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II.

A képzés célja, feladata, követelményrendszere

A képzés célja:
Az iskolavezetői alapképzés célja, hogy az iskolavezető ismerje meg a munkájához
kapcsolódó jogszabályi hátteret és az egységes szakmai, etikai elvárásokat.
Az iskolavezetőnek a képzés és az azt követő sikeres vizsga után alkalmasnak kell lennie a
képző szerv szakmai irányítására. Képesnek kell lennie a képző szerv képzési engedélyében
foglaltak betartására, a személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítására. Kapcsolatot kell
tartania a tanulókkal, a szakoktatókkal, munkájukat össze kell fognia, és az ebből adódó
ellenőrzési, elszámoltatási kötelezettségének is eleget kell tennie.
E szaktanfolyam célja a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzését,
továbbképzését végző szervezetek szakmai irányítására alkalmas megfelelő felkészültségű
iskolavezetők képzése és továbbképzése, akik a "szakma" területén kellő szinten tájékozottak
és képesek e szakterület szempontjait úgy összehangolni, hogy azok kötelező előírásai
maradéktalanul érvényesüljenek, valamint akik önállóan, a szakmai és gazdasági
jogszabályok naprakész ismerete alapján végzik irányító és ellenőrző tevékenységüket a
képző szervnél.
A képzés feladata, követelményrendszere:
A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának
lehetőségét biztosítani, melyek a fenti cél eléréséhez szükségesek, ide értve:
 a képzési engedélyben meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos
biztosítását
 a tanulók megfelelő tájékoztatását a beiskolázás és a teljes tanfolyam ideje alatt,
 a tanulók tanulmányi eredményeinek figyelemmel kísérését,
 a szakoktatók foglalkoztatásával kapcsolatos teendők ellátását,
 a szakmai munka irányítását és ellenőrzését,
 az előírt adminisztrációs feladatok ellátását,
 a megfelelő kapcsolattartást a vizsgaközponttal és a közlekedési hatósággal.
A szaktanfolyam kiemelt feladata a fenti célok elérése érdekében a résztvevőkkel még
alaposabban megismertetni:
 a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, kiemelt figyelemmel a
változások nyomon követésének fontosságára,
 a képzéshez szükséges segédanyagokat, ezek jövőbeni fejlesztését,
 az ellenőrzés fontosságát,
 az adminisztrációs munka pontosságának hangsúlyozását.
A szaktanfolyam során a hallgatóknak el kell sajátítaniuk a képzőszerv irányításához
szükséges szakmai tudásanyagot.
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III.
1.

A képzéssel kapcsolatos adatok

A képzés megnevezése: Iskolavezetői alapképzés

2. A képzést előíró jogszabályok megnevezése:
2.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
2.2. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) 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:

Sorszám
1.

Szaktanfolyam megnevezése
Iskolavezetői alapképzés

Minimálisan
kötelező
óraszám
40*

*Az óraszám előírás a tantermi képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő. A távoktatás
keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az
egyes tantárgyakra fordítandó időt.
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IV.

Óraterv

A. Iskolavezetői szaktanfolyam
Tantárgy
típusa

Elmélet

Tantárgyak

Minimálisan
kötelező
óraszám

A közúti járművezető képzés rendszere

16

A közúti közlekedési szakember képzés rendszere

16

Közigazgatási hatósági eljárási és polgári jogi ismeretek

8
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V.

Általános módszertani útmutató az iskolavezetők képzéséhez

Az igények figyelembevételével a tantervben megjelöltnél nagyobb óraszámban is
oktathatóak az egyes témakörök, jelen dokumentumban szereplő óraszámokat kötelezően
előírt minimumnak kell tekinteni.
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VI.

Részletes tantervi és módszertani útmutató
A tantárgyak felsorolása

A. A közúti járművezető képzés rendszere
Módszertani útmutató
A tantárgy tanításának a célja, hogy az iskolavezetők ismerjék meg a járművezetők képzési és
utánképzési rendszerét, annak előzményeit és történetét, az előírt ügyviteli rendet, az
alkalmazandó bizonylatokat és dokumentumokat, valamint a szankciókat.
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 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:
o mindhárom szakon (K, M, Gy) szerzett közúti járművezető szakoktatói
oklevéllel vagy ezzel egyenértékű végzettség
o közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés
o jogi, igazgatásszervezői végzettség
o járműmérnöki, járműgépész-mérnöki, közlekedésmérnöki végzettség
o műszaki tanári, oktatói végzettség
 rendelkezik felsőfokú végzettséggel
Részletes tanterv
Ismeretanyag
 A járművezető-képzést, utánképzést szabályozó fontosabb szakmai jogszabályok,
különösen:
o a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;
o a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet;
o a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet;
o a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet.
 A járművezető-képzéssel összefüggő fontosabb jogszabályok, különösen:
o a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet;
o a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII.
27.) Korm. rendelet;
o a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet;
o a közúti járművezetők elsősegély nyújtási ismeretei megszerzésének
igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet;
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o a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet;
o a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével,
utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII.
30.) KHEM rendelet;
o a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény;
o a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetési költségéről szóló
124/1994. (IX.15.) Korm. rendelet;
o a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtásáról szóló 30/1988.
(IV.21.) MT rendelet.
A közúti járművezető és a közúti közlekedési szakember képzést és vizsgáztatást
szabályozó további szakmai anyagok
o Tantervi és vizsgakövetelmények
o Bizonylati albumok
A hazai járművezető-képzés rövid története
EU-s előírások, nemzetközi kitekintés különös tekintettel az Európai Parlament és a
Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről
Képzési és vizsgáztatási rendszer
o A közúti közlekedéssel összefüggő állami feladatok, a képző szerv és a
közigazgatás kapcsolata, a közúti közlekedésben résztvevők alapvető jogai és
kötelezettségei;
o A járművezető képzést és vizsgáztatást irányító intézményrendszer
(minisztérium, közlekedési hatóság feladatai, tevékenységük);
o A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását
végző szervezet;
o Az iskolavezető feladata, szerepe, felelőssége;
o Szakoktatói tevékenység, a szakoktató feladata, felelőssége;
o Hatósági nyilvántartások (névjegyzékek, képzőszerv nyilvántartás), a
névjegyzékek adattartalma, a névjegyzékből való törlés esetei;
o Képzési engedély (a képzési tevékenység engedélyezésének és visszavonásának
eljárási folyamata, személyi és tárgyi feltételek);
o Oktatójárműre vonatkozó előírások;
o Képzések felépülése (tantermi/e-learning elméleti, illetve gyakorlati képzés,
tantervek, óraszámok);
o Képzések megvalósítása (jelentkezés, beiskolázás és feltételei, tanfolyam
indítás, tanfolyam bejelentés, tanfolyam igazolás);
o Felmentések, korlátozások, speciális képzések (korlátozás megszüntetése);
o Vizsgáztatás (vizsgára jelentés és feltételei, vizsgára bocsátás és feltételei,
vizsgadíj befizetés, vizsgajegyzőkönyv, vizsgaigazolás, vizsgafelmentések);
o Képzési, vizsgáztatási ügyintézés és adminisztráció;
o Szankcionálások, bírságfizetés lehetősége és mértéke, eltiltás, vizsga
érvénytelenítés, felfüggesztés.
Szakfelügyelet és ellenőrzés
Utánképzés rendszere
o Utánképzési kötelezettség;
o Utánképzés engedélyezése, feltételei;
o Utánképzésre jelentkezés, feltárás, programba sorolás;
o Utánképzési programok;
o Igazolás kiadásának feltétele.
Járművezető képzés gazdasági oldala
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o Eljárási díjak, vizsgadíjak;
o A tandíj meghatározása;
o A költség elszámolása.
A közúti közlekedéshez kapcsolódó okmányok
o Járművezetésre jogosító okmányok, feltételük;
o Az okmányok kiadása és visszavonása, cseréje, pótlása;
o Nemzetközi és nemzeti kategóriák;
o Kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések;
o Vezetői engedélybe bejegyezhető kódok.
A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapítása
o Előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálat;
o I. és II. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat;
o Mozgáskorlátozottak és egyéb korlátozottak orvosi alkalmassági vizsgálata.
A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálata
o Előzetes, időszakos és rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat;
o PÁV I - IV ismertetése.
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B. A közúti közlekedési szakember képzés rendszere
Módszertani útmutató
A tantárgy tanításának a célja, hogy az iskolavezetők ismerjék meg a közúti közlekedési
szakemberek képzési és továbbképzési rendszerét, annak előzményeit és történetét, az előírt
ügyviteli rendet, az alkalmazandó bizonylatokat és dokumentumokat, valamint a szankciókat.
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:
o mindhárom szakon (K, M, Gy) szerzett közúti járművezető szakoktatói
oklevéllel vagy ezzel egyenértékű végzettség
o járműmérnöki, járműgépész-mérnöki, közlekedésmérnöki végzettség
o műszaki tanári végzettség
o iskolavezetői képesítés
 rendelkezik felsőfokú végzettséggel.
Részletes tanterv
Ismeretanyag
 A közúti közlekedési szakemberek képzésére, továbbképzésére vonatkozó fontosabb
szakmai jogszabályok, különösen
o a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;
o a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet;
o a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet;
o a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével,
utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII.
30.) KHEM rendelet;
o a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
szóló 89/1988. (XII.20.) MT. rendelet.
o a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási,
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját
számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011 (XII.7.) Korm. rendelet.
 A közúti járművezető és a közúti közlekedési szakember képzést és vizsgáztatást
szabályozó további szakmai anyagok
o Tantervi és vizsgakövetelmények
o Bizonylati albumok
 A hazai közúti közlekedési szakemberek képzésének története
 EU-s előírások, nemzetközi kitekintés (2003/59/EK; 1071/2009/EK)
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Képzési és vizsgáztatási rendszer
o Közúti közlekedési szakember képesítések, kapcsolódó jogszabályok;
o A szaktanfolyami képzést és vizsgáztatást irányító és végző intézményrendszer
(minisztérium, közlekedési hatóság, képző szervek feladatai, tevékenységük);
o Az iskolavezető feladata, szerepe, felelőssége a képzési-vizsgáztatási
folyamatban;
o Oktatói tevékenység;
o Hatósági nyilvántartások (névjegyzékek, képzőszerv nyilvántartás), a
névjegyzékek adattartalma, a névjegyzékből való törlés esetei;
o Képzési engedély (a képzési tevékenység engedélyezésének és visszavonásának
eljárási folyamata, személyi és tárgyi feltételek);
o Képzések felépülése (tantermi/e-learning elméleti, illetve gyakorlati képzés,
tantervek, óraszámok);
o Képzések megvalósítása (jelentkezés, beiskolázás és feltételei, tanfolyam
indítás, tanfolyam bejelentés, tanfolyam-igazolás);
o Vizsgaszervezés, vizsgaszervezési feladatok, vizsgaszervezési megbízás;
o Vizsgáztatás (vizsgára jelentés folyamata, vizsgára bocsátás és feltételei,
vizsgadíj befizetés, vizsgajegyzőkönyv);
o Képzési, vizsgáztatási ügyintézés és adminisztráció;
o Szankcionálások, bírságfizetés lehetősége és mértéke, eltiltás, vizsga
érvénytelenítés, felfüggesztés.
Okmányok
o A közúti közlekedési szakemberek okmányai;
o A közúti közlekedési szakemberek okmányainak kiadása, érvényesítése,
cseréje, pótlása, érvényesítési és visszavonási szabályai;
Szakfelügyelet és ellenőrzés
Szaktanfolyami képzés gazdasági oldala
o Eljárási díjak, vizsgadíjak;
o A tandíj meghatározása.
Egyéb alkalmassági, egészségügyi feltételek
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C. Közigazgatási hatósági eljárási és polgári jogi ismeretek
Módszertani útmutató
A tantárgy tanításának a célja, hogy az iskolavezetők a képző szerv szakmai irányításához
szükséges mértékben ismerjék a közigazgatási eljárási rendet, illetve rendelkezzenek alapvető
polgárjogi ismeretekkel.
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:
o közgazdász végzettség
o jogi, igazgatásszervezői végzettség
o iskolavezetői képesítés
o közigazgatási szakvizsga
 rendelkezik felsőfokú végzettséggel.
Részletes tanterv
Ismeretanyag
 A fontosabb jogszabályok, különösen:
o az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;
o a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény;
o a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
o az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (GDPR);
o az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény;
o a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény.
 Közigazgatási eljárás alapelvei, tárgya, alanyai:
o hatásköri és illetékességi szabályok szerinti közigazgatási eljárás menete;
o fellebbezéshez való jog;
o közigazgatási eljárás – határozat;
o képviselet a közigazgatási eljárásban;
o végrehajtás fajtái;
o jegyzőkönyvre, iratbetekintésre vonatkozó szabályok;
o a hatósági ellenőrzések.
 A képzési szerződés
o A tanuló jogai és kötelezettségei;
o A képzőszerv jogai és kötelezettségei.
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Kártérítési és biztosítási ismeretek;
A vállalkozások jogi keretei
o cégbírósági bejegyzés, elektronikus cégeljárás;
o jogutódlással történő megszűnés (átalakulás);
o jogutód nélküli megszűnés (végelszámolás, felszámolási eljárás);
o fizetésképtelenség, csődeljárás.
A képző szerv adatai
o Változás bejelentési kötelezettségek
o A képző szerv honlapja
Adatkezelés, adatfeldolgozás, adatvédelem a közúti járművezető képzés, és a közúti
közlekedési szakember képzés során
Szerződések, szerződéskötési alapfogalmak
Képzési szerződés
o A szerződés megjelenési formái;
o A tanuló jogai és kötelezettségei;
o A képző szerv jogai és kötelezettségei.
Reklám tevékenység
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VII. Vizsgakövetelmények
A. Iskolavezetői képzés vizsgatárgyai
Vizsgatárgy
típusa

Vizsgatárgyak
A közúti járművezető képzés rendszere

Elmélet

A közúti közlekedési szakember képzés rendszere
Közigazgatási hatósági eljárási és polgári jogi ismeretek
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Vizsgatárgy
fajtája
Számítógépes
elméleti
vizsga
Számítógépes
elméleti
vizsga
Számítógépes
elméleti
vizsga

VIII. Részletes vizsgakövetelmények
A vizsgatárgyak felsorolása

A. A közúti járművezető képzés rendszere
A vizsga követelményei:
A vizsga teljesítéséhez egy 40 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell
sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 40 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló
idő.
Az elérhető maximális pontszám 40 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 36 pontot kell
elérni.
A vizsga ismeretanyaga:
A vizsga ismeretanyag megegyezik az iskolavezetői képzés „A közúti járművezető képzés
rendszere” tantárgy ismeretanyagával.
A vizsgáztatás személyi feltételei:
A vizsgatárgyat olyan személy vizsgáztathatja, aki rendelkezik közúti járművezetői
vizsgabiztosi oklevéllel, felsőfokú végzettséggel, továbbá szerepel a közúti közlekedési
szakemberek vizsgabiztosi névjegyzékében.
A vizsgáztatás tárgyi feltételei:
A közlekedési hatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes elméleti vizsgaterem.
A vizsgáztatás egyéb feltételei:
A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.
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B. A közúti közlekedési szakember képzés rendszere
A vizsga követelményei:
A vizsga teljesítéséhez egy 40 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell
sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 40 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló
idő.
Az elérhető maximális pontszám 40 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 36 pontot kell
elérni.
A vizsga ismeretanyaga:
A vizsga ismeretanyag megegyezik az iskolavezetői képzés „A közúti közlekedési szakember
képzés rendszere” tantárgy ismeretanyagával.
A vizsgáztatás személyi feltételei:
A vizsgatárgyat olyan személy vizsgáztathatja, aki rendelkezik közúti járművezetői
vizsgabiztosi oklevéllel, felsőfokú végzettséggel, továbbá szerepel a közúti közlekedési
szakemberek vizsgabiztosi névjegyzékében.
A vizsgáztatás tárgyi feltételei:
A közlekedési hatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes elméleti vizsgaterem.
A vizsgáztatás egyéb feltételei:
A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.
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C. Közigazgatási hatósági eljárási és polgári jogi ismeretek
A vizsga követelményei:
A vizsga teljesítéséhez egy 40 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell
sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 40 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló
idő.
Az elérhető maximális pontszám 40 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 36 pontot kell
elérni.
A vizsga ismeretanyaga:
A vizsga ismeretanyag megegyezik az iskolavezetői képzés „Közigazgatási hatósági eljárási
és polgári jogi ismeretek” tantárgy ismeretanyagával.
A vizsgáztatás személyi feltételei:
A vizsgatárgyat olyan személy vizsgáztathatja, aki rendelkezik közúti járművezetői
vizsgabiztosi oklevéllel, felsőfokú végzettséggel, továbbá szerepel a közúti közlekedési
szakemberek vizsgabiztosi névjegyzékében.
A vizsgáztatás tárgyi feltételei:
A közlekedési hatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes elméleti vizsgaterem.
A vizsgáztatás egyéb feltételei:
A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.
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