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Tisztelt Elnök Úr! 

 

Köszönettel fogadtuk megkeresését a személytaxis és személygépkocsis személyszállító szolgáltató 

szaktanfolyamokkal kapcsolatban. 

 

Személyes egyeztetésünk során tett észrevételei alapján a Vizsgaközpont elemezte a személytaxis, 

illetve a személygépkocsis személyszállító szolgáltató képzések és továbbképzések „Közlekedési, 

hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet” című vizsgatárgyának vizsgakérdéseit, 

amelyet követően megtörtént a vizsgatárgyak kérdésbankjának módosítása. 

 

A vizsgakérdések között korábban szerepeltek olyan – az általános „B” kategóriás ismeretanyag részét 

képező közúti közlekedési szabályokkal kapcsolatos – kérdések (elsősorban a kategóriával együtt járó 

egyéb vezetési jogosultságokból kifolyólag), amelyek megítélésünk szerint is irrelevánsak a 

személyszállító szolgáltatások szempontjából, ezért e kérdések vizsgakérdésbankból törlésre kerültek. 

A törölt kérdések vonatkozásában az alábbiakban néhány konkrét példát szeretnénk megosztani 

Önnel: 

▪ Személygépkocsival pótkocsit vontat. A pótkocsin elhelyezett rakomány mennyire nyúlhat túl 

hátrafelé? 

▪ Kétkerekű segédmotoros kerékpárral szabad-e megállni a járdán e jelzőtáblát követően? 

▪ Egyéb jelzés hiányában mekkora sebességgel szabad közlekedni lassú járműből és pótkocsiból 

álló járműszerelvénnyel? 

 

A személytaxi-vezetőket kevésbé érintő KRESZ kérdések helyét a jövőben a vezetéstechnikával, 

hibaelhárítással kapcsolatos tudnivalókra, illetve a személyszállító üzem speciális közlekedési 

szabályaira vonatkozó kérdések töltik be. 

 

A kérdésbankban – többek között – az alábbi új kérdésekkel találkozhatnak a vizsgázók: 

▪ Kell-e ellenőrizni a hűtőfolyadék mennyiségét a zárt rendszerű hűtő kiegyenlítő tartályában? 

▪ Megállhat-e személytaxival az autóbuszöbölben? 

▪ Be kell-e a jármű vezetőjének csatolnia a biztonsági övet a személytaxiban? 

 

A vizsgákra történő felkészülést a vizsgakérdések jogtulajdonosa által összeállított, a személytaxis 

továbbképzéseket szervező képző szerveknél is elérhető elektronikus anyag segíti.  
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A megújult összetételű kérdésbank alkalmazása a felkészítő anyagban 2022. 02. 15-től várható.  

Az új vizsgaprogram élesítéséről a regisztrált felhasználók értesítést kapnak majd az e-Titán rendszeren 

keresztül.  

 

A tervek szerint az e-Titán üzemeltetője a jelenlegi mellett az új felkészítő anyagot is a tanulók 

rendelkezésére bocsátja, és egyúttal tájékoztatja is őket arról, hogy 2022. 02. 28-ig a régi, míg  

2022. 03. 01. után már az új kérdésbank jelenik meg a vizsgákon. 

 

Bízunk egyfelől abban, hogy a fentiekben röviden ismertetett változásokat a taxis társadalom 

szakmailag helyesnek, indokoltnak és megfelelőnek értékeli, másfelől pedig abban, hogy a 

módosítások még magasabbra emelik a személytaxis, illetve a személygépkocsis személyszállító 

szolgáltató képzések és továbbképzések, illetve a hozzájuk kapcsolódó vizsgák szakmai színvonalát. 

 

 

Budapest, 2022. február 01. 
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