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IV.  Óraterv 
 

1. Személytaxis személyszállító szolgáltató alapképzés – TSA 

Az alapképzésen azoknak kell részt venni, akik egy megyében kívánnak személyszállító 

szolgáltatói képesítést szerezni és korábban még nem rendelkeztek ilyen képesítéssel. 

Beiskolázás során a tanulónak jeleznie kell, hogy melyik megye területére szeretné 

megszerezni a képesítést, és csak az adott megyében tehet vizsgát. 
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Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és 

vezetéselmélet 
8 

VEZTK Speciális vezetéstechnikai ismeretek 2 

HELYISMK 

Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi 

ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs 

és elektronikai rendszerek ismerete 
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SZEMK 

Személyszállító szerződési feltételek, valamint a 

személyszállítói szolgáltató tevékenységre 

vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció 
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Gyakorlat KEZELK A személytaxi tartozékainak kezelése 2 

2. Személytaxis személyszállító szolgáltató továbbképzés – TST 

A továbbképzésre irányuló képzésen azoknak kell részt venni, akiknek a korábban 

megszerzett személytaxis személyszállító szolgáltatói képesítés megszerzésétől eltelt öt év, 

függetlenül a korábbi képesítés lejáratának, illetve az évek során megszerzett, más megyékre 

vonatkozó jogosultság megszerzésének dátumától. 
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3. Személytaxis személyszállító szolgáltató kiterjesztő képzés – TSK 

A kiterjesztő képzésben történő részvétel során a már korábban megszerzett személytaxis 

személyszállító szolgáltatói képesítés kerül kibővítésre a jelentkező által meghatározott 

megyére. A részvételhez szükséges a korábbi képesítés érvényessége. 

Beiskolázás során a tanulónak jeleznie kell, hogy melyik megye területére szeretné 

megszerezni a képesítést, és csak az adott megyében tehet vizsgát. 
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4. Személytaxis személyszállító szolgáltató különbözeti képzés – TSB 

Akik személytaxis személyszállítással szeretnének foglalkozni, azonban már rendelkeznek 

személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéssel ennek a képzésnek az elvégzése 

szükséges. A képzés során egy megyében történő személytaxis tevékenységre szerezhetnek 

jogosultságot. A részvétel feltétele a korábban szerzett személygépkocsis személyszállító 

szolgáltatói képesítés érvényessége. 

Beiskolázás során a tanulónak jeleznie kell, hogy melyik megye területére szeretné 

megszerezni a képesítést, és csak az adott megyében tehet vizsgát. 
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5. Személygépkocsis személyszállító szolgáltató alapképzés – SGSA 

A személygépkocsis személyszállító szolgáltató alapképzés megszerzéséhez szükséges 

tanfolyamon azoknak kell részt venni, aki még nem rendelkeznek személygépkocsis vagy 

személytaxis szolgáltatói képesítéssel. 
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OKFIK 

Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási 

ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, 

valamint korszerű fedélzeti navigációs és 

elektronikai rendszerek ismerete 
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SZEMK 

Személyszállító szerződési feltételek, valamint a 

személyszállítói szolgáltató tevékenységre 

vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció 

8 

6. Személygépkocsis személyszállító szolgáltató továbbképzés – SGST 

A továbbképzésre irányuló képzésen azoknak kell részt venni, akiknek a korábban 

megszerzett személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítés megszerzésétől eltelt öt 

év, függetlenül a korábbi képesítés lejáratának dátumától. 
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7. Személygépkocsis személyszállító szolgáltató különbözeti képzés – SGSK 

Azok részvétele indokolt a személygépkocsis különbözeti képzésen, akik korábban már 

szereztek személytaxis szolgáltatói képesítést. Feltétel a korábban szerzett személytaxis 

szolgáltatói képesítés érvényessége. 
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