29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelet egyes szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályos: 2019.08.31-től

A 2. sorszámú Autóbuszvezető középfokú szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelményei
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A középfokú szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 841 01
1.2. A középfokú szakképesítés-ráépülés megnevezése: Autóbuszvezető
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma 0,5
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség megléte
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: legalább „C” kategóriára érvényes vezetői engedély
2.2. Szakmai előképzettség: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2.2.5. pontjában
meghatározott szakmacsoportokban megszerzett végzettség.
2.3. Előírt gyakorlat: 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%
2.8. Szintvizsga: 2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozás(ok):
3.1.1.
3.1.2.

A
FEOR száma
8418

B
FEOR megnevezése
Autóbuszvezető

C
A szakképesítéssel betölthető munkakörök
Fogyatékkal élők számára működtetett autóbusz
vezetője
Mikrobuszvezető (9 fő fölött)

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

- az autóbusz előre meghatározott útvonalon vagy meghatározott célállomásra való vezetése;
- az utasok fel- és leszállásának biztosítása;
- fűtés, szellőzés, világítás szabályozása;
- a fedélzeti utastájékoztatási rendszerek üzemeltetése;
- menetjegy-árusítás, menetjegyek és bérletek érvényességének ellenőrzése;
- utasok tájékoztatása, a csomagok be- és kipakolása;
- menetokmány vezetése, elszámolás a menetjegyekkel és bevételekkel;
- az autóbusz vezetése közben előforduló veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása;
- a szállítási feladat közben szükség szerint alapszintű idegen nyelvű kommunikáció;
- az autóbusz átvétele, leadása, az autóbusz műszaki állapotának ellenőrzése, tankolás.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése
a kapcsolódás módja
azonosító száma
35 841 02
Tehergépkocsi-vezető
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
megnevezése
azonosító száma
11744-16
Közlekedési alapismeretek
11745-16
Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek
11746-16
Személyszállítás, utaskommunikáció
11747-16
Egészség-, munka- és tűzvédelem
11748-16
Előírások alkalmazása
11749-16
Szakmai idegennyelvi ismeretek
11750-16
Veszélyhelyzetek
11751-16
Autóbusz vezetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. A komplex
szakmai vizsgára csak az bocsátható, aki rendelkezik érvényes „D” kategóriás vezetői engedéllyel.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

B
C
A középfokú szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
azonosító száma
a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
11744-16
Közlekedési alapismeretek
írásbeli
11745-16
Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek
szóbeli

5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.

11746-16
11747-16
11748-16
11749-16
11750-16
11751-16

Személyszállítás, utaskommunikáció
Egészség-, munka- és tűzvédelem
Előírások alkalmazása
Szakmai idegennyelvi ismeretek
Veszélyhelyzetek
Autóbusz vezetése

szóbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
szóbeli
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati
ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Az autóbusszal történő személyszállítás során felmerülő ellenőrzési
feladatok, problémák, konfliktusok kezelésével kapcsolatos tennivalók elvégzése. A vizsgázó a
vizsga kezdetekor a tételek közül húz egyet, amelyet meg kell oldania, illetve be kell mutatnia.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetés a közúti forgalomban
A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt a feladat megoldása során ellenőrzi a szállító járművet, az
esetleges műszaki hibáinak felismerését dokumentálja. A járművel a kijelölt beszállóhelyre áll.
Elvégzi a csomagok elhelyezését, előkészíti a járművet a fuvarfeladat elvégzéséhez, tájékoztatja az
utasokat az utazással kapcsolatos tudnivalókról, energiatakarékos, környezetkímélő, előrelátó,
biztonságos, kulturált, a jármű tömegének a tehetetlenségét és jellegzetességét megfelelően
kihasználó vezetési stílussal vezeti a járművet a közúti forgalomban.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas
tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó vezetéstechnikai tanpályán vagy korszerű szimulátoron
előidézett veszélyhelyzeteket hárít el.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat során a vizsgázó egy 40 kérdésből álló
tesztlapon számot ad arról, hogy ismeri a forgalomban részt vevő autóbuszokkal szemben
támasztott műszaki és környezetvédelmi követelményeket, értelmezni tudja a motor, a
teljesítmény, a tüzelőanyagfogyasztás jelleggörbék adatait, ismeri az erőátviteli rendszer szakszerű
működtetését, hogy a tanultak alkalmazásával optimális szinten tudja tartani a tüzelőanyagfogyasztást, illetve képes az autóbuszokon leggyakrabban előforduló meghibásodásokat
felismerni, megelőzni.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Előírások alkalmazása
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat során a vizsgázó egy 40 kérdésből álló
tesztlapon számot ad arról, hogy megismerte a számára előírt rendszeres heti és napi pihenőidőket,
megtanulta a menetíró készülék (tachográf) működtetését, az adatok tárolását, az adatletöltésre
vonatkozó szabályokat, a közúti ellenőrzésnél tőle elvárt viselkedést. Ismeri a menetíró készülék
kezelését, a használatának elmulasztásáért, nem megfelelő működtetéséért és az adatok
meghamísításáért járó szankciókat. Tisztában van a személyszállítási tevékenységre vonatkozó
engedélyek, szerződések szerinti kötelességek, speciális okmányok, nemzetközi személyszállítási
egyezmények rá vonatkozó rendelkezéseivel, egyéb más közlekedési szabályok megszegésének a
következményeivel, a bírságolás módjával, a pénzbüntetések nagyságrendjével.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi, közúti közlekedés- és környezeti biztonság,
szerviz logisztika
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat során a vizsgázó egy 40 kérdésből álló
tesztlapon számot ad arról, hogy ismeri a személy- és árufuvarozás piaci és gazdasági környezetét,
a közúti balesetek elkerülésének a lehetőségeit, különösen az autóbuszra jellemző közúti és
munkabaleseteket, valamint az ilyen rendkívüli eseményekben a gépkocsivezetők szerepét, a
keletkezett károk erkölcsi, jogi és pénzügyi következményeit. Vannak ismeretei a
bűncselekmények, különösen az embercsempészet, az illegális bevándorlás megakadályozásának
a módjáról, a megelőzési teendőkről, a saját és az üzemben tartó felelősségéről, képes megelőzni a
munkavégzésük következtében jelentkező egészségkárosodást, ismeri az ergonómia alapjait, az
utasok épségének a megőrzésére törekvő sebességmegválasztás és a biztonságos manőverezés
szabályait, a szellemi és fizikai terhelés kulturált elviselésének a módszereit. Megtanulta az
egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás szempontjait, az alkohol hatását, a gyógyszerek és más
szerek szedésének lehetséges következményeit, a fáradtság és a stressz hatását a szervezetükre és
a közlekedés biztonságára. Veszélyes forgalmi helyzetben ismeri a baleset-megelőzés helyes
módját, tűz és a jármű sérülése esetén pedig az utasok testi épségének megóvásához szükséges
teendőket. Szükséges, hogy a gépkocsivezető jó képet tudjon láttatni az őt foglalkoztató
személyszállító vállalkozásról, tudja, hogy jó benyomás megteremtése érdekében lényeges, hogy
hogyan viselkedik az utasokkal, milyen a jármű tisztasága, műszaki állapota, külső és belső
esztétikai megjelenése.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
D) A vizsgafeladat megnevezése: Esettanulmány
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsga teljesítéséhez egy írásbeli feladatsort (esettanulmányt) kell
sikeresen megoldani, az autóbuszvezető napi munkavégzése során előforduló helyzetekkel
kapcsolatban.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai idegennyelvi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a Szakmai
idegennyelvi ismeretek modul témaköreihez kapcsolódnak.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
Az írásbeli vizsgarész megoldása során használható segédeszközök: íróeszközök, számológép,
térkép.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján
érhetők el.
5.5.1 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A komplex szakmai vizsga központi írásbeli vizsgatevékenysége akkor eredményes, ha az 5.3.2
pont A), B), C) és D) vizsgafeladatok végrehajtása legalább elégségesre értékelhető az alábbiak
szerint:
A), B) és C) tesztfeladatok értékelése:
39 - 40 pont
36 -38 pont
33 - 35 pont
30 - 32 pont
0 - 29 pont

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

D) Esettanulmány értékelése:
91 - 100 pont
81 - 90 pont
71 - 80 pont
60 - 70 pont
0 - 59 pont

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

A komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége akkor eredményes, ha az 5.3.1 pont
A), B) és C) vizsgafeladatainak végrehajtása legalább elégségesre értékelhető az alábbiak szerint:
A) feladat értékelése:
91 - 100%
81 - 90%
71 - 80%
60 - 70%
0 - 59%

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

B) feladat értékelése:
0 - 1 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
2 - 3 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
4 - 5 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
6 - 7 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
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Azonnali sikertelenséget okozó hiba, vagy 7-nél több hibavonal

elégtelen (1)

Sikertelenséget okozó hibának minősülnek a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, „Az
autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő
szaktanfolyamok számára” tantervi és vizsgakövetelményekben felsoroltak.
C) feladat értékelése:
0 - 1 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
2 - 3 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
4 - 5 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
6 - 7 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
Azonnali sikertelenséget okozó hiba, vagy 7-nél több hibavonal

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

Sikertelenséget okozó hibának minősülnek a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, „Az
autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő
szaktanfolyamok számára” tantervi és vizsgakövetelményekben felsoroltak.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt
érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri
el az elégséges osztályzatot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
„D” kategóriás oktató autóbusz
Csomagok
Utaslista
Ellenőrző lista az autóbusz ellenőrzéséhez
Kéziszerszámok
Egyéni védőfelszerelések
Tűzvédelmi és munkabiztonsági eszközök
Korszerű szimulátor berendezés, vagy vezetéstechnikai tanpálya

7.2 EGYEBEK
7.1. A képzés megszervezése és lebonyolítása során a szakképesítésre kiadott, mindenkor
hatályos szakképzési kerettanterv előírásain túl a „D” kategóriás vezetői engedély és a
gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez a közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005.
(IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló
41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló
444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásait is alkalmazni kell.
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7.2. A komplex szakmai vizsga megszervezése és lebonyolítása során a komplex szakmai
vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) előírásain túl a gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez a közúti
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet előírásait is alkalmazni kell.
7.2.1. A Korm. rendelet 23. § (2)-(5) bekezdésében, valamint 24. és 25. §-ában
meghatározottakon túl a központi írásbeli vizsga időtartama során a közlekedésért felelős miniszter
által kiadott, a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatására vonatkozó
eljárásrendet („A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásának
rendje és ügyvitele”) is alkalmazni kell.
7.3. A képzésen részt vevőknek a képzés keretében gépjárművezetői képesítési igazolvány
megszerzésére irányuló hatósági vizsgáján teljesített vizsgatárgyak eredménye az 5.5 pont
előírásainak megfelelően ismerhető el a komplex szakmai vizsga vizsgatárgyak eredményeként.
7.4. A szakmai vizsgabizottságban részvétvevő kamarai tagok:
A szakmai vizsgabizottságban résztvevő tagok - a képző intézmény által delegált
vizsgabizottsági tagok kivételével - csak olyan személyek lehetnek, akik a közúti járművezetők és
a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján jogosultak a „D” kategóriás hatósági képzést követően a
gyakorlati vizsga vizsgatárgyaiban a vizsgabiztosi feladatok ellátására.
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