
közúti Vizsgáztatási igazgatóság 

A Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság  felel 
a közúti járművezetők vizsgáztatásával 
és után kép zé sé vel kapcsolatos, 
jogszabályokban meghatározott feladatok 
ellátásáért.

A Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság regionális főosz

tályokra (Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési 

Főosztályok), azon belül pedig megyék szerinti osztá

lyokra (Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály) tago

lódik. Az egyes főosztályok a Társaság ügyrendjében 

meghatározott illetékességi területen (régiók) felelő

sek a feladatok ellátásáért.

A vizsgáztatási feladatok tekintetében szervezik és 
végzik:
a) a közúti járművezetők vizsgáztatását, 
b) a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását,
c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

alapján végzi az utánképzési feltárásokat:
•	 a gépjárművezetéstől közlekedési szabálysér

tés vagy bűncselekmény miatt járművezetéstől 
eltiltottak kapcsán, illetve

•	 azon esetekben, amikor az eljáró hatóság az 
előéleti pontrendszerben meghatározott maxi
mális büntetőpontok elérése miatt visszavonta 
a vezetői engedélyt.

Továbbá igazolás kiállítási feladatai tekintetében 
végzi: 
a) sikeres közúti járművezetői vizsgákat követően 

vizs ga igazolás kiállítását, 
b) sikeres utánképzést követően utánképzési igazo

lás kiállítását.

a szaktanfolyami főosztály
A Főosztály főtevékenysége a közúti közlekedési szak
emberek vizsgáztatása.
A közúti közlekedési szakemberek képzését a közle
kedési hatóság által kiadott képzési engedéllyel ren
delkező képző szervek (autósiskolák) végzik.

A leggyakoribb képzések kapcsán megszerezhető 
jogosítványok / okmányok (a teljesség igénye nélkül):
•	 Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI kártya),
•	 Gépkezelői jogosítvány,
•	 ADR járművezető oktatási bizonyítvány.

A jogosítványok / okmányok megszerzése minden 
esetben a vonatkozó tanfolyam (képzés) elvégzésé
hez és az ahhoz tartozó vizsga (vizsgák) sikeres leté
teléhez kötött. 

közúti Vizsgáztatási 
igazgatóság
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vizsgakozpont.hu

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:
•	 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 

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

A Főosztály a fenti képzések kapcsán ellátja a vizsga
szervezési feladatokat (időpontok meghatározása / 
engedélyezése, vizsgabiztosok vezénylése, egyéb).

programterV:
A gyakornoki programban résztvevő hallgatók szá
mára szakmai betekintést nyújtani mind a kategóriás 
vizsgáztatással, utánképzéssel, mind pedig a közúti 
közlekedési szakemberek vizsgáztatásával kapcsola
tos tevékenységekbe.

•	a közúti járművezetők 
vizsgáztatása, 
•	a közúti közlekedési 

szakemberek vizsgáztatása,
•	utánképzési feltárások

kategóriás vizsgáztatással, 
utánképzéssel, és a közúti 
közlekedési szakemberek 
vizsgáztatásával kapcsolatos 
tevékenységek

közúti járművezetői 
vizsgaigazolás kiállítása és 

utánképzési igazolás kiállítása 
sikeres vizsgákat követően
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