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TÁJÉKOZTATÓ AZ UTÁNKÉPZÉSR ŐL 
 
 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint elrendelt, valamint a közúti 
közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény szerinti önkéntes 
utánképzést Pest megyében  a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének 
Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztálya végzi. 
 
Utánképzésen kell részt vennie annak a járm űvezetőnek: 

− akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt 
legalább 6 hónapra, illetve 

− akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, 
továbbá 

− akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró 
hatóság visszavonta. 

 
Ezen esetekben a vezet ői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az 
érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen rés zt vett! 
 
A jogerős határozat(ok), végzés(ek) birtokában a járművezetéstől eltiltás letelte előtt is 
lehetőség van az utánképzés elvégzésére. 
 
Az utánképzés két fő részből áll, a feltáró  foglalkozásból, valamint a programon  való 
részvételből, esetlegesen a programot követő vizsgából. A feltáró foglalkozás nem 
vizsgaeseményekből áll, azokon kizárólag szintfelmérés történik, amelynek eredményei az 
utánképzési programba sorolás alapját határozzák meg. 
 

I. Feltárás és jelentkezés:  
 
 

Jelentkezés helye és id őpontjai:  
 

Budapest, XIV. Komócsy u. 17-19. II. emelet. 
Jelentkezés és ügyintézés céljából személyesen kell megjelenni. 

 
Hétfő - Csütörtök: 08.30 - 14.30 

Péntek: 08.00 - 11.30. 
 
A feltáró foglalkozás három részb ől áll: 

− közlekedési ismeretek és vezetéselméleti teszt kitöltéséből, 
− vezetési próbából, 
− pszichológiai exploráció során feltáró beszélgetésből. 

 
A feltárás díjai a következ ők: 

− "B" kategória esetén: 18.220,- Ft.  
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− "A" kategória esetén: 15.440,- Ft. 
− „M" kategória esetén: 11.500,- Ft. 
− "C" kategória esetén: 25.615,- Ft. 

 
Jelentkezéshez szükséges: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, feltárási díj 
megfizetése; az utánképzés elvégzéséről rendelkező valamennyi(!)  okmányirodai határozat, 
a közlekedési esemény(ek) leírását (hely, idő, körülmények, közrehatás stb.) tartalmazó 
valamennyi!  szabálysértési hatósági határozat(ok), ill. valamennyi!  bírósági végzés(ek).  
 
Az utánképzés azon közlekedési esemény(ek)re vonatk ozik, amelyek vonatkozásában  
a szükséges okiratokat a jelentkez ő a hatóságnak átadta!  Több járművezetéstől eltiltás 
esetén így minden elkövetési eseményről szóló dokumentum bemutatása szükséges ahhoz, 
hogy a több eseményből származó utánképzési kötelezettségek egy utánképzésen való 
részvétellel teljesíthetőek legyenek!  

 
II. Program  

 
A feltáró foglalkozás eredményétől függően a közlekedési hatóság az utánképzésre 
kötelezett számára azt a programot jelöli ki, amely a feltárt hiányosságok megszüntetésére a 
legmegfelelőbb.  
 
A program minden foglalkozására  pontos időben kell érkezni, valamennyi foglalkozásán 
részt kell venni, azokon vezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni. Nem adható 
utánképzési igazolás annak, aki valamely foglalkozáson nem vett részt, arról korábban 
távozik vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelenik meg!  
 
A kijelölt programok a következ ők lehetnek:  

− a közlekedési képzettség hiányosságainak megszüntetésére irányuló elméleti 
foglalkozás, 

− a közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak 
megszüntetését célzó járművezetési gyakorlati foglalkozás, 

− a közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás, 
− magatartásformálás, 
− az „enyhén ittas vezetők” foglalkozása, 
− a „közepesen ittas vezetők” foglalkozása, 
− a „súlyosan ittas, vagy visszatérő ittas vezetők” foglalkozása. 

 
 

III. Igazolás  
 

A programon való eredményes részvételről – az eseményeket is feltüntető – igazolást kap. 
Okmányirodai bemutatását követően az eltiltás idejének leteltével visszakaphatja vezetői 
engedélyét. 
 
 
Az utánképzésről részletesebben a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 
29.) Korm. rendeletben tájékozódhat. 
 

 
Dr. Szilágyi Tibor s. k. 

osztályvezető 


