2003. év december 1-jét követően oktatásba bevont járművekre vonatkozó előírások
„B” kategória
„B” kategóriába tartozó négykerekű személygépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel
rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) legalább 5 személy befogadóképesség,
ab) legalább négyajtós kivitel,
ac) legalább 100 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) kötelező felszerelések és tartozékok:
ba) a járműnek legalább négy ülését fejtámlával kell felszerelni, amennyiben azt a gyári kialakítás lehetővé teszi,
bb) olyan oldalhelyes irányjelző visszajelző, amely az oktatói és a hátsó ülésekről is jól láthatóvá teszi az
irányjelző működését,
bc) kettős pedálrendszer, amely a járművezető melletti ülésből is biztosítja az üzemi pedálokkal elérhető
szabályozást. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
bd) három darab visszapillantó tükör, amely a vezetőülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali
forgalmi sávra történő hátralátást [a közúti járművek forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet) 78. § (1)-(2) bekezdése
alapján],
be) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét
oldali forgalmi sávra történő hátralátást (a két jobb oldali külső visszapillantó tükör egy olyan kialakítású
tükörrel is helyettesíthető, amely a vezető- és a vezető melletti ülésből is biztosítja a jármű mellett lévő jobb
oldali forgalmi sávra történő hátralátást).
„B” kategória a mozgáskorlátozottak képzéséhez:
„B” kategóriába tartozó négykerekű gépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) a mozgáskorlátozott anatómiai és fiziológiai állapotának megfelel; b) a szakértői bizottság egyedi műszaki
előírásainak megfelelően átalakított [a közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról
szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet alapján],
c) a járművezető melletti ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedállal van felszerelve.
A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
d) két darab pót-visszapillantó tükörrel van ellátva, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő
mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást (a két jobb oldali külső visszapillantó tükör egy olyan
kialakítású tükörrel is helyettesíthető, amely a vezető- és a vezető melletti ülésből is biztosítja a jármű mellett
lévő jobb oldali forgalmi sávra történő hátralátást).
„B” kategória 96. kód megszerzésére irányuló képzésben a járműnek meg kell felelnie a „BE” kombinált
kategóriás képzésbe bevont jármű ezen mellékletben előírt műszaki követelményeivel, amely járműszerelvény
megengedett legnagyobb együttes össztömegének a 3500 kg-ot meg kell haladnia, de nem haladhatja meg a
4250 kg-ot.
2. Egyéb követelmények
Az oktatásra használt valamennyi járművet - kétkerekű járműveket kivéve - fel kell szerelni kék alapszínű, 20
cm magasságú, 3 cm vonalvastagságú - elölről és hátulról egyaránt - jól látható, nyomtatott fehér „T” betűt
ábrázoló, 25x25 cm oldalélű táblával, valamint jól láthatóan fel kell tüntetni az „Autósiskola” feliratot. A „B”
kategória esetében ezen jelzéseket a jármű hossztengelyére merőlegesen felszerelt tetőtáblán kell elhelyezni. A
tetőtáblán lévő „T” betűt oktatáson kívül le kell takarni.
Az „AM” és „A” kategóriás, továbbá az „A1” és „A2” kategóriás gyakorlati képzés főoktatási szakaszában a
kísérő szakoktatót szállító személygépkocsi tetőtartóján el kell helyezni a motorosok oktatására figyelmeztető
feliratot tartalmazó táblát.
II. AZ OKTATÓJÁRMŰVEK MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE
1. * Az oktatójárművek minősítő vizsgálata
A közúti járművezető-képzésben a vezetési gyakorlat tantárgy oktatására használt „B”, „C”, „D”, „T” kategóriás,
a „B1”, „C1”, „D1” kategóriás, valamint a „BE”, „C1E”, „CE”, „D1E”, „DE” kombinált kategóriás oktatójármű
járművekhez tartozó oktatójármű-igazolás kiadásához szükséges minősítő vizsgálatot a közlekedési hatóság
végzi.
Az oktatójárművek minősítő vizsgálatát az üzemben tartó kérelmére a közlekedési hatóság végzi el.
2. * Az oktatójármű-igazolás kiadása, érvényesítése
Ha a minősítő vizsgálat során a jármű az e mellékletben foglaltaknak megfelel, akkor a járműre az e melléklet
szerinti oktatójármű-igazolást kell kiadni, illetőleg annak érvényességét meg kell hosszabbítani.
Az oktatójármű-igazolás csak érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező járműre adható ki, illetőleg
érvényesíthető.
Az oktatójármű-igazolás érvényesítő rovatában fel kell tüntetni azt a kategóriát, kombinált kategóriát, amelynek
oktatására az adott jármű alkalmas.
Az oktatójármű-igazolás kiállításakor, illetőleg érvényesítésekor fel kell tüntetni azt a körülményt, hogy a jármű
oktatásba bevonása (oktatójármű-igazolással történő ellátása) 2003. december 1-je előtt, vagy után történt.
3. Az oktatójármű-igazolás kiadásának elutasítása

Ha a vizsgálat alapján a jármű az oktatási, vizsgáztatási feltételeknek nem felel meg, akkor az oktatójárműigazolás kiadását határozatban el kell utasítani
III. AZ OKTATÁSBAN HASZNÁLT JÁRMŰVEK KÖVETELMÉNYEI ÉS VIZSGÁLATA
3. Visszapillantó tükrök
Az oktatáshoz használt járművekre felszerelt tükröknek biztosítaniuk kell mind a tanuló (vizsgázó), mind a
szakoktató számára a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást. A szakoktató számára
előírt póttükröket a jármű jobb és bal oldali külső részére kell szerelni. A „B” kategóriás oktatójármű esetén,
amennyiben a jármű kialakítása a hátralátást nem akadályozza, a baloldali póttükröt a személygépkocsi
belsejében is el lehet helyezni, továbbá a tanuló (vizsgázó) és a szakoktató jobb oldali 2 db külső visszapillantó
tükre egy olyan kialakítású tükörrel is helyettesíthető, amely mindkettőjük számára biztosítja a jobb oldali
forgalmi sávra történő hátralátást.
A tükröknek állíthatónak és rezgésmentesnek kell lenniük. A tükrök meglétét, és elhelyezésének
megfelelőségét az oktatói ülésből szemrevételezéssel kell megállapítani.

4.2. Pótfék pedál
A pótfék pedál beszerelése az 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM r. 2. § (3) bekezdésének a) pontja alapján
nem minősül átalakításnak. A beépített szerkezeti
elemeknél a jóváhagyási jel meglétét nem kell
megkövetelni.
Az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál követelményei:
- felerősítése minden üzemi állapotában biztosítsa a gyors, megbízható működést,
- légfék esetén a pótfék pedál működtetésekor a fékhatás (a kivezérelt nyomás függvényében) legyen azonos az
eredeti (üzemi) fékrendszer hatásosságával,

- hidraulikus vagy kombinált fék esetén hatásossága (a pedálerő függvényében) érje el
legalább az eredeti rendszer hatásosságának 90%-át,
- elhelyezése alapján biztosítsa a szakoktató számára a gyors beavatkozás lehetőségét,
- kialakítása folytán tegye lehetővé az oktatói pótfék pedál üzemzavara esetére is a
vezetőülésből az üzemi fék használatát,
- a fékrendszer eredeti funkciójából a pótpedálok beszerelése miatt semmi sem szűnhet
meg.
A pótfék pedál megfelelőségét a jármű álló helyzetében, illetve fékpróbával kell ellenőrizni.
Álló helyzetben a pótfék pedál 2-3-szori gyors, erőteljes (hidraulikus és kombinált fékek esetében 300-400 N)
működtetésével ellenőrizni kell a felerősítés szakszerűségét. A pótfék pedál felerősítési helyeinél, a pótfék pedál
tengelyén észlelhető alakváltozás, deformáció, elmozdulás nem engedhető meg. A pedál felengedésekor annak
az alaphelyzetet kell felvennie (nem szorulhat). A pedálnak az elhelyezése folytán az oktatóülésből egyszerűen
és gyorsan kezelhetőnek kell lennie.
A pótfék pedált kitámasztva működtetni kell a vezetői fékpedált. Nem fogadható el az a pótfék pedál, amely az
üzemi fékpedállal direkt - közvetlen - kényszerkapcsolatban áll, és az üzemi fékpedál teljes lenyomása esetén a
pótfék pedáltalp alsó felülete és a padlólemez közötti távolság kevesebb, mint 80 mm.
Légfékes járműveknél az utólag felszerelt szerkezetek alkalmasságát, megbízható működését és felszerelésének
szakszerűségét is ellenőrizni kell.
A pótfék pedállal elérhető fékhatásosság ellenőrzése történhet közúton vagy próbapadon.
KÖZÚTI ELLENŐRZÉS: a járművet 20-30 km/h sebességről a pótfék pedállal le kell fékezni.
PRÓBAPADI ELLENŐRZÉS: tengelyenként a próbapadra állva a vezetőülésből, majd az oktatóülésből kell
fékezni.
6. Egyéb kezelőszervek, berendezések

Amennyiben az oktatójármű egyéb pótpedálokkal - a „B” kategóriában kötelezően - van
felszerelve, akkor azok felerősítését, működését, hatásosságát a pótfék pedál vizsgálatára
előírtaknak megfelelően kell értelemszerűen ellenőrizni és elbírálni. Ezeknél a
pótpedáloknál megengedhető a direkt kapcsolat az eredeti kezelőszervekkel.
Az oktatáshoz használt járművek kormánykerekére - a mozgáskorlátozottak részére előírt
segédberendezéseken kívül - semmilyen kiegészítő segédeszköz (berendezés) nem szerelhető fel

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet Fogalommeghatározások
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r. 2. § (3) bekezdésének a) pontja alapján

2. § (1) * A rendelet alkalmazásában
(3) Nem minősül átalakításnak
a) * olyan tartozéknak a járműre történő felszerelése, amelynek felszerelését az
MR. előírja vagy megengedi;
b) * a motor azonos típusú motorra történő cseréje;
c) a járműre engedélyezett cserefelépítmény felszerelése;
d) a járműbe beépített ülőhelyek számának ideiglenes csökkentése;
e) szabványos, illetőleg
járműtípushoz rendszeresített vonószerkezet
felszerelése, amennyiben a jármű egyébként vontatásra alkalmas;
f) a gyártómű által rendszeresített oldalkocsinak motorkerékpárra történő
felszerelése, amennyiben a motorkerékpár oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas;
g) * a külön jogszabályban * meghatározott feltételek szerint a gépkocsira
megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés felszerelése, amennyiben az
megfelel MR.-ben foglalt követelményeknek;
h) * a jármű olyan módon vagy mértékben történő megváltoztatása, amelyre a
közlekedési hatóság alkalmazási engedélyt ad, illetőleg amelyet engedély nélkül
megvalósíthatónak minősít;
i) * a járműbe az MR. 16. számú mellékletében meghatározott vagy azzal
egyenértékű követelményeknek megfelelő részecske kibocsátást csökkentő
rendszer („részecskeszűrő”) utólagos beépítése, amennyiben arra a közlekedési
hatóság a 16/A. §-ban meghatározott feltételek szerint alkalmazási engedélyt
adott, vagy a külföldön végzett beépítés esetében a részecskeszűrő gyártója, és
a beépítést végző szakműhely által kiadott igazolás a megfelelőséget tanúsítja;
j) * a jármű fejlesztési célú műszaki változtatása annak fejlesztési célú járművé
minősítése esetén.

Átalakítás 16. §

(7) * Az átalakított járművet időszakos vizsgálatra a közlekedési hatóság által
üzemeltetett vizsgáló állomáson be kell mutatni. A vizsgálatot az átalakításra
adott engedély, illetőleg, ha a közlekedési hatóság az átalakításra ilyen feltételt
szabott, a feltétel teljesítését igazoló záradékkal ellátott engedély birtokában lehet
kérni. A vizsgálat során az átalakítási engedélyben foglaltakat, valamint a 12. §
(6) bekezdésben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell
ellenőrizni. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény szerinti kategóriába
sorolás, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolásának
adatait - a 10. § (12) bekezdésében foglaltakat alapul véve - a műszaki adatlapon
rögzíteni kell.

(9) * Öt évig érvényes sorozat átalakítási engedélyt ad ki a közlekedési hatóság
a gépjárműfenntartó szervezet kérelmére az azonos gyártmány- és típuscsaládba
tartozó, a változtatással érintett műszaki jellemzői tekintetében megegyező
járművek azonos módon történő átalakítására. A sorozat átalakítási engedély
alapján, az engedélyben meghatározott technológia megtartásával az átalakítást
elvégezheti más - a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi
feltételeiről
szóló
miniszteri
rendeletben
feltételeknek
megfelelő
gépjárműfenntartó szervezet is, amennyiben rendelkezik a sorozat átalakítási
engedély jogosultja által az átalakítani kívánt járműhöz kiadott hozzájárulással.
(10) * A sorozatszerűen átalakított járműveket a vizsgáló állomáson kell
vizsgálatra bemutatni. E vizsgálat elvégzésére a sorozatszerű átalakítást végző
gépjárműfenntartó szervezetet a közlekedési hatóság - meghatározott
feltételekkel - feljogosíthatja. A vizsgálatot - a sorozat átalakítási engedélyben
meghatározott szerkezeti elemekre (részegységekre) kiterjedően - kell elvégezni.
Ha az átalakított jármű a követelményeknek megfelel, az átalakítással létrehozott
változást a jármű hatósági (forgalmi) engedélyébe be kell vezetni.

