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III. Óraterv 
 

A. Autóbuszvezetői alapképzés - DA 

Tantárgy 
típusa 

Tantárgy 
kódja Tantárgyak Minimálisan 

kötelező óraszám 

Elmélet 

BSZAVK 
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés 
10 

EAK Előírások alkalmazása 10 

EKKKBSZLK 
Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság, szerviz, logisztika 
10 

Gyakorlat 

JVEZDK Járművezetés a közúti forgalomban 10 

JGKIDK 
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 
2 

SPECVDK 

Járművezetés vészhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

2 

 

 

B. Autóbuszvezetői továbbképzés - DT 

Tantárgy 
típusa 

Tantárgy 
kódja Tantárgyak Minimálisan 

kötelező óraszám 

Elmélet 

BSZAVK 
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés 
10 

EAK Előírások alkalmazása 10 

EKKKBSZLK 
Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság, szerviz, logisztika 
10 

Gyakorlat SPECVDK  

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

5 
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C. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés - 
CDA 

Tantárgy 
típusa 

Tantárgy 
kódja Tantárgyak Minimálisan 

kötelező óraszám 

Elmélet 

BSZAVK 
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés  
15 

EAK Előírások alkalmazása 10 

EKKKBSZLK 
Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság, szerviz, logisztika 
15 

Gyakorlat 

JVEZCK + 

JVEZDK 
Járművezetés a közúti forgalomban 10+10 

JGKICK + 

JGKIDK 

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 
2+2 

SPECVCK + 

SPECVDK 

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

2 

 

 

D. Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés - 
CDT 

Tantárgy 
típusa 

Tantárgy 
kódja Tantárgyak Minimálisan 

kötelező óraszám 

Elmélet 

BSZAVK 
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés  
15 

EAK Előírások alkalmazása 12 

EKKKBSZLK 
Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság, szerviz, logisztika 
15 

Gyakorlat 
SPECVCK + 

SPECVDK 

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

5 
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E. Tehergépkocsi-vezetői alapképzés - CA 

Tantárgy 
típusa 

Tantárgy 
kódja Tantárgyak Minimálisan 

kötelező óraszám 

Elmélet 

BSZAVK 
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés  
10 

EAK Előírások alkalmazása 10 

EKKKBSZLK 
Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság, szerviz, logisztika 
10 

Gyakorlat 

JVEZCK Járművezetés a közúti forgalomban 10 

JGKICK 
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 
2 

SPECVCK 

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

2 

 

 

F. Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés - CT 

Tantárgy 
típusa 

Tantárgy 
kódja Tantárgyak Minimálisan 

kötelező óraszám 

Elmélet 

BSZAVK 
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés 
10 

EAK Előírások alkalmazása 10 

EKKKBSZLK 
Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság, szerviz, logisztika 
10 

Gyakorlat SPECVCK 

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

5 
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G. Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés érvényes tehergépkocsi-
vezetői képesítés birtokában - DKA 

Tantárgy 
típusa 

Tantárgy 
kódja Tantárgyak Minimálisan 

kötelező óraszám 

Elmélet 

BSZAVK 
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés  
5 

EAK Előírások alkalmazása 2 

EKKKBSZLK 
Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság, szerviz, logisztika 
5 

Gyakorlat 

JVEZDK Járművezetés a közúti forgalomban 10 

JGKIDK 
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 
2 

SPECVDK 

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

2 

Az autóbuszvezetői alapképesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam esetén érvényes, 1 

éven belül szerzett tehergépkocsi-vezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés 

birtokában 

 

H. Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzés érvényes tehergépkocsi-
vezetői képesítés birtokában - DKT 

Tantárgy 
típusa 

Tantárgy 
kódja Tantárgyak Minimálisan 

kötelező óraszám 

Elmélet 

BSZAVK 
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés  
5 

EAK Előírások alkalmazása 2 

EKKKBSZLK 
Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság, szerviz, logisztika 
5 

Gyakorlat SPECVDK 

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

5 

Az autóbuszvezetői továbbképzési képesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 

1 éven belül szerzett tehergépkocsi-vezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés 

birtokában 
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I. Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes 
autóbuszvezetői képesítés birtokában - CKA 

Tantárgy 
típusa 

Tantárgy 
kódja Tantárgyak Minimálisan 

kötelező óraszám 

Elmélet 

BSZAVK 
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés  
5 

EAK Előírások alkalmazása 2 

EKKKBSZLK 
Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság, szerviz, logisztika 
5 

Gyakorlat 

JVEZCK Járművezetés a közúti forgalomban 10 

JGKICK 
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 
2 

SPECVCK 

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

2 

A tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam esetén 

érvényes, 1 éven belül szerzett autóbuszvezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés 

birtokában 

 

J. Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzés érvényes 
autóbuszvezetői képesítés birtokában - CKT 

Tantárgy 
típusa 

Tantárgy 
kódja Tantárgyak Minimálisan 

kötelező óraszám 

Elmélet 

BSZAVK 
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés  
5 

EAK Előírások alkalmazása 2 

EKKKBSZLK 
Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság, szerviz, logisztika 
5 

Gyakorlat SPECVCK 

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

5 

A tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén 

érvényes, 1 éven belül szerzett autóbuszvezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés 

birtokában 



13 

 

 

 

K. Tolmácsos vagy OKJ tehergépkocsi-vezetői alapképzés – CAIO 
 

Tantárgy 
típusa 

Tantárgy 
kódja Tantárgyak Minimálisan 

kötelező óraszám 

Elmélet 

BSZAVK 
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés  
10 

EAK Előírások alkalmazása 10 

EKKKBSZLK 
Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság, szerviz, logisztika 
10 

Gyakorlat 

JVEZCK Járművezetés a közúti forgalomban 10 

JGKICK 
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 
2 

SPECVCK 

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

2 

A 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 35 841 02 azonosító számú 

Tehergépkocsi-vezető megnevezésű középfokú szakképesítés-ráépülés, valamint a 24/2005. 

(IV. 21.) GKM rendelet 12. § (2) bekezdés szerinti vizsgák esetében. 

 

L. Tolmácsos vagy OKJ autóbuszvezetői alapképzés – DAIO 
 

Tantárgy 
típusa 

Tantárgy 
kódja Tantárgyak Minimálisan 

kötelező óraszám 

Elmélet 

BSZAVK 
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés 
10 

EAK Előírások alkalmazása 10 

EKKKBSZLK 
Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság, szerviz, logisztika 
10 

Gyakorlat 

JVEZDK Járművezetés a közúti forgalomban 10 

JGKIDK 
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 
2 

SPECVDK 

Járművezetés vészhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

2 

A 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 35 841 01 azonosító számú 

Autóbuszvezető megnevezésű középfokú szakképesítés-ráépülés, valamint a 24/2005. (IV. 

21.) GKM rendelet 12. § (2) bekezdés szerinti vizsgák esetében. 

 

 


