
Tachográf  kezelési
problémák

„Fájó élethelyzetek”



A LEGNAGYOBB PROBLÉMA

NINCS LEHETŐSÉG kellő mértékben
begyakorolni a tachográf  használatát és 
pontos kezelését különböző, az életben

elforduló helyzetekre felkészülve.



Mi az oka ennek?

GKI oktatáson nincs
igazán lehetőség a 

gyakorlásra (nincs idő
és pénz, esetleg 
eszköz sincs).

NINCS is bent a 
köztudatban.



A sofőrök nem mennek el 
maguktól egy gyakorló 
tachográfon gyakorolni

(nincs idő, pénz).

NINCS is bent a köztudatban!



A cégek nem tudják biztosítani a 
csoportos (tömeges) gyakorlást, 
még akkor sem, ha „kiviszik a 
dobozt” hozzájuk (nagyon sok 

idő, nagyon sok pénz, nem lehet 
megszervezni).

NEM IS TUDJÁK, HOGY 
ILYET LEHETNE!



A sofőrök és a munkáltatók NEM 
tanulmányozzák az adott 

menetíróra vonatkozó kezelési 
dokumentációt, felhasználói 

kézikönyvet (ami amúgy is eléggé 
bonyolult). De ez amúgy is csak 

ELMÉLET lenne!



Bár vannak videók a menetírók kezeléséről, a bizonyítékok alapján ez
NEM elegendő. Ez olyan, mintha egy orvos mindenféle gyakorlat 
nélkül kezdene el operálni, pusztán az elméleti anatómiai képzés 

alapján. Nem feküdnél be a kése alá, igaz?



A járműben már minden ÉLESBEN
megy: ott már NEM hibázhatsz!



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

165/2014/EU RENDELETE

VI. Fejezet, 33. cikk

A szállítási vállalkozás felelőssége

(1) A szállítási vállalkozás felelőssége gondoskodni arról, hogy járművezetői 
megfelelő képzést és utasítást kapjanak a menetíró készülék – legyen az digitális vagy 
analóg – helyes működésével kapcsolatban, továbbá rendszeresen ellenőrzi, hogy 
járművezetői helyesen használják-e a készüléket, és nem adhat nekik olyan, 
közvetlen, vagy közvetett ösztönzőt, amely a menetíró készülékkel való visszaélésre 
sarkallhat.



EZ 

GYAKORLATILAG 

SEHOL SINCS 

MEGVALÓSÍTVA!



Kényszerű
megoldások

• A jól ismert „parkolói
oktatás”, vagy „parkolói 
akadémia”

Rendkívül veszélyes!



• Próba-szerencse alapon 
„gyakorlunk” a tachográfon.

Nagyon veszélyes és 
„sokban fájhat”!



Videókon

keresünk

megoldást.



Elméleti képzések!



Ezek egyike sem
vezet eredményre, 

ahogy azt a 
tapasztalat mutatja.



VALÓDI, MŰKÖDŐKÉPES MEGOLDÁS

ONLINE TACHOGRÁF  SZIMULÁTOR!

www.tachografszimulator.hu

http://www.tachografszimulator.hu/


Egy webes felület, ahova BÁRKI egyénileg regisztrálhat és oda belépve 

gyakorolhatja a tachográf  kezelését, különböző mélységig.



4 féle tachográfon gyakorolhatsz



Cégként beállíthatod a sofőrök szimulációs idő kiosztását, ellenőrizheted az 

elvégzett szimulációkat, és különböző listákat nézhetsz meg a gyakorlásokról.



Szimulációs idők kiosztása



Szimulációk ellenőrzése







Az alap szimulációknál VÉGIG FOGJUK A KEZED, és egy általunk készített lista 

segítségével viszünk végig a gyakorlatokon, így megtanulod a tachográf  kezelését.



Lépések sorozatát hajtod végre, a szükséges magyarázó szöveggel.



Az egyes lépésekhez magyarázó leírásokat is 

kapsz, hogy HOGYAN kell azt megcsinálni. 

Így ténylegesen megtanulod a tachográf  

kezelését.

Az idő szorzó vagy gyorsító egy speciális 

eszköz, ami lehetővé teszi, hogy akár 100-

szorosára gyorsítsd az időt. Így pár perc alatt 

akár egy egész napnyi tevékenységet is el 

tudsz végezni a szimulátoron, aminak nagyon 

nagy gyakorlati haszna van. (Csak azért 

fizetsz, amit ténylegesen használsz, nem 

ketyeg feleslegesen az előfizetésed.)



Lehetőséged van ugyanúgy 

nyomtatást készíteni a 

tachográfból vagy a 

kártyából, és tanulmányozni 

a nyomatot, mintha egy 

igazi tachográfból 

nyomtatnál. Néhány feladat 

ezt meg is követeli.



Az Élethelyzet 
szimulációknál különböző 

TÍPUSÚ tevékenységeket 

tudsz kiválasztani, majd 

azon BELÜL is különböző, 

végrehajtandó feladatokat 

(szituációkat).

A Magyarázatra kattintva 

pedig további leírásokat

találsz arról, hogy hogyan

értelmezd a feladatot és

hogyan kell megcsinálni.

Így felkészülsz különböző 

élethelyzetben előforduló 

esetek kezelésére.





Azért, hogy NE ketyegjen feleslegesen az előfizetésed, ami egyébként MÁSODPERC 

ALAPON működik, és csak akkor megy, ha ténylegesen használod a szimulátort, a 

rendszer maximum 5 perces inaktivitás után meg fog állni. Elmenti a legutolsó 

tevékenységet, és újra belépve a szimulátorba onnan tudod folytatni.



Legalább 3 óra szimulációs gyakorlást követően a rendszer kiállít neked egy BIZONYÍTVÁNYT 

arról, hogy gyakorlott tachográf  kezelő vagy. Ez a Bizonyítvány 2 évig érvényes.



JÓ GYAKORLÁST 

KÍVÁNOK!

Köszönöm a figyelmet!


