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Tájékoztatás szakmai irányítói tanfolyamokról 

 
A közlekedési hatóság a közúti árutovábbítási engedélyt, ill. a közúti személyszállítási engedélyt, továbbá az ahhoz 
tartozó engedélykivonatokat a gazdálkodó szervezet kérelmére adja ki abban az esetben, ha a kérelmező megfelel a 
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben és az 1071/2009/EK rendeletben foglalt feltételeknek (jó hírnév, szakmai 
alkalmasság, megfelelő pénzügyi helyzet). 
A szakmai irányító abban az esetben felel meg a szakmai alkalmasság követelményének, ha részt vesz a közlekedési 
hatóság által e célra engedélyezett tanfolyami képzésen, és a képzést követően eredményes írásbeli és szóbeli vizsgát 
tesz. 
Szakmai irányítói képesítést szaktanfolyami képzés nélkül szerezhet az a személy, aki hitelt érdemlően bizonyítja, hogy 
2009. december hó 4. napját megelőzően folyamatosan tíz éven keresztül szakirányú szakmai vezető beosztásban 
dolgozott közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységet végző, Magyarország területén székhellyel rendelkező 
gazdálkodó szervezetnél. 
A szakmai irányítók részére meghatározott időszakonként továbbképzést kell szervezni, melynek célja a szabályozásban 
időközben bekövetkezett változások megismertetése. A továbbképzést követő vizsgáztatást a közlekedési hatóság végzi, 
aki sikeres vizsga esetén a vizsgázó részére továbbképzési igazolást ad ki. A szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány 
tíz év eltelte után csak - a tíz évnél nem régebben kiállított - továbbképzési igazolással együtt érvényes. 
A gazdálkodó szervezet szakmai irányítására kijelölt személy általában csak egyetlen gazdálkodó szervezetnél láthat el 
szakmai irányítói tevékenységet, Abban az esetben lehet valaki egynél több gazdálkodó szervezetnél szakmai irányító, 
ha a gazdálkodó szervezeteknek a székhelye és minden olyan telephelye, amelyre a kijelölt személy tevékenysége 
kiterjed, azonos település közigazgatási területén van. A kijelölt személy ilyen esetben is csak legfeljebb két gazdálkodó 
szervezetnél és összesen legfeljebb ötven jármű tekintetében lehet szakmai irányító. 
 
Képesítések fajtái: 

• alap 
Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként 
működni, amelyik belföldi vagy nemzetközi közúti árufuvarozást, vagy személyszállítást (autóbusz) is kíván végezni, és 
eddig ilyen képesítése még nem volt.  

• továbbképzés 
Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként 
működni, amelyik belföldi vagy nemzetközi közúti árufuvarozást, vagy személyszállítást (autóbusz) is kíván végezni, és 
jelenlegi bizonyítványát 10 évvel ezelőtt szerezte. 
 
A képzés a szakmai irányítók bizonyítványának megszerzésére irányul. 
 
1. A képzőszerv megnevezése: HIR Kereskedelmi Információs és Továbbképző Iroda Kft. 

Címe: 7627 Pécs, Bokor u. 21. 
E-mail címe: hir@hiradriskola.hu 
Honlap címe: https://www.hiradriskola.hu 

 
2. A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
3. Cégbírósági bejegyzés száma: 02-09-064578 
 
4. Iskolavezető neve: Hir Attila 

E-mail címe: hir@hiradriskola.hu 
Telefonszáma: +36-72/222-022 

 
5. Ügyfélfogadó címe: 7627 Pécs, Bokor u. 21. 

Telefonszáma: +36-72/222-022 
Ügyfélfogadás időpontja: kedd és csütörtök 13:00 – 17:00  
 

6. Telephely címe, telefonszáma: - 
 

7. A szaktanfolyamra való felvétel módja: 
A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (felnőttképzési 
szerződés megkötésével) történik. 
 

HIR ADR Iskola
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8. Az előírt egészségi és PAV alkalmassági vizsgálatok: 
Beiskolázási feltételként egészségi és PAV alkalmassági vizsgálat nincs előírva. 
 

9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 
• a vonatkozó jogszabály beiskolázási feltételt nem határoz meg. 

 
A vizsgára bocsátás feltételei: 
Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a tanfolyam előadásain részt vett és a tanfolyam, illetve a vizsga költségeit 
képzőszerv részére befizette. 

 
10. A tanfolyam tantárgyai árufuvarozó szakmai irányító tanfolyam esetén: 

• Jogi ismeretek (16 óra), 
• Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (16 óra), 
• Munkaügyi ismeretek (8 óra), 
• Árufuvarozási ismeretek (24 óra), 
• Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (12 óra), 
• Vámismeretek (8 óra), 
• A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek (2 óra), 
• Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány) (6 óra). 

 
 A tanfolyam tantárgyai autóbuszos személyszállító szakmai irányító tanfolyam esetén: 

• Jogi ismeretek (16 óra), 
• Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (16 óra), 
• Munkaügyi ismeretek (8 óra), 
• Személyszállítási ismeretek (24 óra), 
• Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (12 óra), 
• A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek (2 óra), 
• Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány) (6 óra). 

 
A vizsga tárgyanként írásbeli tesztből, esettanulmány megoldásából, valamint tárgyanként szóbeli vizsgából áll. 
A továbbképzési szaktanfolyam tantárgyai megegyeznek az alaptanfolyam tantárgyaival, azzal az eltéréssel, hogy az 
ott meghatározott óraszámok tantárgyanként a felével csökkenthetők, továbbá szóbeli vizsgát nem kell tenniük. 

 
11. Járműhasználat: - 
 
12. A hiányzás pótlásának módja: 

A tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 3 000 Ft/óra 
díj ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít. 

 
13. A tandíj összege: 

• árufuvarozó szakmai irányító alaptanfolyam: 146 800 Ft + 53 600 Ft vizsga 
• árufuvarozó szakmai irányító továbbképzés: 118 800 Ft + 35 600 Ft vizsga 
• autóbuszos személyszállító szakmai irányító alaptanfolyam: 129 400 Ft + 46 000 Ft vizsga 
• autóbuszos személyszállító szakmai irányító továbbképzés: 105 400 Ft + 31 000 Ft vizsga 

 
A bizonyítvány kiállításának díja: 2 500 Ft 

 
A tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik 
jogosulttá a tanfolyamon való részvételre. 

 
14. Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: 

A tanfolyam tárgyainak meghallgatása, ill. vizsgája alól felmentés nem adható. 
 

15. Tanuló áthelyezés: nem értelmezhető 
 

16. Az oktatás helyszíne: 
Az oktatás a hallgatóval előzetesen egyeztetett és a részére átadott tematikában rögzített helyszínen történik. 
 

17. A pótórák igénylésének módja, díja: 
Igény esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 3 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget 
biztosít. 
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18. Az engedélyező hatóság: Építési és Közlekedési Minisztérium 
Címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. 
Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14.  
E-mail címe: info@ekm.gov.hu 

 
19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: 

Joga van a hallgatónak 
• a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit és a szerződés tartalmát, 
• a befizetett tandíj ellenében, kulturált körülmények között az elméleti tanfolyamot végighallgatni, 
• emberhez méltó bánásmódhoz a foglalkozások során, 
• a tanfolyam elvégzését követően vizsgára mennie, 
• panaszt tenni az iskolavezetőnél. 

 
A hallgató kötelessége 
• jelentkezéskor a beiskolázási feltételek teljesülését hitelt érdemlő módon igazolni, 
• a foglalkozásokon józan, kipihent, közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban megjelenni, azokon 

aktívan közreműködni, kulturáltan viselkedni, 
• a tanfolyam díját határidőre megfizetni, 
• a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani, 
• a tanterem,  a berendezések, az oktatási segédeszközök állagát megóvni, 
• az esetleges hiányzásokat pótolni, 

 
20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: 

A vizsga díja a vizsga időpontjában hatályos rendelet szerint kerül megállapításra.  Jelenleg a hatályos 84/2009. (XII. 
30.) KHEM rendelet szerint 4 600 Ft/számítógépes elméleti vizsga, 8 000 Ft/esettanulmány, 3 000 Ft/szóbeli vizsga 
(részletesen lásd a 13. pontban). A tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a 
képzőszerv részére. 
 

20. A szakképesítés kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások: 
A vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét a KAV Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. a vizsga 
előtt minden esetben ellenőrzi. A sikeres vizsgát követően a szakmai irányító bizonyítvány képzőszervnél vehető át.  

 
 

A tájékoztató a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletének és a KAV vizsgaszabályzat előírásainak 
megfelelően készült.  
 
Várjuk jelentkezését. 

 
 
 
 

Hir Attila 
iskolavezető 

 
 
 


