
 

 

Tájékoztató „A2” kat. két éven belüli „A1”-el . 
 

A tanfolyamra való felvétel módja: 

 1. Képzőszerv neve: Zi-Ti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Képzőszerv rövidített neve: Zi-Ti Kft. 
Honlap cím: www.ziti.hu 
Telefon száma: 06 20 979 38 68, 06 20 999 99 23 
Képzőszerv székhelye: 2360 Gyál, Csokonai u. 2. 
Cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 13 09 09 47 02/2 
Képzési engedély száma: KF/984/1/2006 
Az iskola KAV azonosító száma: 0661 
Felnőtt képzési nyilvántartási szám: B/2021/000383 
2. Iskolavezető neve: Gonda Tibor Zoltán KAV névjegyzék száma: 10439 
Telefonszáma: +36 20 979 38 68 
Iskolavezető tevékenységének jogcíme: tulajdonos 
e-mail cím: zitiautosiskola@gmail.com 
Bank név, számlaszám:K&H Bank 10400188-01801031-00000000 
3. Ügyfélfogadás helye: 2360 Gyál, Csokonai u. 2. 
Telefon száma: 06 20 979 38 68, 06 20 999 99 23 
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-12:00; péntek 12: 00-16: 00 
Iskolavezető fogadóórája: hétfő: 15: 30-16: 30 
4. Képzést engedélyező szerv: Technológiai és Ipari Minisztérium 
                                                  Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály 
                                                  1140 Budapest Pf.: 1.     
                                     

5. Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki betöltötte a 18. életévét és az előzőleg megszerzett motoros 
kategóriájától számított 2 éven belül jelentkezik az újabb motoros kategóriás vizsgára, valamint, az előzőleg 
megszerzett motoros kategóriája esetében nem mentesült a „Közlekedési alapismeretek elméleti tanfolyam és vizsga 
alól. (közlekedési alapismeretek vizsgájának dátuma nem lehet két évnél régebbi) 
A meghirdetett jelentkezési napon megkapja ezt a tájékoztatót, elolvassa és ha megértette, valamint elfogadja a leírtakat 
aláírja, és mellékel hozzá: 

 érvényes vezetői engedélyének az iskolavezető által hitelesített fénymásolatát  
 aláírt a felnőtt képzési szerződést 
 Közúti első segélynyújtási ismeretek: Nem kell. 
  Elméleti tantárgyak: Nem kell. 
 Gyakorlati képzés: A gyakorlás és a vizsga helyszíne a tanulók részéről az alábbi lehetőségek közül választható a 

tanfolyamra jelentkezéskor:  
Gyakorlás helyszíne: Járműkezelés: Bp. XIX. Hofherr A. u. 109. 
     Vizsga helyszíne:                         Bp. XIX. Hofherr A. u. 109. 
                                                          Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz. 180/6 
Forgalmi vezetés gyakorlása, illetve vizsga helyszíne: BP XIX. Hofherr A. u. 109. 

                                                Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz. 180/6. 

 Gyakorlati vezetés óradíja: 
Díja: 6.500 Ft/óra,        pótóra díja: 6.500 Ft/óra 

Alapoktatás:   4 óra (vizsga 15 perc) 
Főoktatás:             8 óra (6 óra városi vezetés, 2 óra országúti vezetés, +50 perc vizsga).  
Összesen:             13 óra 
 

7. Díja:      84.500 Ft 
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 Befizetés készpénzben történik, nyugta, vagy számla ellenében az iskolavezetőnek. A gyakorlati oktatás tanórái 50 
percesek, két tanóra között min. 10 perc szünetet kell tartani, ami a tanuló kérésére sem hagyható el!  

A képzést Yamaha XVS 400 típusú motorkerékpárral végezzük. A gyakorlati vezetés kezdési időpontját, helyét, 
valamint a végzés helyét a gyakorlati oktatóval előzetesen egyeztetni kell. 

Lehetőség van a saját motorkerékpárral történő vezetésre is, ebben az esetben olyan kétkerekű motorkerékpár 
szükséges, amely legalább 100 km/óra sebesség elérésére képes teljesítménye pedig max. 35 kW, henger űrtartalma 
legalább 395 c cm. 
A motorkerékpár a forgalomban valórészt vétel feltételeinek meg kell, hogy feleljen, (érvényes forgalmi engedély, 
kötelező biztosítás utolsó csekk feladóvevénye) 
Ebben az esetben az motorkerékpár vezetés helyszínére történő eljuttatásáról a tanuló köteles gondoskodni! 
A saját motor műszaki meghibásodásáért sem, a vizsgán sem a képzés során iskolánk felelősséget nem vállal. 

A képzés és vizsgáztatás során bukósisak (ha nem rendelkezik plexivel, motoros szemüveg), protektoros motoros 
kesztyű, protektoros hosszúnadrág, protektoros hosszú ujjú dzseki és magas szárú bőr cipő viselése kötelező, mely a 
bokát erősen tartja. 

 
8. Vizsgadíjak: 
Járműkezelés:                           4 700 Ft 
Forgalmi:                                11 000 Ft 
Vizsgadíjak Összesen:          15 700 Ft 
 
Adminisztrációs Költség:     15.000Ft 
Összesen:                                30. 700 Ft 

Befizetés módja: Készpénzfizetéssel, nyugta vagy számla ellenében az iskolavezetőnek történik. Az elméleti 
pótvizsgadíjakat a  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Képzési és Vizsgáztatási Osztály, Szigetszentmiklós, 
Csepeli út hrsz. 180/6. személyi vizsgabázisán, vagy a Budapest Főváros Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, 
és Utánképzési Osztály, Petzvál József u. 39.  alatt pénztári időben az ügyintézőnek számla ellenében. A jármű kezelési 
és a forgalmi pótvizsgadíj fizetése szintén az iskolavezetőnek történik. 
 
9.  Járműkezelési vizsgára az bocsájtható,  

Aki az előírt minimálisan kötelező óraszámú foglalkozáson igazoltan részt vett, annak minimálisan előírt időtartamát 
vezetéssel letöltötte és betöltötte a 18. életévét, valamint aláírta a kötelező nyilatkozatot. 

10.  Forgalmi vizsgára az bocsátható:  

Aki sikeres járműkezelési vizsgát tett, és a minimálisan előírt óraszámot igazoltan vezetéssel töltötte, az előírt 
kilométert (180 km) teljesítette, valamint a kötelező nyilatkozatot aláírta. 

Vizsgáit az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított két éven belül teheti le. Öt sikertelen 
forgalmi vizsga után a vizsgák csak „alkalmas” minősítésű PÁV vizsgálat után folytathatóak. 

11.  A Tanuló jogai és kötelezettségei: 

A tanuló szabadon választhat oktatót vagy oktatójárművet, amit kérésére az oktatás folyamata alatt módosíthat 
egyeztetve az iskola vezetővel. A tanulónak joga van a képzést iskolánknál megszakítani, és más iskolánál folytatni. 
Azonban, ha a tanuló részesült az iskolánk által meghirdetett valamilyen kedvezményben, a kedvezmény összegét a 
„Képzési Igazolás” nyomtatvány kiadása előtt teljes összegben köteles visszafizetni!  

A tanuló áthelyezés lehetősége és módja: az iskolavezető a tanuló kérésére a kéréstől számított 8 napon belül köteles a 
„Képzési Igazolás” nyomtatványt 3 példányban kiállítani és annak 2 példányát a tanulónak átadni! (az esetlegesen 
igénybe vett kedvezmény visszafizetése esetén) A fel nem használt tandíjat az iskolánk visszafizeti. 

 

 
12.  Iskola jogai és kötelezettségei: 



 

 

Iskolánk köteles a tanulót részletesen tájékoztatni az igénybe venni kívánt szolgáltatásról, annak díjáról, a 
tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos kötelezettségeiről, valamint a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély 
kiadásának feltételeiről. Az iskola a tandíj változtatásának jogát fenntartja, amit a tanulóval köteles közölni. 
 
 
13.  A vezetői engedély átvételének feltételei: 

A sikeres vizsgák letétele után három munkanap elteltével a Pest Megyei Kormány Hivatal Érdi Járási Hivatala vagy a 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedés Felügyeleti Főosztály, Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési 
Osztály „vizsgaigazolás”-t ad ki, elektronikus úton az közlekedési igazgatósági hatóság felé (okmányiroda). Igény 
esetén az igazolás papír alapon is kérhető. 
A vezetői engedély kiadására irányuló kérelmet személyesen bármely közlekedési igazgatási hatóságnál (okmány 
iroda) elő lehet terjeszteni. 
Ha első nemzetközi vezetői engedélyéhez tartozó utolsó vizsgájától még két év nem telt el, akkor „kezdő vezetői 
engedély”-t kap, mellyel személyt szállítani tilos.  
 
14.  A képzés felügyeletét ellátó szervek: 
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont  
Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 
H-1038 Budapest Polgár u. 8-10. 
    
Technológiai és Ipari Minisztérium  
Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály 
1140 Budapest Pf. 1. 

 

 

 

 

Kelt................................ 
 

......................... …................                                      ….................................... 
               tanuló                                                                 iskolavezető      
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