
Tekintettel arra, hogy mind a közúti járművezetők 
képzése és vizsgáztatása, mind pedig a közúti köz
lekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása 
tekintetében egyazon cél/jogosultság/tudás elérése 
érdekében történnek folyamatok, akkor e tekintet
ben teljesen jogos igény és elvárás, hogy a vonat
kozó folyamatok is egységesek legyenek. Vonatkozik 
ez az adminisztratív folyamatokra, a jogértelmezési 
folya matokra és természetesen a vizsgáztatási folya
matokra egyaránt. Noha eddig nem voltak kirívó 
nézetkülönbségek a vizsgabiztosok között, azonban 
a Vizsgaközpontnak az az elvárása, hogy a vizsga
biztosi szubjektivizmus és az objektivizmus között 
a  lehető legkisebb legyen a különbség, valamint 
a vonatkozó jogszabályok végrehajtása egységesen 
történjen.

A Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság mind
ezek szellemében tehát nem csak az ellenőrzések 
terén végzi tevékenységét, hanem annak a célnak 
a  megvalósítása terén is komoly erőfeszítéseket 
tesz, hogy megfelelő módszertani szabályozással és 
helyes értékrend meghatározással haladás történjen 
a korábbinál lényegesen egységesebb képzési és vizs
gáztatási szemlélet kialakítására és alkalmazására. 
Ennek érdekében folyamatosan összegzésre kerül
nek a képzések és a vizsgáztatások során tapasztalt 
hiányosságok, jogszabály értelmezési különbségek. 
Az így összegyűjtött hibák kiértékelésre kerülnek, 

felügyeleti és módszertani
igazgatóság

A KAV Közlekedési Alkalmassági 
és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 
(a továbbiakban: Vizsgaközpont) 2019. évi 
létrejöttének – számos más érv mellett – 
az volt a kiemelt mozgatórugója és 
indukálója, hogy egyrészt a jogszabályok 
adta keretek között tartsa a hazai közúti 
járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésének rendjét és 
szakmai színvonalát, másrészt megfelelő 
módszertani szabályozással és helyes 
értékrend meghatározással a korábbinál 
lényegesen egységesebb képzési 
és vizsgáztatási szemlélet kerüljön 
kialakításra és alkalmazásra.

További kiemelt célként került meghatározásra, hogy  
egységes irányítási koncepcióval, egységes ügy
menettel, egységes elvek és irányok betartásával 
történjenek a hazai közúti járművezetők és a közúti 
közlekedési szakemberek képzése, továbbképzése, 
után kép zése és vizsgáztatása. 
A Vizsgaközpont létrejöttekor – már annak megala
kuló fázisában is – kiemelt szempont volt a képzések 
ellenőrzésének megszervezése. Ennek érdekében 
2019. év augusztusára megfelelő szakmai tudással 
és kellő hivatástudattal rendelkező képzésfelügyelők 
kerültek felvételre és rendszerbe állításra (JászNagy
kunSzolnok megye, KomáromEsztergom megye és 

Pest megye kivételével), akik a Felügyeleti és Mód
szertani Igazgatóság szervezeti egységéhez tarto
zóan, azonban tevőlegesen különkülön a megyei 
illetékességi területekhez kötötten végzik ellenőri 
tevékenységüket. 

A képzésfelügyelők által végzett ellenőrzések esetszá
mait vizsgálva megállapítható, hogy a megalakulás 
óta elvégzett ellenőrzés alatt mintegy 3637 gyakorlati 
képzés ellenőrzésre, 534 elméleti képzés ellenőrzésre, 
1500 képző szervi telephelyi ellenőrzésre és mintegy 
4317 képzés adminisztráció ellenőrzésre került sor. 
Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok okán mint
egy 489 esetben került sor szankcionálási javaslatra 
a szankcionálási kompetenciával rendelkező Innová
ciós és technológiai Minisztérium felé.

Azonban nem csak a hazai közúti járművezetők és 
a közúti közlekedési szakemberek képzését szüksé
ges ellenőrizni, hanem a hazai közúti járművezetők 
és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását 
is. E téren ugyan kisebb lemaradást kellett az újon
nan megalakult Vizsgaközpontnak behoznia, hiszen 
a vizsgák ellenőrzése az elmúlt időszakban is meg
valósult, azonban volumenét illetően sem a múlt
ban, sem pedig a jelenlegi helyzetben ez a volumen 
nem tekinthető elégségesnek. A következő időszak 
kiemelt feladata, hogy a vizsgák ellenőrzésének 
mennyisége nagyságrendekkel legyen több az 
elmúlt időszakhoz képest.vizsgakozpont.hu
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1500 telephelyi  
és 4317 adminisztráció 

ellenőrzés
23637 gyakorlati és 

534 elméleti képzés 
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lényegüket tekintve egzakt szakmai vélemény kerül 
kialakításra, mely szakmai véleményeket és esetta
nulmányokat a havi rendszerességgel megrendezésre 
kerülő vizsgabiztosi, szakoktatói és iskolavezetői meg
beszéléseken résztvevő ellenőreink minden alkalom
mal ismertetik a megjelent szakemberek részére. 

A szakmai értekezlet célja azonban nem kizárólag 
az, hogy az eltérő nézőpontokat egységesítsük – 
hiszen a vizsgabiztosok szakmailag képzett embe
rek és közöttük nem képezi vita tárgyát a közúti 
közlekedés szabályainak ismerete – hanem az is, 
hogy megbeszéljék közösen a tapasztalt hiányossá
gokat, esetleges problémákat, frissen tartsák szak
mai tudásukat, átbeszéljék az esetleges jogszabályi 
változásokat. 

Nem szabad elfelejteni, hogy
•	 évente csupán a „B” kategóriás vezetői engedély 

tekintetében közel 100 000 ember szerzi meg 
a vezetési jogosultságát, 

•	 ebben a folyamatban több, mint 4000 szakoktató 
vesz részt,

•	 több száz vizsgabiztos végzi a vizsgáztatási felada
tokat.

Ilyen számadatok közepette természetes, hogy akad
nak nézetbeli különbségek. A Vizsgaközpont vezeté
sének elvárása – többek között – hogy ezek a nézet
különbségek a  lehető legkisebbre csökkenjenek.  

módszertan + értékrend 
= egységes képzési és  
vizsgáztatási szemlélet
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A rendszeres szakmai értekezletek megtartásával biz
tosítva látjuk azt, hogy a vizsgabiztosok, a szakoktatók 
és az iskolavezetők naprakészek lesznek a vonatkozó 
szabályokról, egységesen fognak zajlani a képzések, 
vizsgáztatások és a képző szervek szakmai irányításai, 
a jövő járművezetői és a jövő közúti közlekedési szak
emberei eredményesebben fognak felkészülni a köz
úti közlekedésre és a közúti közlekedési szolgáltatásra, 
biztonságosabb lesz a hazai közúti közlekedés. 

Összegezvén tehát a Felügyeleti és Módszertani Igaz
gatóság tevékenységét, röviden a következő felada
tok elvégzése vár az igazgatóság munkatársaira:

alapfeladatai:
•	 végzi a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 

szakemberek képzésének és vizsgáztatásának kép
zésfelügyeletét és szakfelügyeletét,

•	 végzi a kedvtelési célú hajósok, valamint hivatá
sos hajósok, hajós szakemberek vizsgáztatásának 
szakfelügyeletét,

•	 ügyfélfogadási feladatokat lát el,

képzések, után és 
továbbkép zé sek 
ellenőrzése, szakmai, 
tartalmi és módszertani 

fejlesztése • képzésfelügyelet és 
szakfelügyelet •	ügyfélfogadási 
feladatok •	jogszabályok 
véleményezése, javaslata 
•	informatikai rendszerek 
fejlesztése • európai uniós  
és nemzetközi feladatok
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•	 véleményezi és javaslatot készít elő a szakterületet 
érintő jogszabályok tekintetében,

•	 közreműködik a Társaság tevékenységéhez kap
csolódó informatikai rendszerek fejlesztésében, fel
adata során karbantartja a kérdésbankokat, teszt
lapokat, értékelő sablonokat, elméleti és gyakorlati

•	 vizsgatételeket, szakmailag irányítja a számítógé
pes vizsgáztatást,

•	 a regionális főosztályokon keresztül közreműködik 
a közúti járművezetők képzésének és után kép zé
sé nek, valamint a közúti közlekedési szakemberek 
képzésének és továbbképzésének ellenőrzésében,

•	 ellátja a vizsgabiztosi, szakoktatói és iskolavezetői 
tevékenység szakfelügyeletével kapcsolatos felada
tokat, ideértve a közúti járművezetők és a közúti 
közlekedési szakemberek vizsgáztatásának ellen
őrzését és szakfelügyeletét.

koordinációs feladatai:
•	 végzi és koordinálja a közúti járművezetők és a köz

úti közlekedési szakemberek képzésének,
•	 továbbképzésének, után kép zésének és vizsgáztatá

sának szakmai, tartalmi és módszertani fejlesztését.

európai uniós és nemzetközi feladatai:
•	 részt vesz az európai uniós tagsággal összefüggő 

közlekedési szakképzési feladatok, valamint a köz
úti járművezetői feladatok ellátásában.

egyéb feladatai:
•	 végzi a vizsgahelyszínek nyomtatványokkal, vizs

gaanyagokkal (szóbeli és gyakorlati tételek, tesztla
pok, értékelő sablonok) történő ellátással kapcso
latos feladatokat,

•	 kivizsgálja a hatáskörébe tartozó ügyekben a közér
dekű bejelentéseket és panaszokat, továbbá meg
teszi a szükséges intézkedéseket.

programterV:
•	 Nemzetközi kitekintés a közúti járművezető képzés 

európai gyakorlata terén, valamint a tapasztalatok 
hazai alkalmazása lehetőségeinek kutatása.

•	 Nemzetközi kitekintés a közúti járművezető vizsgáz
tatás európai gyakorlata terén, valamint a tapaszta
latok hazai alkalmazása lehetőségeinek kutatása.

•	 A közúti járművezetők képzésére és vizsgáztatására 
vonatkozó, hatályos tantervi és vizsgakövetelmé
nyek azonos témára vonatkozó összehasonlítása, 
az esetleges disszonanciák feltérképezése.

Jelentkezés és kAPCsOlAttARtÓ:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
Non profit Kft. – HR osztály
Jelentkezését kérjük önéletrajzzal és motivációs levél
lel juttassa el erre az email címre:
•	 email: gyakornok@kavk.hu  
További kérdés esetén a +36 1 814 1892 telefonszámon 
kérhet tájékoztatást.
A gyakornoki munkavégzés helyszíne:
•	 1119 Budapest, Than Károly utca 35. 

elVÁRÁsOk A HAllGAtÓ Felé:
•	 Alapvető irodai programok magas szintű ismerete 

(Word, Excel, PowerPoint)
•	 Készség rendszerben történő gondolkodásra
•	 Készség mind önálló, mind pedig csapatban tör

ténő munkavégzésre
•	 Affinitás az adminisztratív jellegű munkavégzéshez
•	 Pontos, precíz munkavégzés
•	 Terhelhetőség
•	 Kiváló helyesírás

vizsgakozpont.hu


