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Budapest, 2020.12.11.      Tárgy: szaktanfolyami vizsgabiztos 

továbbképzés 2021 

Tisztelt Címzett! 

 

Aktuális szaktanfolyami vizsgabiztosi továbbképzésére az idei évben távoktatási formában kerül sor. 

 

Levelünk mellékletében részletes leírást talál a tanfolyamra valamint vizsgára jelentkezés, illetve a tananyag 

teljesítése kapcsán, az alábbiakban röviden összefoglaljuk ennek lépéseit: 

1.) A képzésre illetve vizsgára jelentkezni a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. honlapján 

elérhető regisztrációs felületen van lehetősége. 

2.) A regisztráció során le kell töltenie a vonatkozó képzési szerződést, azt ki kell nyomtatnia 2 

példányban, kitöltés és aláírás után másolatát fel kell töltenie a regisztrációs felületen, az eredeti 

példányokat pedig postai úton vissza kell küldenie részünkre: 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

Szaktanfolyami Képzési Központ 

1518 Budapest, Pf.: 107 

3.) A regisztráció során van lehetősége vizsgára jelentkezni: kérjük, körültekintően válassza ki vizsgáját, 

mivel annak módosítására a későbbiekben nincs lehetőség. 

4.) Sikeres regisztrációt követően 24 órán belül elküldjük a tananyagok elérését biztosító linkeket a 

regisztráció során megadott e-mail címére, ezért kérjük, hogy működő, Ön által bármikor elérhető e-

mail címet adjon meg a felületen. 

5.) Az előadásokat online módon, tetszőleges böngésző programban tekintheti meg. 

6.) A továbbképzés sikeres elvégzésének feltétele valamennyi előadás teljes terjedelemben történő 

megtekintése. 

 

Sikeres felkészülést kívánva, 

 Medgyesi Judit 

 központvezető  

 KTI Szaktanfolyami Képzési Központ  



Tisztelt Címzett, 

 

Aktuális szaktanfolyami vizsgabiztos továbbképzéséhez kapcsolódva a tananyagokat távoktatási formában sajátíthatja 
el, ennek kapcsán kérjük figyelmesen olvassa el alábbi tájékoztatót, s abban részletezettek szerint regisztráljon a 
képzésre. 

A képzésre regisztrálni, illetve ahhoz kapcsolódva vizsgára jelentkezni alábbi linken elérhető oldalon van lehetősége: 

 

http://www.kti.hu/szaktanfolyami-vizsgabiztos-regisztracio/ 
A regisztráció során kért adatokat a KTI a hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése kapcsán használja fel, az Fktv. 15. és 21.§-nak megfelelően. 

Kérjük, a regisztráció asztali számítógépen, laptopon hajtsa végre (ne telefonon, tableten, stb.) 

 

1.) A megnyíló oldalon, az oldal megfelelő működéséhez fogadja el az úgynevezett „cookie”-k használatát 

 

 

  



2. Ezt követően értelemszerűen töltse ki az oldalt: 

Amely beviteli mezők jobb szélén föl-le mutató szürke nyilakat lát, ott a nyilakra kattintva megnyíló legördülő menüből 
választható ki a megfelelő válasz, egyéb mezők szabadon kitölthetőek. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. 

 

 

 

3. Képzéséhez kapcsolódó SZEV vizsga helyszínét és időpontját a „Vizsga helyszín és időpont” mezőben lenyíló 
listából választhatja ki. 

 

 

  



4. A lap alján a képzési szerződés feltöltése pontban érhető el a képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződés sablon: 

A szerződés sablon a „Képzési szerződés letöltése››” feliratra kattintva tölthető le. A letöltött 
Kepzesi_szerzodes_01.pdf nevű fájlt valószínűleg számítógépe „Letöltések” mappájában találja meg. 

 

 

 

5. Kérjük, a letöltött, kitöltött képzési szerződést 2 példányban nyomtassa ki, írja alá. 

Kérjük, a kitöltött és aláírt képzési szerződést szkennelje be, a két eredeti példányt pedig 
küldje vissza alábbi címünkre: 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

Szaktanfolyami Képzési Központ 

1518 Budapest, Pf.: 107 

 

  



6. A kitöltött és aláírt szerződést pdf, vagy jpg formátumban töltse fel a regisztrációs oldalon 

A feltöltéshez kattintson a „Tallózás” gombra, majd a megnyíló ablakban keresse meg és jelölje ki a számítógépén a 
szerződés pdf vagy jpg formátumú másolatát. 

 

 

7. A regisztráció befejezéséhez el kell fogadnia az adatkezelési nyilatkozatot 

Ehhez jelölje be az „Elfogadom az adatkezelési nyilatkozatot” felirat előtti jelölő négyzetet, majd kattintson a 
„Regisztráció” gombra. 

 

  



8. Lehetséges, hogy a regisztráció befejezése során böngészőjében megjelenik egy a lenti képen láthatóhoz hasonló 
ún. automatikus teszt. 

Ekkor a tesztben olvasható kérdésnek megfelelően válaszoljon, hogy tovább tudjon lépni. 

 

 

9. Amennyiben valamely mezőt nem megfelelően töltötte ki, az alábbi képen látható hibaüzenet jelenik meg. 

A hibás mező alatt és felett pedig piros vízszintes vonalak jelennek meg. 

 

 



 

 

A hibás mezők javítását követően kattintson a „Regisztráció” gombra. 

Regisztrációja csak abban az esetben küldhető be, amennyiben: 

- valamennyi csillaggal jelölt mezőt kitöltötte, 
- vizsgaidőpontot választott, 
- feltöltötte aláírt képzési szerződése másolatát. 

 

10. Sikeres regisztrációt követően alábbi üzenet jelenik meg az oldalon: 

 

 

11. Regisztrációja sikeres elküldését követően a regisztráció során megadott e-mail címére automatikus üzenetet 
kap kti.hu_weboldal@kti.hu feladótól, mely tartalmazza a választott vizsga helyszínét és időpontját. 

 

  



12. Sikeres regisztrációját követően 24 órán belül levelet küldünk a regisztráció során megadott e-mail címére, mely 
tartalmazza a távoktatási anyagok eléréséhez szükséges linkeket 

Az üzenetben a „Play” feliratú gombra kattintva tudja elindítani az adott előadást, mely önálló ablakban jelenik meg. 

 



13. A böngészőben megnyíló új ablakban tekinthető meg az adott előadás: a felvételen párhuzamosan látható az oktató, illetve az általa előadott témához kapcsolódó 
diasor. 

 

 

Lejátszás 
elindítása, 
megállítása 

Alsó diasor 
elrejtése, 

megjelenítése 

A lejátszó 
hangerő 

szabályozója 

További 
belépésre az 
oldalon nincs 

szükség! 



 

14. A képzés sikeres teljesítésének feltétele valamennyi előadás teljes terjedelmében történő megtekintése. 

A sikeres regisztrációját követő 24 órán belül összesen 4 db, fent bemutatotthoz hasonló e-mailt fog kapni, melyek 
alábbi előadások linkjeit tartalmazzák: 

- 01 Bevezető-SZVB_TK_2020 
- 02 Szaktanfolyamok, szakrendszerek-SZVB_TK_2020 
- 03 Eljárásrend, aktualitások-SZVB_TK_2020 
- 04 Ellenőrző kérdések-SZVB_TK_2020 

A képzés sikeres teljesítésének feltétele valamennyi előadás teljes terjedelmében történő megtekintése. 

A kiküldött linkeken az előadások 2021.01.31-ig lesznek elérhetőek. Addig az anyagok tetszőleges számban 
megtekinthetőek, bármikor elindíthatóak, megállíthatóak. 

 

Sikeres felkészülést kívánva, 

 

Szaktanfolyami Képzési Központ 

 


