüléshez, amely tartalmazza:  

 az önálló tanulás ajánlott ütemtervét, 

 a tananyag feldolgozásának elősegítését szolgáló módszereket, 

 a tanuláshoz felhasználható segédanyagok (könyv, jegyzet, ellenőrző kérdések) 

beszerzésének helyeit. 
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VI. Tantárgyak tantervi és módszertani útmutatója 

A tantárgyak felsorolása 

A. Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet – KÖZLK 

Módszertani útmutató 

A tantárgy tanításának a célja, hogy felelevenítse a „B” kategóriás „Közlekedési ismeretek” és 

"A gépkocsivezetés elmélete" tantárgyak teljes tananyagát, továbbá a leendő személytaxis és 

személygépkocsis személyszállító szolgáltatók képesek legyenek a gépkocsi biztonsági 

berendezéseinek ellenőrzésére, hibáinak felismerésére, továbbá tisztában legyenek az 

üzemeltetéssel és karbantartással összefüggő legfontosabb ismeretekkel. 

A fentiek keretében el kell magyarázni azon KRESZ-módosításokat, melyek a hallgatók 

legutóbbi „Közlekedési ismeretek” vizsgája után következtek be. 

Hangsúlyozottan és külön csoportosításban is ismertetni kell mindazon közlekedési 

szabályokat és vezetéselméleti témaköröket, melyek a taxis tevékenységre vonatkoznak, 

illetve a személygépkocsis személyszállító szolgáltató gépkocsivezetői tevékenység során 

különleges jelentőséggel bírnak. 

A hibaelhárítás gyakorlati szemléltetése során nagy hangsúlyt kell helyezni az adott feladatok, 

tevékenységek szóbeli ismertetésére, ennek során ügyelni kell a szakkifejezések ismeretére és 

helyes használatára. A gyakorlati szemléltetésen egyszerre legfeljebb 15 fő vehet részt. 

Tárgyi feltételek 

 Tantermi oktatás esetén a szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem, 

szemléltetésre alkalmazott korszerű eszközök (fali tablók, multimédiás 

oktatástechnológiai eszközök, video lejátszó, televíziókészülék, számítógép kivetítő 

berendezéssel, stb.). 

 E-learning rendszerű oktatás esetén a képzésnek megfelelő, jogszabályban előírtak 

szerinti tanúsított és minősített e-learning keretrendszer és tananyag. 

 A szemléltetéshez üzemképes (a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 

személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. mellékletében előírt 

követelményeknek megfelelő) gépkocsi. 

Személyi feltételek 

A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek 

valamelyikével: 

 közúti járművezető szakoktatói alapszakos képesítés, 

 „Közlekedési ismeretek” és „Műszaki ismeretek” szakon szerzett közúti járművezető 

szakoktatói képesítés vagy annak megfelelő végzettség. 

Részletes tanterv 

Az oktatás során le kell fedni a „B” kategóriás járművezető képzés „Közlekedési 

alapismeretek” és „Járművezetés elmélete című tantárgyainak teljes anyagát. A nagyfokú 

differenciálásra való tekintettel a pontos tematika összeállítása a hallgatók felkészültségének 

függvényében az előadó feladata. 

A hibaelhárítással kapcsolatban a következő ismeretanyagot kell bemutatni: 

 olajszint, olajnyomás ellenőrzése, 

 az ablaktörlő, ablakmosó ellenőrzése, 

 a hűtőfolyadék szintjének és hőmérsékletének ellenőrzése, 

 a tüzelőanyag-ellátó berendezés ellenőrzése, karbantartása, 

 a dízel tüzelőanyag-ellátó karbantartása, 
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 a gyújtóberendezés és az akkumulátor ellenőrzése, karbantartása, 

 a világító- és jelzőberendezések, a generátor és feszültségszabályozó ellenőrzése, az 

ékszíj ellenőrzése, 

 a tengelykapcsoló pedál holtjátékának ellenőrzése, 

 a kerékfelfüggesztések, és a kerék ellenőrzése, 

 a gumiabroncsok ellenőrzése, a helyes légnyomás beállítása, 

 a kormányholtjáték ellenőrzése, 

 a hidraulikus fékberendezés üzemképességének ellenőrzése, 

 a fékfolyadék szintjének ellenőrzése, 

 a kézifék ellenőrzése, 

 a közlekedés biztonságát növelő segédberendezések (ABS, stb.). 
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B. Speciális vezetéstechnikai ismeretek – VEZTK 

Módszertani útmutató 

A tantárgy tanításának a célja azoknak a vezetéstechnikai ismereteknek a bemutatása, 

amelyek a személyszállító szolgáltató gépkocsivezetői tevékenység során különleges 

jelentőséggel bírnak. Ennek során konkrét helyzetek elemzésével (hegy- és lejtmenet, 

kedvezőtlen időjárási és útviszonyok stb.) kell az elméletet közvetlenné tenni. Ismertetni kell 

azokat a fentieken túlmenő tudnivalókat, melyek kimondottan a személytaxis és a 

személygépkocsis személyszállító szolgáltató gépkocsivezetéshez kapcsolódnak (pl. a 

biztonságérzetet keltő vezetéstechnika, az utasfelvétel veszélyhelyzetei stb.). 

 

Tárgyi feltételek 

 Tantermi oktatás esetén a szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem, 

szemléltetésre alkalmazott korszerű eszközök (fali tablók, multimédiás 

oktatástechnológiai eszközök, video lejátszó, televíziókészülék, számítógép kivetítő 

berendezéssel, stb.). 

 E-learning rendszerű oktatás esetén a képzésnek megfelelő, jogszabályban előírtak 

szerinti tanúsított és minősített e-learning keretrendszer és tananyag. 

Személyi feltételek 

A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek 

valamelyikével: 

 közúti járművezető szakoktatói alapszakos képesítés, 

 „Járművezetési gyakorlat” szakon szerzett közúti járművezető szakoktatói képesítés. 

Részletes tanterv 

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni: 

 a gépkocsi alul-, illetve túlkormányozottsága, 

 közlekedés hegy-, illetve lejtmenetben, 

 közlekedés alacsony tapadási és rossz látási viszonyok mellett, 

 utasfelvétel céljából történő megállások, lehetséges veszélyhelyzetek, 

 defenzív járművezetési technikák, 

 környezettudatos, üzemanyag-takarékos járművezetési stílus. 
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C. Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű 

fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete – HELYISMK 

Módszertani útmutató 

A tantárgy tanításának a célja az adott megye és annak nagyobb települései közúthálózatának, 

a helyi lakosság és az idegenforgalom szempontjából fontos helyeinek és eseményeinek 

megismertetése. 

Ehhez nélkülözhetetlen a megyei és a városi térképek és címjegyzékek, illetve a korszerű 

navigációs rendszerek használatában való jártasság. A legfontosabb helyek, útvonalak (és 

azok forgalmi rendje), események, stb. készség szinten való ismerete alapkövetelmény. 

Tárgyi feltételek 

 Tantermi oktatás esetén a szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem, 

szemléltetésre alkalmazott korszerű eszközök (fali tablók, multimédiás 

oktatástechnológiai eszközök, video lejátszó, televíziókészülék, számítógép kivetítő 

berendezéssel, stb.). 

 E-learning rendszerű oktatás esetén a képzésnek megfelelő, jogszabályban előírtak 

szerinti tanúsított és minősített e-learning keretrendszer és tananyag. 

Személyi feltételek 

A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek 

valamelyikével: 

 idegenforgalmi képesítés, 

 idegenvezetői képesítés, 

 forgalmi tiszti képesítés, 

 közúti járművezető szakoktatói alapszakos képesítés, 

 „Közlekedési ismeretek” szakon szerzett közúti járművezető szakoktatói képesítés, 

 pedagógiai végzettség, 

 andragógiai végzettség. 

Részletes tanterv 

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni: 

 Közlekedés-földrajzi ismeretek 

o térképhasználat, térképismeret, a címjegyzék használata, 

o az adott megye útjainak elhelyezkedése az ország közúthálózatában, 

o a terület települései, nagyobb városainak részei, közútjai, középületei, a 

városok forgalomszervezési jellegzetességei, 

o a terület közlekedési hálózata (közúti, vasúti, légi, vízi), helyközi és helyi 

közlekedés a területen. 

 A megye főbb idegenforgalmi nevezetességei  

o természeti látnivalók (nemzeti parkok, természetvédelmi területek, 

arborétumok, látogatható barlangok, stb.), 

o kulturális, történelmi nevezetességek (idegenforgalmi érdeklődésre számot 

tartó épületek, múzeumok, képtárak, állandó kiállítások), 

o szabadidősportokra és üdülésre alkalmas területek, 

o a rendszeresen megrendezésre kerülő idegenforgalmi szempontból jelentős 

események helye, ideje, tartalma. 

 Navigációs és fedélzeti elektronikus rendszerek 

o műholdas helymeghatározás, 
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o korszerű helymeghatározó és navigációs rendszerek (GPS) működése, 

kezelése. 
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D. Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató 

tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció – SZEMK 

Módszertani útmutató 

A tantárgy tanításának célja a személytaxis személyszállító szolgáltató és a személygépkocsis 

személyszállító szolgáltató gépkocsivezetői tevékenységet végző járművezetők munkájának 

ellátásához szükséges alapvető ismeretek bemutatása, a személytaxizással és a 

személygépkocsis személyszállító szolgáltató gépkocsivezetői tevékenységgel kapcsolatos 

előírások, eljárások megismertetése. 

Az alapvető előírások, eljárások ismertetésén túlmenőn foglalkozni kell egyes részek 

részletesebb magyarázatával, értelmezésével. 

A jelöltnek meg kell ismernie a hivatkozott rendeletek pontos megnevezését, az időközben 

bekövetkezett változásokat. 

Tárgyi feltételek 

 Tantermi oktatás esetén a szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem, 

szemléltetésre alkalmazott korszerű eszközök (fali tablók, multimédiás 

oktatástechnológiai eszközök, video lejátszó, televíziókészülék, számítógép kivetítő 

berendezéssel, stb.). 

 E-learning rendszerű oktatás esetén a képzésnek megfelelő, jogszabályban előírtak 

szerinti tanúsított és minősített e-learning keretrendszer és tananyag. 

Személyi feltételek 

A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek 

valamelyikével: 

 bármely egyetemen vagy főiskolán szerzett gépjármű-közlekedési üzemmérnöki vagy 

közlekedésmérnöki végzettség,  

 forgalmi tiszti képesítés. 

Részletes tanterv 

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni: 

 A tevékenységre vonatkozó jogszabályok 

o A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény szerződésekre 

vonatkozó rendelkezései: 

 a szerződés általános szabályai 

 a szerződés megkötése, képviselet, tartalom, tárgy, semmisség, 

megtámadhatóság, 

 szerződésmódosítás, mellékkötelezettség, beszámítás, szerződésszegés, 

megszüntetés egyes esetei, 

 elévülés, engedményezés, tartozásvállalás. 

o a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 

rendelet által meghatározott feltételek: 

 a közúti közlekedési szolgáltatások fajtái, 

 a tevékenységi engedély, 

 a személyszállító vezetői igazolványra vonatkozó rendelkezések, 

 személytaxira illetve személygépkocsis személyszállító szolgáltató 

gépkocsiként használható személygépkocsira vonatkozó előírások, 

 műszaki alkalmassági vizsgálat, 

 a járművön feltüntetendő adatok, 

 a járművezető alkalmassági feltételei, 

 személyszállító vezetői igazolvány, 

 a jármű saját célra történő igénybevétele. 
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 kártérítés, utazásból való kizárás, 

 poggyászszállításra vonatkozó szabályok. 

 

 A fuvarvállalással kapcsolatos ismeretek: 

o a fuvarvállalás lehetséges formái, 

o a fuvarvállalási kényszer, 

o a taxi drosztok igénybevételi lehetőségei, 

o a szerződés tárgya, tartalma, a felelősség, 

o okmánykezelés. 

 

 Személyszállítás lebonyolítása: 

o az úti cél meghatározása, a szállítás útvonala, szállítási akadályok, 

o poggyász szállítása, 

o élőállat szállítása, 

o különleges személyszállítási feladatok. 

 

 Díjszabás, díjalkalmazási ismeretek: 

o az árformák (rögzített, maximált, szabad ár), 

o a díjszabás, 

o a személytaxival kapcsolatos díjszabás rendszere, 

o díjalkalmazási ismeretek, 

o a díjszámítási módok, 

o a személytaxi fuvardíja (alapdíj, egységdíj), 

o nyugta és számlaadási kötelezettség, 

o a taxaméter üzembe helyezése, javítása, a használatában bekövetkező 

változások, egyéb előírások, 

o fuvardíj-kiegyenlítés. 

 

 Az utasról történő gondoskodás, akadályoztatás esetén továbbutazás biztosítása: 

o egyesületi tagság esetén az egyesület más személytaxijának biztosítása, 

o teljes önállóság esetén más taxijának biztosítása, 

o jogi személynél, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társulásnál dolgozó alkalmazott esetén más személytaxi biztosítása, 

o egyéb közlekedési eszköz igénybevételének megszervezése másik jármű 

biztosítása esetén - a tulajdoni formától függetlenül - az alapdíj rendezése. 
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E. Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános 

idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és 

elektronikai rendszerek ismerete – OKFIK 

Módszertani útmutató 

A tantárgy szerepe kettős: egyrészt ténybeli ismereteket kell közvetítenie a tanulók felé 

Magyarországról közlekedés-földrajzi és idegenforgalmi szempontból, másrészt 

szemléletformáló feladata is kiemelkedő, a megfelelő "országkép" terjesztésének érdekében. 

Tárgyi feltételek 

 Tantermi oktatás esetén a szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem, 

szemléltetésre alkalmazott korszerű eszközök (fali tablók, multimédiás 

oktatástechnológiai eszközök, video lejátszó, televíziókészülék, számítógép kivetítő 

berendezéssel, stb.). 

 E-learning rendszerű oktatás esetén a képzésnek megfelelő, jogszabályban előírtak 

szerinti tanúsított és minősített e-learning keretrendszer és tananyag. 

Személyi feltételek 

A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek 

valamelyikével: 

 idegenforgalmi képesítés,  

 idegenvezetői képesítés,  

 forgalmi tiszti képesítés, 

 közúti járművezető szakoktatói alapszakos képesítés, 

 „Közlekedési ismeretek” szakon szerzett közúti járművezető szakoktatói képesítés, 

  pedagógiai végzettség,  

 andragógiai végzettség. 

Részletes tanterv 

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni: 

 Közlekedés-földrajzi ismeretek 

o térképhasználat, térképismeret,  

o a magyarországi utak kapcsolódása a nemzetközi főközlekedési útvonalakhoz, 

o Magyarország közúthálózata, 

o légi, vasúti és vízi közlekedés Magyarországon. 

 Magyarország főbb idegenforgalmi nevezetességei  

o természeti látnivalók (nemzeti parkok, természetvédelmi területek, 

arborétumok, látogatható barlangok, stb.), 

o kulturális nevezetességek (idegenforgalmi érdeklődésre számot tartó épületek, 

múzeumok, képtárak, állandó kiállítások), 

o szabadidősportokra és üdülésre alkalmas területek, 

o rendszeresen megrendezésre kerülő idegenforgalmi szempontból jelentős 

események helye, ideje, tartalma. 

 Navigációs és fedélzeti elektronikus rendszerek 

o műholdas helymeghatározás, 

o korszerű helymeghatározó és navigációs rendszerek (GPS) működése, 

kezelése.  
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F. A személytaxi tartozékainak kezelése – KEZELK 

Módszertani útmutató 

A tantárgy tanításának célja, hogy a leendő taxi-vezetők jártasságot szerezzenek a taxi 

tartozékainak kezelésében. 

Tárgyi feltételek 

 Tantermi oktatás esetén a szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem, 

szemléltetésre alkalmazott korszerű eszközök (fali tablók, multimédiás 

oktatástechnológiai eszközök, video lejátszó, televíziókészülék, számítógép kivetítő 

berendezéssel, stb.). 

 E-learning rendszerű oktatás esetén a képzésnek megfelelő, jogszabályban előírtak 

szerinti tanúsított és minősített e-learning keretrendszer és tananyag. 

 Személytaxi gépkocsi, amely megfelel a személygépkocsival díj ellenében végzett 

közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. mellékletében 

előírt követelményeknek. 

Személyi feltételek 

A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek 

valamelyikével: 

 közúti járművezető szakoktatói alapszakos képesítés, 

 „Járművezetési gyakorlat” szakon szerzett közúti járművezető szakoktatói képesítés. 

Részletes tanterv 

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni: 

 A személytaxi tartozékainak kezelése 

o a viteldíjjelző működtetése, a nyomtató használata, szalagcsere, festékkazetta-

csere, az adattároló használata, napi zárás, tarifaállítás, 

o a bankkártyás fizetést lehetővé tévő berendezés (terminál) kezelése, nyugta-, 

illetve számlaadás, 

o a szabadjelző felszerelése, működtetése, izzócsere, kontakthiba-lehetőségek, 

o a távközlési berendezések kezelése. 
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VII.  Vizsgakövetelmények 

1. Személytaxis személyszállító szolgáltató alapvizsga – TSA 

Vizsgatárgy 

típusa 

Vizsgatárgy 

kódja 
Vizsgatárgyak 

Vizsgatárgy 

fajtája 

Elmélet 

KÖZLTSZ 
Közlekedési, hibaelhárítási és 

vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet 
Számítógépes 

elméleti 

SZEMTSZ 

Személyszállító szerződési feltételek, 

valamint a személyszállítói szolgáltató 

tevékenységre vonatkozó hatósági 

előírások, utas-kommunikáció 

Számítógépes 

elméleti 

HELYISM 

Helyismereti jártasság és helyi 

idegenforgalmi ismeretek, valamint 

korszerű fedélzeti navigációs és 

elektronikai rendszerek ismerete 

Szóbeli vizsga 

Gyakorlat GYAK Vezetési gyakorlat Gyakorlati vizsga 

2. Személytaxis személyszállító szolgáltató továbbképzési vizsga – TST 

Vizsgatárgy 

típusa 

Vizsgatárgy 

kódja 
Vizsgatárgy megnevezése 

Vizsgatárgy 

fajtája 

Elmélet 

KÖZLTSZ 
Közlekedési, hibaelhárítási és 

vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet 

Számítógépes 

elméleti 

SZEMTSZ 

Személyszállító szerződési feltételek, 

valamint a személyszállítói szolgáltató 

tevékenységre vonatkozó hatósági 

előírások, utas-kommunikáció 

Számítógépes 

elméleti 

3. Személytaxis személyszállító szolgáltató kiterjesztő vizsga – TSK 

Vizsgatárgy 

típusa 

Vizsgatárgy 

kódja 
Vizsgatárgy megnevezése 

Vizsgatárgy 

fajtája 

Gyakorlat GYAK Vezetési gyakorlat Gyakorlati vizsga 

4. Személytaxis személyszállító szolgáltató különbözeti vizsga – TSB 

Vizsgatárgy 

típusa 

Vizsgatárgy 

kódja 
Vizsgatárgy megnevezése 

Vizsgatárgy 

fajtája 

Gyakorlat SPEC 
Speciális járművezetési és utas-kiszolgálási 

gyakorlat 
Gyakorlati vizsga 

  



21 

 

5. Személygépkocsis személyszállító szolgáltató alapvizsga – SGSA 

Vizsgatárgy 

típusa 

Vizsgatárgy 

kódja 
Vizsgatárgyak 

Vizsgatárgy 

fajtája 

Elmélet 

KÖZLTSZ 
Közlekedési, hibaelhárítási és 

vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet 

Számítógépes 

elméleti 

SZEMTSZ 

Személyszállító szerződési feltételek, 

valamint a személyszállítói szolgáltató 

tevékenységre vonatkozó hatósági 

előírások, utas-kommunikáció 

Számítógépes 

elméleti 

OKFI 

Országos közlekedés-földrajzi és 

térképolvasási ismeretek, általános 

idegenforgalmi ismeretek, valamint 

korszerű fedélzeti navigációs és 

elektronikai 

Szóbeli vizsga 

Gyakorlat GYAK Vezetési gyakorlat Gyakorlati vizsga 

6. Személygépkocsis személyszállító szolgáltató továbbképzési vizsga – SGST 

Vizsgatárgy 

típusa 

Vizsgatárgy 

kódja 
Vizsgatárgy megnevezése 

Vizsgatárgy 

fajtája 

Elmélet 

KÖZLTSZ 
Közlekedési, hibaelhárítási és 

vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet 

Számítógépes 

elméleti 

SZEMTSZ 

Személyszállító szerződési feltételek, 

valamint a személyszállítói szolgáltató 

tevékenységre vonatkozó hatósági 

előírások, utas-kommunikáció 

Számítógépes 

elméleti 

7. Személygépkocsis személyszállító szolgáltató különbözeti vizsga – SGSK 

Vizsgatárgy 

típusa 

Vizsgatárgy 

kódja 
Vizsgatárgy megnevezése 

Vizsgatárgy 

fajtája 

Elmélet OKFI 

Országos közlekedés-földrajzi és 

térképolvasási ismeretek, általános 

idegenforgalmi ismeretek, valamint 

korszerű fedélzeti navigációs és 

elektronikai 

Szóbeli vizsga 
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VIII. Vizsgatárgyak vizsgakövetelményei 
 

A vizsgatárgyak felsorolása 

A. Közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet 

A vizsgatárgy kódja: KÖZLTSZ 

A vizsga követelményei 

A vizsga teljesítéséhez egy 50 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell 

sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 50 perc.  

Az elérhető maximális pontszám 70 pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, 

vagy annál kevesebb. 

 

A vizsga ismeretanyaga 

A vizsga ismeretanyaga megegyezik a „Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és 

vezetéselmélet” és a „Speciális vezetéstechnikai ismeretek” című tantárgyak 

ismeretanyagával. 

A vizsgáztatás személyi feltételei 

A vizsgatárgy vizsgáztatásához szükséges képesítés: 

- közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés, és  

- szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben való szereplés. 

A vizsgáztatás tárgyi feltételei  
Előzetesen jóváhagyott valamely számítógépes elméleti vizsgaterem. 

A vizsgáztatás egyéb feltételei 

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.  
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B. Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató 

tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció 

A vizsgatárgy kódja: SZEMTSZ 

A vizsga követelményei 

A vizsga teljesítéséhez egy 25 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell 

sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 25 perc.  

Az elérhető maximális pontszám 25 pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, 

vagy annál kevesebb. 

 

A vizsga ismeretanyaga 

A vizsga ismeretanyaga megegyezik a „Személyszállító szerződési feltételek, valamint a 

személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció” 

című tantárgy ismeretanyagával. 

A vizsgáztatás személyi feltételei 

A vizsgatárgy vizsgáztatásához szükséges képesítés: 

- közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés, és  

- szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben való szereplés. 

A vizsgáztatás tárgyi feltételei  
Előzetesen jóváhagyott valamely számítógépes elméleti vizsgaterem. 

A vizsgáztatás egyéb feltételei 

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.  
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C. Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű 

fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete 

A vizsgatárgy kódja: HELYISM 

A vizsga követelményei  

A vizsga teljesítéséhez a rendelkezésre álló kérdéssorból („Szóbeli vizsgakérdések”) tételt 

húzva kell felelni. A vizsgadokumentáció tartalmazza a szóbeli tételeket, melyek közül a 

vizsgázó a vizsga kezdetekor 1 db tételt húz.  

A vizsga időtartama 25 perc, amiből 20 perc a felkészülési idő. 

A szóbeli feleleteket megfelelt (M) vagy nem felelt meg () formában kell minősíteni. 

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik 

kellő ismerettel és jártassággal. 

 

A vizsga ismeretanyaga 

A vizsga ismeretanyaga megegyezik a „Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi 

ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete” című 

tantárgy ismeretanyagával. 

 

Szóbeli vizsgakérdések 

1. Ismertesse a megyéjén áthaladó nemzetközi és országos főközlekedési utakat és azok 

útvonalát! 

2. Ismertesse megyéje közúthálózatának, vasúthálózatának és esetleges vízi, illetve légi 

közlekedésének a jellemzőit! 

3. Ismertesse, milyen helyi és helyközi tömegközlekedés van megyéjében! 

4. Sorolja fel megyéje jelentősebb városait és nevezetesebb egyéb más településeit! 

5. Ismertesse megyéje nagyobb városainak városrészeit, főbb közútjaikat, köztereiket, 

forgalomszervezési jellegzetességeit! 

6. Ismertesse megyéje nagyobb városainak nevezetesebb középületeit (funkcióját, helyét, 

megközelítését)! 

7. Ismertesse megyéje főbb természeti látnivalóit! 

8. Ismertesse megyéje főbb kulturális, történelmi nevezetességeit! 

9. Ismertesse milyen jelentősebb események és rendezvények vannak az Ön megyéjében 

(helyük, idejük, tartalmuk)! 

10. Ismertesse megyéje főbb kereskedelmi központjait, szálláslehetőségeit, főbb szállodáit, 

kempingjeit! 

11. Ismertesse megyéje szabadidősportokra és üdülésre alkalmas területeit! 

12. Ismertesse a megyéjében található nevezetesebb szórakozó- és vendéglátóhelyeket! 

13. Sorolja fel a megyeszékhelyen található főbb taxi-drosztokat és igénybevételük 

lehetőségeit! 

14. Sorolja fel megyéje főbb egészségügyi intézményeit! Hol talál a megyeszékhelyen 

éjszakai ügyeletet? 

15. Ismertesse a vizsgabiztos által megjelölt kiindulópont és cím közötti célszerű útvonalakat, 

és azok sajátosságait! 

16. Ismertesse a navigációs eszköz kezelésének előnyeit, hátrányait, veszélyeit és a 

közlekedési helyzetekben való szerepét.  

 

A vizsgáztatás személyi feltételei 

A vizsgatárgyat olyan személy vizsgáztathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítések, 

végzettségek valamelyikével: 
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 érvényes, „B” kategóriás vezetői engedély és közúti járművezetői vizsgabiztosi 

képesítés, vagy 

 bármely egyetemen, főiskolán szerzett gépész-, autógépész-, közlekedésmérnöki, 

mérnöktanári, jogi, államigazgatási, vagy autóközlekedési műszaki tanári oklevél és 

személytaxis vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltató tevékenység 

végzésében, irányításában, ellenőrzésében vagy felügyeletében szerzett 2 éves 

szakmai gyakorlat, 

 

valamint a szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben való szereplés. 

A vizsgáztatás tárgyi feltételei  

 A vizsgáztatás lebonyolítására alkalmas – a vonatkozó építésügyi, közegészségügyi 

stb. előírásoknak megfelelő – vizsgaterem, melyben valamennyi vizsgázó és a vizsgán 

közreműködő részére megfelelő ülőhely és asztal (pad) van olyan elrendezésben, hogy 

a vizsgabiztos könnyen áttekinthesse, ellenőrizhesse a vizsgázók munkáját. 

A vizsgáztatás egyéb feltételei 

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése. 
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D. Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi 

ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek 

ismerete 

A vizsgatárgy kódja: OKFI 

A vizsga követelményei 

A vizsga teljesítéséhez a rendelkezésre álló kérdéssorból („Szóbeli vizsgakérdések”) tételt 

húzva kell felelni. A vizsgadokumentáció tartalmazza a szóbeli tételeket, melyek közül a 

vizsgázó a vizsga kezdetekor egy db tételt húz.  

A vizsga időtartama 25 perc, amiből 20 perc a felkészülési idő. 

A szóbeli feleleteket megfelelt (M) vagy nem felelt meg () formában kell minősíteni. 

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik 

kellő ismerettel és jártassággal. 

 

A vizsga ismeretanyaga 

A vizsga ismeretanyaga megegyezik a „Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási 

ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és 

elektronikai rendszerek ismerete” című tantárgy ismeretanyagával. 

 

Szóbeli vizsgakérdések 

1. Sorolja fel a Magyarországon áthaladó nemzetközi főközlekedési utakat és ismertesse 

útvonalaikat! 

2. Ismertesse az országos főközlekedési utak számozási rendjét s az általuk érintett nagyobb 

városokat! 

3. Ismertesse Magyarország vasúti, vízi és légi közlekedésének főbb jellemzőit! 

4. Ismertesse Budapest főbb természeti látnivalóit! 

5. Ismertesse Budapest főbb történeti és kulturális nevezetességeit! 

6. Ismertesse Budapest szabadidősportokra, üdülésre és gyógyturizmusra alkalmas 

nevezetesebb területeit! 

7. Ismertesse a Budapesten rendszeresen megrendezésre kerülő, idegenforgalmi 

szempontból jelentősebb eseményeket (helye, ideje, tartalma)! 

8. Ismertesse a Duna-kanyar főbb természeti látnivalóit! 

9. Ismertesse a Duna-kanyar főbb történeti és kulturális nevezetességeit! 

10. Ismertesse a Duna-kanyar szabadidősportokra, üdülésre és gyógyturizmusra alkalmas 

nevezetesebb területeit! 

11. Ismertesse a Duna-kanyarban rendszeresen megrendezésre kerülő, idegenforgalmi 

szempontból jelentősebb eseményeket (helye, ideje, tartalma)! 

12. Ismertesse Észak-Magyarország főbb természeti látnivalóit! 

13. Ismertesse Észak-Magyarország főbb történeti és kulturális nevezetességeit! 

14. Ismertesse Észak-Magyarország szabadidősportokra, üdülésre és gyógyturizmusra 

alkalmas nevezetesebb területeit! 

15. Ismertesse az Észak-Magyarországon rendszeresen megrendezésre kerülő, 

idegenforgalmi szempontból jelentősebb eseményeket (helye, ideje, tartalma)! 

16. Ismertesse az Alföld főbb természeti látnivalóit! 

17. Ismertesse az Alföld főbb történeti és kulturális nevezetességeit! 

18. Ismertesse az Alföld szabadidősportokra, üdülésre és gyógyturizmusra alkalmas 

nevezetesebb területeit! 

19. Ismertesse az Alföldön rendszeresen megrendezésre kerülő, idegenforgalmi szempontból 

jelentősebb eseményeket (helye, ideje, tartalma)! 

20. Ismertesse a Dunántúl főbb természeti látnivalóit! 



27 

 

21. Ismertesse a Dunántúl főbb történeti és kulturális nevezetességeit! 

22. Ismertesse a Dunántúl szabadidősportokra, üdülésre és gyógyturizmusra alkalmas 

nevezetesebb területeit! 

23. Ismertesse a Dunántúlon rendszeresen megrendezésre kerülő, idegenforgalmi 

szempontból jelentősebb eseményeket (helye, ideje, tartalma)! 

24. Ismertesse a Balaton főbb természeti látnivalóit! 

25. Ismertesse a Balaton főbb történeti és kulturális nevezetességeit! 

26. Ismertesse a Balaton szabadidősportokra, üdülésre és gyógyturizmusra alkalmas 

nevezetesebb területeit! 

27. Ismertesse a Balatonon rendszeresen megrendezésre kerülő, idegenforgalmi szempontból 

jelentősebb eseményeket (helye, ideje, tartalma)! 

28. Ismertesse a navigációs eszköz kezelésének előnyeit, hátrányait, veszélyeit és a 

közlekedési helyzetekben való szerepét.  

A vizsgáztatás személyi feltételei 

A vizsgatárgyat olyan személy vizsgáztathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítések, 

végzettségek valamelyikével: 

 érvényes, „B” kategóriás vezetői engedély és közúti járművezetői vizsgabiztosi 

képesítés, vagy 

 bármely egyetemen, főiskolán szerzett gépész-, autógépész-, közlekedésmérnöki, 

mérnöktanári, jogi, államigazgatási, vagy autóközlekedési műszaki tanári oklevél és 

személytaxis vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltató tevékenység 

végzésében, irányításában, ellenőrzésében vagy felügyeletében szerzett 2 éves 

szakmai gyakorlat, 

 

valamint a szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben való szereplés. 

A vizsgáztatás tárgyi feltételei  

 A vizsgáztatás lebonyolítására alkalmas – a vonatkozó építésügyi, közegészségügyi 

stb. előírásoknak megfelelő – vizsgaterem, melyben valamennyi vizsgázó és a vizsgán 

közreműködő részére megfelelő ülőhely és asztal (pad) van olyan elrendezésben, hogy 

a vizsgabiztos könnyen áttekinthesse, ellenőrizhesse a vizsgázók munkáját. 

A vizsgáztatás egyéb feltételei 

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése. 
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E. Vezetési gyakorlat (TSA és TSK képzés esetén) 

A vizsgatárgy kódja: GYAK  

A vizsga követelményei 

A gyakorlati vizsga keretében - a vizsgabiztost, mint utast szállítva - személyszállítási 

fuvarfeladat szimulálását kell navigációs berendezés használata nélkül végrehajtani. A vizsga 

időtartama 40 perc. Az utas felvétele során szükséges teendők elvégzésére a rendelkezésre 

álló idő min. 5 perc, a közúti forgalomban történő járművezetés időtartama min. 30 perc. 

 

A gyakorlati vizsgát megfelelt (M) vagy nem felelt meg () formában kell minősíteni. 

 

Sikertelen a vizsga ha: 

 a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 

vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. 

számú mellékletében felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt, 

 tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait 

illetően, vagy 

 a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved. 

 

A vizsga ismeretanyaga 

A vizsga során a vizsgázónak  

 szakszerűen kell kezelnie a taxi tartozékait (a szabadjelző felhelyezése, levétele és 

kapcsolása, taxaméter kapcsolása, nyugtapapír befűzése, tarifa váltása), a forgalomban 

történő vezetés során a taxaméter nem működtethető, a szabadjelző letakarása vagy 

levétele kötelező 

 el kell végeznie az egyéb kapcsolódó utas-kiszolgálási feladatokat, ismertetni a 

biztonságos poggyászelhelyezés szabályait és lehetőségeit a vizsga során használt 

járművön, 

 a járművet szabályosan és biztonságosan vezetve a vizsgabiztos által az adott település 

legjellemzőbb úti céljainak (pályaudvar, kórház, kulturális és turisztikai nevezetesség, 

bevásárló központok, közoktatási intézmények, nagyobb vendéglátóhelyek) köréből 

kiválasztott úti célt kell megtalálnia, 

 gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége feleljen 

meg a közúti forgalomban történő önálló, biztonságos és környezetkímélő közlekedés 

követelményeinek.  

 

A vizsgázónak a vizsgára jelentéskor jeleznie kell, hogy mely megye vagy a főváros területére 

szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye megyei jogú városában, illetve a főváros 

területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja. 

A vizsgáztatás személyi feltételei 

A vizsgatárgyat olyan személy vizsgáztathatja, aki rendelkezik érvényes, „B” kategóriás 

vezetői engedéllyel és alapszakon vagy „Járművezetési gyakorlat” szakon szerzett közúti 

járművezető vizsgabiztosi képesítést, valamint szerepel a szaktanfolyami vizsgabiztosi 

névjegyzékben. 

A vizsgáztatás tárgyi feltételei  
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A vizsgáztatás lebonyolításához – a képzéshez igazodó – olyan személygépkocsi, amely 

megfelel a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglaltaknak. 

A vizsgáztatás egyéb feltételei 

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam sikeres és igazolt elvégzése, és érvényes „B” 

kategóriás vezetői engedély. 
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F. Vezetési gyakorlat (SGSA képzés esetén) 

A vizsgatárgy kódja: GYAK  

A vizsga követelményei 

A gyakorlati vizsga keretében - a vizsgabiztost, mint utast szállítva - személyszállítási 

fuvarfeladat szimulálását kell, navigációs berendezés használata nélkül végrehajtani. A vizsga 

időtartama 40 perc. A közúti forgalomban történő járművezetés időtartama min. 30 perc. 

 

A gyakorlati vizsgát megfelelt (M) vagy nem felelt meg () formában kell minősíteni. 

 

Sikertelen a vizsga ha: 

 a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 

vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. 

számú mellékletében felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt, 

 tájékozatlanságot mutat az utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy 

 a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved. 

 

A vizsga ismeretanyaga 
A vizsga során a vizsgázónak 

 a járművet szabályosan és biztonságosan vezetve a vizsgabiztos által kiválasztott úti 

célt kell megtalálnia, 

 gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége 

feleljen meg a közúti forgalomban történő önálló, biztonságos és környezetkímélő 

közlekedés követelményeinek. 

 el kell végeznie az egyéb kapcsolódó utas-kiszolgálási feladatokat ismertetni a 

biztonságos poggyászelhelyezés szabályait és lehetőségeit a vizsga során használt 

járművön. 

 

A vizsga megyei jogú városban, illetve a főváros területén tehető le. A vizsga helyét a 

közlekedési hatóság jelöli ki, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő 

vizsgajárművet a képző szerv biztosítja. 

 

A vizsgáztatás személyi feltételei 

 A vizsgatárgyat olyan személy vizsgáztathatja, aki rendelkezik érvényes, „B” 

kategóriás vezetői engedéllyel és alapszakon vagy „Járművezetési gyakorlat” szakon 

szerzett közúti járművezető vizsgabiztosi képesítést, valamint szerepel a 

szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben. 

A vizsgáztatás tárgyi feltételei  
A vizsgáztatás lebonyolításához – a képzéshez igazodó – olyan személygépkocsi, amely 

megfelel a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. mellékletének 1. pontjában foglaltaknak. 

A vizsgáztatás egyéb feltételei 

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam sikeres és igazolt elvégzése, és érvényes „B” 

kategóriás vezetői engedély.  
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G.  Speciális járművezetési és utas-kiszolgálási gyakorlat 

A vizsgatárgy kódja: SPEC 

A vizsga követelményei 

A gyakorlati vizsga keretében - a vizsgabiztost, mint utast szállítva - személyszállítási 

fuvarfeladat szimulálását kell, navigációs berendezés használata nélkül végrehajtani. A vizsga 

időtartama 40 perc. Az utas felvétele során szükséges teendők elvégzésére a rendelkezésre 

álló idő min. 5 perc, a közúti forgalomban történő járművezetés időtartama min. 30 perc. 

 

A gyakorlati vizsgát megfelelt (M) vagy nem felelt meg () formában kell minősíteni. 

 

Sikertelen a vizsga ha: 

 a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 

vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. 

számú mellékletében felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt, 

 tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait 

illetően, vagy 

 a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved. 

 

A vizsga ismeretanyaga 
A vizsga során a vizsgázónak 

 szakszerűen kell kezelnie a taxi tartozékait (a szabadjelző felhelyezése, levétele és 

kapcsolása, taxaméter kapcsolása, nyugtapapír befűzése, tarifa váltása), a forgalomban 

történő vezetés során a taxaméter nem működtethető, a szabadjelző letakarása vagy 

levétele kötelező 

 el kell végeznie az egyéb kapcsolódó utas-kiszolgálási feladatokat (biztonságos 

poggyászelhelyezés). 

 a járművet szabályosan és biztonságosan vezetve a vizsgabiztos által az adott település 

legjellemzőbb úti céljainak (pályaudvar, kórház, kulturális és turisztikai nevezetesség, 

bevásárló központok, közoktatási intézmények, nagyobb vendéglátóhelyek) köréből 

kiválasztott úti célt kell megtalálnia, 

 gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége feleljen 

meg a közúti forgalomban történő önálló, biztonságos és környezetkímélő közlekedés 

követelményeinek.  

 

A vizsgázónak a vizsgára jelentéskor jeleznie kell, hogy mely megye vagy a főváros területére 

szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye megyei jogú városában, illetve a főváros 

területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja. 

A vizsgáztatás személyi feltételei 

 A vizsgatárgyat olyan személy vizsgáztathatja, aki rendelkezik érvényes, „B” 

kategóriás vezetői engedéllyel és alapszakon vagy „Járművezetési gyakorlat” szakon 

szerzett közúti járművezető vizsgabiztosi képesítést, valamint szerepel a 

szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben. 

A vizsgáztatás tárgyi feltételei  
A vizsgáztatás lebonyolításához olyan személygépkocsi, amely megfelel a 

személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) 

Korm. rendelet 3. mellékletében foglaltaknak. 
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A vizsgáztatás egyéb feltételei 

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam sikeres és igazolt elvégzése, és érvényes „B” 

kategóriás vezetői engedély. 


