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I.

A képzés célja, feladata, követelményrendszere

A képzés célja:
Az iskolavezetők képzésének célja, hogy az iskolavezető ismerje a munkájához kapcsolódó
jogszabályi hátteret, az egységes szakmai, etikai elvárásoknak feleljen meg.
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 meghatározottak folyamatos biztosítását (személyi és tárgyi feltételek),
 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 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 segédanyagok megismertetésére, ezek jövőbeni fejlesztésére,
 az ellenőrzés fontosságának hangsúlyozására,
 az adminisztrációs munka pontosságára.
A szaktanfolyam során a hallgatóknak el kell sajátítaniuk, illetve fel kell újítaniuk a
képzőszerv irányításához szükséges szakmai tudásanyagot.
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II.
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
22 óra*

*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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III.

Óraterv

A. Iskolavezetői szaktanfolyam
Tantárgy
típusa

Elmélet

Tantárgyak

Minimálisan
kötelező óraszám

A közúti járművezető képzés rendszere

8

A közúti közlekedési szakember képzés rendszere

8

Közigazgatási hatósági eljárási és polgári jogi ismeretek

6
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IV.

Általános módszertani útmutató az iskolavezetők képzéséhez

Az igények figyelembevételével a tantervben megjelöltnél nagyobb óraszámban is oktathatók
az egyes témakörök, az itt szereplő óraszámokat kötelezően előírt minimumnak kell tekinteni.
A szaktanfolyamot meghirdető képzőszervek nyújtsanak segítséget az egyéni tanuláshoz, adjanak írásbeli tájékoztatást a felkészüléshez, amely tartalmazza:
 az önálló tanulás ajánlott ütemtervét,
 a tananyag feldolgozásának elősegítését szolgáló tanulás-módszertani tanácsokat,
 a tanuláshoz felhasználható segédanyagok (könyv, jegyzet, ellenőrző kérdések) beszerzésének helyeit.
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V.

Tantárgyak 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, fali tablók,
multimédiás oktatástechnológiai eszköz vagy video lejátszó és televíziókészülék vagy
számítógéppel és projektorral (kivetítő berendezés).
 E-learning rendszerű oktatás esetén a képzésnek megfelelő, tanúsított és minősített elearning keretrendszer és tananyag.
Személyi feltételek
A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki
 rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek valamelyikével:
o közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés,
o iskolavezetői képesítés;
 rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel.
Részletes tanterv
Ismeretanyag
 A járművezető-képzést, utánképzést szabályozó fontosabb szakmai jogszabályok:
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:
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 41/2004. (IV. 7.)
GKM 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;
o a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM
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;
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o a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtásáról szóló 30/1988.
(IV.21.) MT rendelet;
o a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló
84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet.
A hazai járművezető-képzés rövid története
EU-s előírások, nemzetközi kitekintés különös tekintettel a vezetői engedélyekről szóló 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre
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 Az iskolavezető feladata, szerepe, felelőssége;
o 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, vizsgára bocsátás és feltételei, vizsgadíj befizetés, vizsgajegyzőkönyv, vizsgaigazolás, vizsgafelmentések);
o Képzési, vizsgáztatási ügyintézés és adminisztráció (ügyfélkapu használata,
ügyviteli rendszerek);
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
o Eljárási díjak, vizsgadíjak;
o A tandíjképzés;
o A költség elszámolása.
A közúti közlekedési okmányok
o Járművezetésre jogosító okmányok, feltételük;
o 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
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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.
A közúti járművezetők elsősegély nyújtási ismeretei
o Az igazolás kiadásának feltétele;
o Mentesítések.
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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, fali tablók,
multimédiás oktatástechnológiai eszköz vagy video lejátszó és televíziókészülék vagy
számítógéppel és projektorral (kivetítő berendezés).
 E-learning rendszerű oktatás esetén a képzésnek megfelelő, tanúsított és minősített elearning keretrendszer és tananyag.
Személyi feltételek
A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki
 rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek valamelyikével:
o közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés,
o iskolavezetői képesítés;
 rendelkezik szakirányú 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 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;
o a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló
84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet;
o a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet,
o a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy
lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló, 7/2011.
(III. 8.) NFM rendelet,
o a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről
szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet,
o a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel
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egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi
LXXIX. törvény,
o a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást tartalmazó 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet,
o a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009.
(VIII. 7.) KHEM rendelet,
o a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának
szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet,
o a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990.
(IX. 29.) KHVM rendelet,
A hazai közúti közlekedési szakemberek képzésének története
EU-s előírások, nemzetközi kitekintés (2003/59/EK; 1071/2009/EK)
Képzési és vizsgáztatási rendszer
o Közúti közlekedési szakember képesítések, jogszabályok;
o A szaktanfolyami képzést és vizsgáztatást irányító és végző intézményrendszer
(minisztérium, közlekedési hatóság, képző szervek feladatai, tevékenységük);
o Az iskolavezető feladata, szerepe, felelőssége;
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 okmányainak kiadási, érvényesítési és
visszavonási szabályai;
o A közúti közlekedési szakemberek okmányai;
o A közúti közlekedési szakemberek okmányainak kiadása, érvényesítése,
cseréje, pótlása.
Szakfelügyelet és ellenőrzés
Szaktanfolyami képzés gazdasági oldala
o Eljárási díjak, vizsgadíjak;
o A tandíjképzés.
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, fali tablók,
multimédiás oktatástechnológiai eszköz vagy video lejátszó és televíziókészülék vagy
számítógéppel és projektorral (kivetítő berendezés).
 E-learning rendszerű oktatás esetén a képzésnek megfelelő, tanúsított és minősített elearning keretrendszer és tananyag.
Személyi feltételek
A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki
 rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek valamelyikével:
o jogi, igazgatásszervezői végzettség
o rendelkezik felsőfokú végzettséggel és
 iskolavezetői képesítéssel vagy
 közigazgatási szakvizsga bizonyítvánnyal.
Részletes tanterv
Ismeretanyag
 A fontosabb jogszabályok, különösen:
o a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény;
o a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény;
o a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 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.
 Felnőttképzési szerződés
o A tanuló jogai és kötelezettségei;
o A képzőszerv jogai és kötelezettségei.
 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.
 Szerződések, szerződéskötési alapfogalmak
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Tanulmányi szerződés
Reklám tevékenység
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VI.

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

VII. 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 ismeretanyaga megegyezik az iskolavezetői képzés „A közúti járművezető képzés
rendszere” tantárgy ismeretanyagával.
A vizsgáztatás személyi feltételei:
Közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés.
A vizsgáztatás tárgyi feltételei:
A vizsgát kizárólag számítógépes elméleti vizsgateremben lehet lebonyolítani a kategóriás
számítógépes elméleti vizsgáztatásra vonatkozó eljárásrend betartásával.
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 ismeretanyaga megegyezik az iskolavezetői képzés „A közúti közlekedési szakember képzés rendszere” tantárgy ismeretanyagával.
A vizsgáztatás személyi feltételei:
Közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés.
A vizsgáztatás tárgyi feltételei:
A vizsgát kizárólag számítógépes elméleti vizsgateremben lehet lebonyolítani a kategóriás
számítógépes elméleti vizsgáztatásra vonatkozó eljárásrend betartásával.
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 ismeretanyaga megegyezik az iskolavezetői képzés „Közigazgatási hatósági eljárási
és polgári jogi ismeretek” tantárgy ismeretanyagával.
A vizsgáztatás személyi feltételei:
Közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés.
A vizsgáztatás tárgyi feltételei:
A vizsgát kizárólag számítógépes elméleti vizsgateremben lehet lebonyolítani a kategóriás
számítógépes elméleti vizsgáztatásra vonatkozó eljárásrend betartásával.
A vizsgáztatás egyéb feltételei:
A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.
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