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Segédlet 
 

A vasúti társaság által készítendő vizsgaszabályzat és eljárási rend 
elkészítésének tartalmi és formai követelményei 

 
A segédlet az ITM VHF/112073-1/2021-ITM számú határozata alapján került összeállításra 

 
A vasúti társasági vizsgaszabályzat tartalmi követelményei 

 
 
1. A VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSI REND ALKALMAZÁSA 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 2. § 30 pont: a vasúti társaság által a hatóságnak bejelentett, a 3. 
melléklet I/A., II.1/A., V.2.2., V.3.2. pontja szerinti – a vasúti társaság biztonságirányítási 
rendszerében megjelenített – vizsga. 

A vizsgaszabályzat személyi, területi, tárgyi és időbeli hatályát a vizsgaszabályzatban kell 
meghatározni. 

Szabályozás, személyi hatály a vizsgázóra vonatkoztatva: a vasúti társaság biztonságirányítási 
rendszerében meghatározott munkakörökben foglalkoztatott személyekre (továbbiakban: 
vizsgázókra). 

2. A VASÚTI TÁRSASÁG ELÉRHETŐSÉGE 

2.1. A VASÚTI TÁRSASÁG NEVE, CÍME, HONLAPJA, LEVELEZÉSI CÍME 

Az vasúti társaság nevét, címét, honlapját és levelezési címét a vizsgaszabályzatban kell 
megadni. 

2.2. A SZEMÉLYES FÉLFOGADÁS RENDJE 

Személyes ügyintézés időpontjait a vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 
Ügyintézés helye és időpontjai. 

3. MÁSODLATOK KIÁLLÍTÁSA 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 34. § (1a): a vizsgáztató szervezet kérelemre a névváltozás folytán, 
valamint az elveszett, a megrongálódott, vagy egyéb okból használhatatlanná vált 
vizsgaigazolásról, illetve vizsgajegyzőkönyvről másodlatot állít ki. 

A másodlat kiállítására vonatkozó eljárást a vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás és a másodlat kiállítási kérelem nyomtatvány. 

4. ALAPVIZSGÁRA BOCSÁTÁS ÉS BEJELENTÉS FELTÉTELEINEK ELLENŐRZÉSE ELJÁRÁS 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 18. § (3) a) és b): a képzőszervezet akkor jelentheti be a képzésben 
résztvevőt alapvizsgára, ha a résztvevő a képzési programban előírt beszámolási kötelezettségét 
teljesítette és megfelelt a képzésben való részvétel feltételeinek. 
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Az alapvizsgára bocsájtás illetve a bejelentés feltételeinek vizsgálatára vonatkozó szabályokat a 
vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás. 

5. ELŐVIZSGÁT KÖVETŐ ALAPVIZSGÁZTATÁS ELJÁRÁS 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 35/A, 35/B és 35/C § : új vasúti infrastruktúra kiépítése, a vasúti 
infrastruktúra korszerűsítése illetve új vasúti jármű üzembe helyezése esetén vasúti társasági 
hatáskörben szervezett vizsga. 

Az elővizsgát követő alapvizsgára bocsájtás illetve a bejelentés feltételeinek vizsgálatára 
vonatkozó szabályokat a vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás. 

6. RÉSZALAPVIZSGÁZTATÁS ELJÁRÁS 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 19. § (2a): az alapvizsga lehet alapképzést követő alapvizsga és 
részalapvizsga. 

A részalapvizsgával bocsájtás illetve a bejelentés feltételeinek vizsgálatára szabályokat a 
vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás. 

7. ELTÉRÉS VIZSGÁK 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 35/D. § (1): Amennyiben a vasútbiztonsági szabályok megváltoznak, 
a pályahálózat működtető vagy a vasúti társaság köteles az új képzési program alapján 
megkezdeni azoknak a munkavállalóknak a képzését, akiknek a biztonsági szabályok változása a 
munkakörükre vonatkozó képzési programban meghatározott ismeretanyag változását 
eredményezi, és a biztonsági szabályok ismerete a munkavégzés feltétele. 

Az eltérés alapvizsgára bocsájtás illetve a bejelentés feltételeinek vizsgálatára vonatkozó 
szabályokat a vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás. 

8. AZ IDŐSZAKOS VIZSGA SZERVEZÉSE 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 28. § (2): az időszakos vizsga előkészítése, szervezése a regisztrált 
szervezet, a vizsgatételek meghatározása és a vizsgabiztosok kijelölése a vizsgáztató szervezet 
feladata. 

A időszakos vizsgára bocsájtás illetve a bejelentés feltételeinek vizsgálatára vonatkozó szabályokat 
a vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás. 
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9. A SORON KÍVÜLI IDŐSZAKOS VIZSGA SZERVEZÉSE 

A 19/2011. (V.10) NFM rendelet 22. § (3), 27. § (6) és 31. § (6): hatósági kötelezés, az adott 
munkakörből történő hat évet el nem érő távollét és az érvényességi idő eltelte miatt elrendelt 
időszakos vizsga. 

A soron kívüli időszakos vizsgára bocsájtás illetve a bejelentés feltételeinek vizsgálatára vonatkozó 
szabályokat a vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás. 

10. A VIZSGAHELYSZÍN ÉS A VIZSGAIDŐPONT KIJELÖLÉSE ELJÁRÁS 

A vizsgahelyszín és a vizsgaidőpont kijelölésére vonatkozó eljárást a vizsgaszabályzatban kell 
meghatározni. 

Szabályozás. 

11. A VIZSGABIZTOS KIJELÖLÉSE ELJÁRÁS 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 15. § (1): a vizsgán csak a vizsgáztató szervezet (a vasúti társaság) 
által kijelölt vizsgabiztos vehet részt. 

A vizsgabiztos kijelölése eljárást a vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás. 

12. A VIZSGÁK ELŐKÉSZÍTÉSE, BEJELENTÉSE ELJÁRÁS 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 18. § (5) és 30. § (6): a vasúti társasági alap- illetve időszakos vizsgák 
esetében a bejelentéseket a képzőszervezetnek a vizsgaközpont nyilvántartási rendszerében a 
vizsgabiztos feltüntetésével a vizsga időpontját megelőző 5. munkanapig rögzítenie kell. A 
vizsgabiztost csak a vizsgáztató szervezet jelölhet ki. 

A vizsgák előszítése, bejelentése eljárást a vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás. 

13. VIZSGAHELYISÉGEK KOMFORTJA ÉS FELSZERELTSÉGE 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 4. § (2) b): a képzőszervezetek nyilvántartásába az a szervezet vehető 
fel, amelyik - többek között – biztosítani tudja a 8. mellékletben maghatározott tárgyi feltételeket. 

A vizsgahelyiségek komfortjára és felszereltségére vonatkozó előírásokat a vizsgaszabályzatban 
kell meghatározni. 

Szabályozás. 

14. ELJÁRÁS, HA A VIZSGAHELYISÉGEK KOMFORTJA ÉS FELSZERELTSÉGE NEM MEGFELELŐ 

Az eljárást, ha a vizsgahelyiségek komfortja és felszereltsége nem megfelelő, a vizsgaszabályzatban 
kell meghatározni. 

Szabályozás. 
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15. A VIZSGABIZTOS FELADATAI 

A vizsgabiztos feladatait a vizsgaszabályzatban kell meghatározni. (a vizsga előkészítése; a vizsga 
megkezdése, a vizsgázók tájékoztatása; személyazonosság, adatok és a Nyilatkozat kitöltésének 
ellenőrzése; az egyes vizsgatevékenységekkel kapcsolatos feladatok; a vizsgaeredmények 
rögzítése, az iratok kinyomtatása, kitöltése, átadása; a vizsgaanyag összeállítása és leadása; 
rendkívüli események kezelése) 

Szabályozás. 

16. A VIZSGÁZTATÁST BEFOLYÁSOLÓ RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK KEZELÉSE 

A vizsgáztatást befolyásoló rendkívüli események esetén követendő eljárást a vizsgaszabályzatban 
kell meghatározni. 

Szabályozás. 

17. A VIZSGÁZTATÓ SZERVEZET OKMÁNYAINAK KIÁLLÍTÁSA ELJÁRÁS 

A 19/2011. (V.10) NFM rendelet 33. § (1) és (3): az alapvizsgáról hárompéldányos, az időszakos 
vizsgáról négypéldányos jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A vizsgáztató szervezet okmányainak kiállítása eljárást a vizsgaszabályzatban kell meghatározni.  

Szabályozás és alap – illetve időszakos vizsga, illetve az igazolás és jegyzőkönyv átadó jegyzőkönyv 
nyomtatvány. 

18. A VIZSGÁZÓ VIZSGÁZTATÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE ÉS A VIZSGÁTÓL VALÓ ELTILTÁSA 

A 19/2011. (V.10) NFM rendelet 20. § (1) és (2): A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a képzésben részt 
vevő vizsgáztatását felfüggeszti, és a képzésben részt vevőt az alapvizsgától eltiltja a rendeletben 
meghatározott esetekben. 

A vizsgázó vizsgáztatásának felfüggesztése és a vizsgától való eltiltása eljárás szabályait a 
vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás. 

19. A VIZSGÁN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE 

A 19/2011. (V.10) NFM rendelet 15. § (2) c): a vizsgán – a vizsga rendjének zavarása nélkül – 
megfigyelőként jelen lehet a vizsga szóbeli vizsgatevékenység részén a vizsgáztató szervezettel a 
vizsgát megelőző két munkanappal közölt bejelentés alapján a képzőszervezet vagy regisztrált 
szervezet egy képviselője.  

A vizsgán történő részvételi szándék bejelentés eljárást a vizsgaszabályzatban kell meghatározni 

Szabályozás és vizsgán történő részvételi szándék bejelentése nyomtatvány. 

20. A TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSÁNAK FORMÁJA 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 33. § (5): a vizsgázó vizsgáról való távolmaradásának okát a 
munkáltatója három munkanapon belül a vizsgáztató szervezet felé igazolhatja.  
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A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályokat a vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás és a távolmaradás igazolása nyomtatvány. 

21. A VIZSGÁK OKMÁNYAI 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 32. § (1a): az alap- és időszakos vizsga vizsgajegyzőkönyvének illetve 
az alapvizsga vizsgaigazolásnak kötelező adatait a vizsgaközpont a honlapján teszi közzé. 

A vizsga okmányaira vonatkozó szabályokat vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás és alap-és időszakos vizsgajegyzőkönyv, valamint alapvizsga igazolás nyomtatványok. 

22. A MÁS VASÚTI TÁRSASÁGNÁL VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGÁKON MEGSZERZETT 
KÉPESÍTÉSEK ELISMERÉSE 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 33. § (5): az új foglalkoztató vasúti társaság a vasúti társasági vizsgák 
esetében, a vizsgaszabályzatában rögzített eljárásrend szerint figyelembe veheti a más társaságnál 
a társasági vizsgákon megszerzett képesítéseket. 

Az más vasúti társaságnál vasúti társasági vizsgákon megszerzett képestések elismerésére 
vonatkozó eljárást a vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás. 

23. ALAPVIZSGA HALASZTÁS (AZ ALAPVIZSGÁK HALASZTÁSA ELJÁRÁS) 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 18. § (8): a képzésben résztvevő indokolt esetben az alapvizsga 
halasztását kérheti. A halasztás iránti kérelmet a vizsgaközpont akkor fogadja el, ha a képzésben 
résztvevő rajta kívülálló okból vagy egyéb méltányolható körülmény alapján kéri a halasztást. 

Az alapvizsga halasztási kérelem vizsgaközponthoz történő benyújtásának eljárását a 
vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás és az alapvizsga halasztási kérelem nyomtatvány. 

24. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 35/E. § (1): A vizsgáztató szervezet, vizsgáztatással kapcsolatosan 
meghozott döntéseivel kapcsolatban – írásban – egyeztetési eljárás kezdeményezhető a döntés 
meghozatalától számított 5 napon belül. 

Az egyeztetési eljárás szabályait a vizsgaszabályzatban kell meghatározni. 

Szabályozás. 

25. A VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA ELJÁRÁS 

19/2011. (V.10) NFM rendelet 13. § (5a): A vizsgáztató szervezet az általa végezett vizsgáztatási 
tevékenységre vonatkozóan Vizsgaszabályzatot és Eljárási Rendet készít, amelyet a hatóság hagy 
jóvá, és amelyet a hatálybalépése előtt legkésőbb 15 nappal korábban a honlapján közzétesz. 

Szabályozás. 
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26. VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSI REND FÜGGELÉK   
(A VIZSGA PONTOS MEGNEVEZÉSE, A VIZSGA VIZSGÁZTATÁSI MÓDSZERTANA, A VIZSGÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ VIZSGAKÉRDÉSEK, FELADATOK, A VIZSGÁK MEGFELELT MINŐSÍTÉSÉNEK 
KÖVETELMÉNYEI) 

A vasúti társasági vizsgák adatait és kapcsolódó szabályait a vizsgaszabályzat függelékében kell 
meghatározni. 

Szabályozás, vizsgánként a vizsga pontos megnevezése, a vizsga vizsgáztatási módszertana, a 
vizsgához kapcsolódó vizsgakérdések, feladatok, a vizsgák megfelelt minősítésének követelményei. 

27. MELLÉKLETEK 

Nyomtatványok. 

Másodlat kiállítási kérelem, nyilatkozat, alapvizsga igazolás, alapvizsga jegyzőkönyv, időszakos 
vizsga jegyzőkönyv, távolmaradás igazolása, időszakos oktatások személyi adatlapja. 

 


