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BEVEZETŐ 

 

Magyarországon a gépjárművezető-képzés hatósági vizsgára történő felkészítő tanfolyam 

formájában valósul meg. A hatósági jellegű képzések nem tartoznak a Felnőttképzési 

Törvény1 hatálya alá. Szabályozásukra más jogszabályok érvényesek, melyek értelmében 

folyik a közúti járművezetők oktatása. 

Aki a közúti közlekedésben járművezetőként kíván részt venni, többek között számos 

jogszabályi rendelkezést meg kell tartania: eleget kell tennie a közúti jelzések 

rendelkezéseinek, köteles úgy közlekedni, hogy ne veszélyeztesse a személy- és 

vagyonbiztonságot. Mindezek arra utalnak, hogy a járművezetés olyan üzem, amely 

veszélyekkel jár, s amely végzésekor a következetesség és a felelősség igen fontos tényező. 

Mikrokutatásommal a Jövő Autósiskola képzési fogalmainak és folyamatának szűkebb 

megismertetésére vállalkoztam azzal a céllal, hogy a hazai felnőttoktatás egy, a mindennapi 

szükségleteket érintő ágazatában gyűjtsek információkat. 

 

 

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 

 

A hazai gépjárművezető-képzésre több szabály vonatkozik egyszerre. 

A legfőbb iránymutatást az 1988. évi I. törvény2 adja, mely a végrehajtásáról szóló 

30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben foglal állást a közúti közlekedés 

alapvető feltételeiről, továbbá a járművezetők, illetve a közúti közlekedési szakemberek 

(oktatók, iskolavezetők, vizsgabiztosok) képzéséről. 

A 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet3 a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 

szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szól. 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 

szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól rendelkezik. 

A fentieken kívül a Nemzeti Közlekedési Hatóság is közli irányelveit a Bizonylati 

Albumban4;5, amely a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez 

előírt dokumentumokról tartalmaz információkat. 

                                                 
1 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 
2 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
3 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának általános szabályairól 
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A GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉSRŐL 

 

A Magyarországon gépjárművezető-képzésben résztvevők az oktatást végző szervezettel 

tanulói szerződést kötnek. 

 

Elméleti oktatás 

 

Miután a jelentkező kitöltötte a közlekedési hatóság jelentkezési lapját, aláírja a tanulói 

szerződést. Ezek alapján az autós iskola az 

interneten keresztül lejelenti a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság felé, hogy a tanuló 

elkezdte a modulokból felépülő képzést. Az 

elméleti képzésnek három formája van. 

• A köznevelési intézményeknek 

lehetősége van beépíteni a tanrendjébe a 

járművezetői tanfolyamot – ekkor 

életkori kedvezményt is kaphat a tanuló. 

• Internetes távoktatási forma (e-learning): a tanulónak nem kell személyesen megjelennie. 

Internetes felület használatával, saját tempójában, időtől és helytől függetlenül végezheti 

el a modulokból felépülő tanfolyamot. 

• A tantermi oktatásban hatóságilag 

megszabott minimum óraszámban zajlik 

a képzés. Ebben a formában három 

munkanappal előre le kell jelenteni a 

tanfolyamot. Egy munkanapon belül le 

kell adni a résztvevők névsorát, valamint 

jelenléti ívet kell vezetni. Hiányzás 

esetén a tanfolyam legfeljebb 10%-ban 

teljesíthető önálló tanulással.  

(A gyakorlatban a hiányzás nem kivitelezhető, mert egy-egy foglalkozás több mint 10%-

ot tesz ki a tanfolyamból). 

                                                                                                                                                         
4 Bizonylati Album a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt 
dokumentumokról 
5 Bizonylati Album a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 
vizsgáztatásához előírt dokumentumokról 
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Elméleti vizsga 

 

Az elméleti oktatás végén az autósiskola jelenti be a jelöltet vizsgára. Ennek feltétele a 

vizsgázó nyilatkozata arról, hogy nincs a 

járművezetéstől eltiltva, orvosi alkalmassági 

véleménnyel rendelkezik, továbbá meg kell 

lennie az életkori és jártassági feltételeknek. 

Utóbbira példaként említhetők azok a 

járműkategóriák, ahol az egymásra épülés 

jegyében előzetes tudást kell felmutatni 

(vezetői engedéllyel kell rendelkezni). A 

„B” járműkategóriához alapkövetelmény az 

alapfokú iskolai végzettség. 

A hatósági vizsga a hatóság telephelyén zajlik, számítógépes feleletválasztós teszttel. Az 

eredmény a vizsga végén azonnal megszületik. Sikertelenség esetén újabb vizsgaidőpontot 

kérhet a vizsgázó. Ezt tetszőleges alkalommal megteheti, azonban a tanfolyam megkezdésétől 

számított kilenc hónapon belül vizsgáznia kell, és legkésőbb tizenkét hónapon belül sikeres 

vizsgát kell tennie. 

 

Gyakorlati oktatás 

 

A hatósági előírás járműkategóriánként 

minimum óraszámot és minimum 

teljesítendő menettávolságot határoz meg. 

Minden egyes órán az oktatónak rögzítenie 

kell a jármű kilométer állását. Vannak 

oktatók, akik belső adminisztráció céljából 

Oktamétert6 használnak – ezt az eszközt a közlekedési hatóság nem fogadja el.  

Alapoktatás: döntően forgalomtól elzárt területen zajlik. 

Főoktatás: forgalomban történő vezetés (városi vezetés, országúti vezetés, éjszakai 

vezetés, valamint nagy kategóriában hegyvidéki vezetés, traktor esetében pedig könnyű 

terepen vezetés). Ha a megadott kilométerek és óraszám teljesült, vizsgára jelenthető a tanuló. 

                                                 
6 Az oktatás során releváns adatok kezelésére alkalmas mobil digitális eszköz. 
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Gyakorlati vizsga 

 

A hatósági előírás minimum óraszámát és a 

minimum teljesítendő menettávolságot a 

hatóság képviseletében jelen lévő vizsgabiztos 

ellenőrzi. A jármű kilométer állását is a 

vizsgabiztos rögzíti. A vizsga sikerességét 

ugyancsak a vizsgabiztos dönti el. 

 

Elméleti tantárgyak 

 

• Közlekedési szabályok (KRESZ)7;8 

• Vezetéselmélet 

• Műszaki ismeretek 

 

A vezetői engedély átvételének további feltétele a sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga. Az 

erre való felkészítés nem az autósiskolák profilja, de általában segítséget nyújtanak a 

tanulóknak abban, hogy szervezett körülmények között sajátíthassák el az 

elsősegélynyújtáshoz szükséges ismereteket. A sikeres vizsgáról szóló igazolást a 

Közlekedési Felügyelőségen kell felmutatni a vizsgaigazolás átvételekor.9 

 

 

 

 

                                                 
7 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának részletes szabályairól 
8 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 
9 Papp Endre, a Jövő Autósiskola vezetője szíves közlése alapján 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A magyarországi gépjárművezető-képzés hatósági képzésnek minősül. A hatósági vizsgára 

felkészítő elméleti tanfolyamok vagy autósiskolában, vagy köznevelési intézményekben, vagy 

e-learninges keretek között zajlik. A tanulóval a szervezetek tanulói szerződést kötnek. Az 

elméleti vizsga a Nemzeti Közlekedési Hatóság telephelyén zajlik, számítógépes 

feleletválasztós teszttel. A gyakorlati oktatásban járműkategóriánként meghatározott 

minimum óraszámot és minimum menettávolságot kell teljesíteni. Az alapoktatás döntően 

forgalomtól elzárt területen zajlik, a főoktatás pedig forgalomban történő vezetést jelent. A 

gyakorlati vizsga sikerességét a vizsgabiztos dönti el. A vezetői engedély átvételét a törvény 

sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsgát igazoló okmány felmutatásához köti. A magyarországi 

gépjárművezető-képzés olyan törvényi szabályozás alatt folyik, melyen keresztül biztosított a 

forgalomban való részvétel biztonságos személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Köszönetemet fejezem ki Papp Endrének, a Jövő Autósiskola vezetőjének az 

adatszolgáltatásért. 
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