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1. A SEGÉDLET ALKALMAZÁSA 

A vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: hatóság) és a vasúti vizsgaközpont 
a Segédlet a vasúti vizsgaközpont hatáskörébe tartozó vasúti vizsgák 
megnevezésének meghatározásához című kiadványt (a továbbiakban: segédlet) a 
vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók 
szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és 
képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti 
járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a 
továbbiakban: R.) 3. számú mellékletében meghatározott hatósági vizsgák egységes, 
a hozzá kapcsolódó ismeretek egyértelmű meghatározását és beazonosíthatóságát 
szolgáló megnevezések meghatározása érdekében készítette el. 

A R. szerint a vizsgák megnevezését a hatóság határozza meg. 

A segédletet valamennyi vizsga megnevezésénél alkalmazni kell. 

2. A VIZSGÁK MEGNEVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZERKEZETE 

A vizsga megnevezése sorrendben az alábbi részekből áll: 

a) a R. 3. melléklete alapján meghatározott név, 

b) a vizsga fajtájára utaló kiegészítés, 

c) a vizsgához kapcsolódó infrastruktúra megjelölés, 

d) a vizsgához kapcsolódó kategória megjelölés, 

e) a vizsgához kapcsolódó korlátozás, 

f) a vizsgához tartozó ismeret alapján megállapított verziószám, 

g) a vizsgához kapcsolódó követelményszint meghatározásának éve és 
sorszáma, 

h) a vizsgamódszertanának száma. 

Az f), a g) és a h) részek közé kötőjelet kell írni. 

2.1. A vizsga fajtájára utaló kiegészítések 

a) „ELTÉRÉS ALAPVIZSGA” szöveg nagybetűkkel vagy, 

b) „RÉSZALAPVIZSGA” szöveg nagybetűkkel. 

Kizárólag eltérés alapvizsga és részalapvizsga esetén kell alkalmazni, a vizsgához 
tartozó alapvizsga megnevezésének kiegészítéseként. 

2.2. A vizsgához kapcsolódó infrastruktúra megjelölés 

Zárójelek között: az utasításrendszer alapját képező utasítás címe, kiegészítve az 
„és kapcsolódó szabályozások” szöveggel. 

Ezt a megjelölést – a fordítókorong-kezelő, tolópad-vezető, a mozgólépcső, 
mozgójárda kezelő és a vasútszakmai oktató kivételével – a nem járművezető 
munkaköröknél, valamint a járművezető munkakör infrastruktúra és vezetési 
gyakorlat vizsgája esetén kell alkalmazni. 



2.3. A vizsgához kapcsolódó kategória megjelölés 

Zárójelek között: a kapcsolódó kategória modul megnevezése. 

Járművezető munkakör vezetési gyakorlat vizsgája esetén kell alkalmazni. 

2.4. A vizsgához kapcsolódó korlátozás 

Zárójelek között: a korlátozás szövege. 

A korlátozásokat a hatóság a vizsgához kapcsolódó ismeretek 
figyelembevételével állapítja meg. Korlátozás hiányát külön feltüntetni nem kell. 

2.5. A vizsgához tartozó ismeret alapján megállapított 

verziószám 

Az alapvizsgához tartozó, elsőként megállapított követelményszint verziószáma: 
V01. 

Az alapvizsgához tartozó, további, új – eltérő ismereteket tartalmazó –
követelményszint verziószáma: „V” betű és azt követően az alapvizsgához tartozó 
követelményszint soron következő verzió sorszáma – két számjeggyel írva. 

A verziószám megállapításakor az alapvizsgához tartozónak kell tekinteni a 
követelményszintet, ha a hozzá tartozó vizsga megnevezés alábbi részei 
megegyeznek:  

a) a R. 3. melléklete alapján meghatározott név, 

b) a vizsgához kapcsolódó infrastruktúra megjelölés, 

c) a vizsgához kapcsolódó kategória megjelölés, 

d) a vizsgához kapcsolódó korlátozás. 

2.6. A vizsgához kapcsolódó követelményszint 

meghatározásának éve és sorszáma 

„KAV” szó, azt követen az érintett követelményszint(ek) meghatározásának 
legkisebb évszáma, azt követően „/” jel után a követelményszint(ek) 
meghatározásának sorszáma(i) – több sorszám esetén vesszővel elválasztva. 

Az alapvizsgához tartozó, elsőként megállapított követelményszint sorszáma: 1. 

a) Új – módosuló ismereteket tartalmazó – követelményszint esetén az 
alapvizsgához tartozó követelményszint soron következő sorszáma. 

b) Eltérés alapvizsgához kapcsolódó új vizsga követelményszint esetén az 
alapvizsgához tartozó, az eltérés alapvizsgához kapcsolódó vizsga 
követelményszint sorszáma, követelményszintek sorszámai. 

c) Alapvizsgához kapcsolódó részalapvizsga esetén az alapvizsgához tartozó 
vizsga követelményszint sorszáma. 

A sorszám megállapításakor az alapvizsgához tartozónak kell tekinteni a 
követelményszintet, ha a hozzá tartozó vizsga megnevezés alábbi részei 
megegyeznek:  

a) a R. 3. melléklete alapján meghatározott név, 



b) a vizsgához kapcsolódó infrastruktúra megjelölés, 

c) a vizsgához kapcsolódó kategória megjelölés, 

d) a vizsgához kapcsolódó korlátozás, 

e) a vizsgához tartozó ismeret alapján megállapított verziószám. 

2.7. A vizsga módszertanának száma 

Az alapvizsgához tartozó, elsőként megállapított vizsgamódszertan száma: M1. 

Az alapvizsgához tartozó, további, új – elérő – vizsgamódszertan száma: „M” betű 
és azt követően az alapvizsgához tartozó vizsgamódszertan soron következő 
sorszáma. 

A módszertan számának megállapításakor az alapvizsgához tartozónak kell 
tekinteni a vizsgamódszertant, ha a hozzá tartozó vizsga megnevezés alábbi részei 
megegyeznek:  

a) a R. 3. melléklete alapján meghatározott név, 

b) a vizsgához kapcsolódó infrastruktúra megjelölés, 

c) a vizsgához kapcsolódó kategória megjelölés, 

d) a vizsgához kapcsolódó korlátozás, 

e) a vizsgához tartozó ismeret alapján megállapított verziószám. 

 

3. A VIZSGÁK MEGNEVEZÉSÉNEK ALKALMAZÁSA 

A vizsgák egységes megnevezését kell alkalmazni: 

a) a hatósági vizsga megnevezésénél, 

b) a hatósági vizsga nyilvántartásánál, 

c) a hatósági vizsga bejelentésénél, 

d) a hatósági vizsgához kapcsolódó okmányokon, 

e) a képzések vizsgára történő hivatkozásakor. 

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A segédletet 2020. április 1-jétől kell alkalmazni az új és módosított 
vizsgaelnevezéseknél. 


