
 

 

Tájékoztató "C" kategória 

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 
 Képzést engedélyező szerv: Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 

Budapest VIII. kerület Vajdahunyad u. 45. telefon: +36 1 81418 89 
 
5. A tanfolyamra való felvétel módja: 
Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki betöltötte a 17,5. életévét.  
A meghirdetett jelentkezési napon megkapja ezt a tájékoztatót, valamint az adat védelmi tájékoztatót, elolvassa, 
aláírásával igazolja, hogy a benne foglaltakat megértette, és elfogadja, valamint csatol hozzá 

 kettes csoportú orvosi alkalmassági véleményt 
 vezetői engedélyének iskolavezető által hitelesített fénymásolatát 
 aláírt felnőtt képzési szerződést. 
6. Közúti első-segélynyújtási ismeretek: 
 A közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot iskolánk szervezi előre meghirdetett helyszínen, és időpontban. 

Díja: 12.900 Ft (készpénzben nyugta, vagy számla ellenében) + 12.100 Ft (sárga csekken) vizsgadíj, a csekket 
az oktató a tanfolyam végén adja a vizsgázók kezébe, amit a tanuló postán fizet be, majd telefonon az adatai és a 
csekk sorszám bediktálása után kapja meg a vizsga helyszínét, és időpontját.  

7. Felmentés 
Az 1984. jan. 1-e után szerzett bármely kategóriában vezetői engedéllyel, vezetői igazolvánnyal 
rendelkezőknek, valamint az 1969. júl.1.-e és 1983. dec. 31-e között szerzett „D” ill. „Trolibusz” kategóriákban 
nem kell közúti elsősegélynyújtó igazolás valamint a 3/1992.(XII.1.) NM rendelete alapján:  

 az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, 
 az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi 
 védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel 

(képesítéssel rendelkezők), 
 közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, az egészségügyi szakközépiskolát, szakiskolát 

végzettek  

8. Elméleti tantárgyak 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 20 óra (felmentés esetén nem kell) 
Az órák 50 percesek, köztük 10 perc szünet (tanműhely foglalkozás) 
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9.  E-learninges és BÜ foglalkozás díja: 
 Az elméleti tantárgyak e-learninges tanulással történik. Ára: 70.000 Ft. 
Tanműhely foglalkozás díja:  30.000 Ft, Helyszín: 2360 Gyál, Csokonai u. 2 
Iskolánk igény esetén lehetőséget biztosít az otthoni tanuláshoz Vizsga teszt sorozathoz cd-n, vagy internetes 
hozzáféréssel. Az internetes tananyag kérésre újabb díj befizetése esetén meghosszabbítható.  
Az e-titán tananyagnál lehetőség van gyakorlati feladatok vásárlására, melynek díja: 12óra/12.000,-Ft. 
A vizsgakérdés gyakorlásához internetre szükség van. 
A tanműhely foglalkozás pótóra díja:1 500 Ft/óra 
Tandíj fizetés készpénzben, nyugta, vagy számla ellenében történik. 

9.  Elméleti vizsgára bocsátható aki: 
 az előírt életkort - 18. évet betöltötte vagy - tanfolyami képzés esetén - legfeljebb 3 hónappal 

fiatalabb,  
 a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgáján az adott tanfolyam megkezdésétől 

számított kilenc hónapon belül részt vesz,(egy éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni),  
 továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 

kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, 
 megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi (2. csoportú orvosi 

alkalmassági vélemény) és pályaalkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján a külön 
jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, 

 közoktatási intézmény által végzett képzés esetén legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, 
 az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, és az első 

vizsgáján a Közlekedési Hatóság illetékes képviselőjének bemutatja, 
 a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a 

külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján 
vagy közvetlenül megfizette.  

10. Elméleti vizsga és tantárgyak alóli felmentés 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantermi foglalkozás és vizsga, valamint Biztonsági ellenőrzés 
és üzemeltetés tanműhely foglalkozás és vizsga alól mentesíthető aki: 
Bármely egyetemen, főiskolán szerzett 

             = gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél; 
= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél; 
= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; 
= szakirányú műszaki oktatói oklevél. 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon (jogelőd: 
Katonai Főiskolán) szerzett 
= harcjármű üzemben tartó szakos oklevél; 
= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél; 
= gépjármű technikus tiszti képesítés; 
= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök. 
„Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés). 
Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) 

= közúti járműgépész; 
= közlekedésgépész; 
= gépjármű-technikai; 
= gépjárműüzemi; 
= mezőgazdasági gépész; 
= mezőgazdasági gépjavító; 
= építőgépész; 
= gépjárművezető és-karbantartó. 

 Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány 
= autószerelő; 
= anyagmozgatógép-szerelő; 
= építőgép-szerelő; 
= mezőgazdasági gépszerelő; 



 

 

= gépjárművezető és-karbantartó; 
= mezőgazdasági gépész; 
= fakitermelési gépkezelő; 
= állattartó telepi gépész; 
= kertészeti gépész; 
= növénytermesztő gépész; 
= erdőgazdasági gépész; 
= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető; 
= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. 

             = közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány. 

Az iskolai végzettséget tanúsító okiratról készített – és az iskolavezető által hitelesített – fénymásolatot a 
„Jelentkezési és vizsgalaphoz” kell csatolni, egy kérelemmel együtt, melyben a vizsgázó kérelmezi a 
Kormányhivatalnál a „Szerkezeti-és Üzemeltetési Ismeretek”, valamint a „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” 
vizsga alóli mentesítését. Vizsgázó erről legkésőbb 21 napon belül határozatot kap.  
 

Munkavédelem, Tűzvédelem, Szállítás tantárgy hallgatása és vizsgája alól felmenthető aki: 
 Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés: munkavédelmi szakmérnöki oklevél, 

munkavédelmi üzemmérnöki oklevél, felsőfokú munkavédelmi szakképesítő, egyetemi tagozaton 
szerzett oklevél, munkavédelmi technikusi oklevél, középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél 

 A Közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-e után tett sikeres vizsga a 
„Munkavédelem, Tűzvédelem, Szállítás” vizsgatárgyból. 

Az iskolai végzettséget tanúsító okiratot a „Jelentkezési és vizsgalaphoz” kell csatolni, melynek fénymásolatát 
az iskolavezető hitelesíti. 

A hiteles fénymásolat mellé a Kormányhivatalnak címzett kérelmet nyújt be, melyben kéri a mentesítést az adott 
vizsga alól, amelynek engedélyezéséről határozatot kap. 

11. Gépkocsivezetés gyakorlata: 

Gépkocsivezetés gyakorlata csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető, valamint ha a 18. életévét betöltötte. 
  Gyakorlás helyszíne: Rutin: Bp. XIX. Hofherr A. u. 109. 
  Vizsga helyszíne:       Rutin: Budapest, XIX. ker. Hofherr A. u. 109. vagy 
                                              Szigetszentmiklós Csepeli u. hrsz. 180/6. 
  Forgalmi gyakorlás és vizsga helyszíne: Bp. XIX. Hofherr A. u. 109. vagy 

                                              Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz. 180/6 
12. Gyakorlati vezetés óraszámok: 

Alapoktatás:   6 óra   
Rutin vizsga 15 perc 
Városi vezetés: 15 óra   
Országúti vezetés:  4 óra    
Éjszakai vezetés:  2 óra   
Hegyvidéki vezetés  2 óra    
Forgalmi vizsga  60 perc   
14. Gyakorlati vezetés díja: 240.000 Ft 
A gyakorlati oktatás tanórái 50 percesek, két tanóra között min. 10 perc szünetet kell tartani, ami a tanuló 
kérésére sem hagyható el! A tandíj fizetés történhet készpénzben, nyugta, vagy számla ellenében, részletfizetési 
kedvezménnyel, vagy átutalással részletfizetési kedvezménnyel. A tandíj teljes összegét a forgalmi vizsgára 
jelentés időpontjáig meg kell fizetni! 
A képzés Iveco Eurocargo típusú tehergépkocsival történik. A gyakorlati vezetés kezdési időpontja, helye, 
valamint a végzés helye a gyakorlati oktatóval történt előzetes egyeztetés alapján történik 

15. Rutin vizsgára csak az bocsátható: 
 minimálisan előírt óraszámot vezetéssel töltötte, 
 betöltötte a 18. életévét. 
 Forgalmi vezetést az kezdheti meg, aki sikeres rutin és „Bü” vizsgát tett. (Felmentés esetén nem kell.) 



 

 

16. Forgalmi vizsgára az bocsátható: 
 aki sikeres rutin vizsgát tett, 
 minimálisan előírt óraszámot vezetéssel töltötte (kötelező távolság: 348 km)  
 sikeres Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett, vagy mentesült alóla 
Vizsgáit az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított két éven belül teheti le. 
Öt sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálaton kell részt venni, további vizsgák csak ennek alkalmas 
minősítése esetén tehető. 

17. 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.  
 

18. 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 óradíjak megváltoztatásának jogát iskolánk fenntartja. 
Az oktató a tanuló késése esetén 20 percet köteles várni, amennyiben a tanuló hibájából elmarad az oktatás az 
órát pótórával, kell pótolni a tanuló saját költségére. Indokolt esetben az iskolavezető az iskola költségére 
engedélyezheti a pótórát. Az oktató késése esetén az időt be kell pótolni az oktató költségére. 
 
 
 
 

19. Vizsgadíjak: 
Közlekedési alapismeretek:                                         4 600 Ft 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:                 4 600 Ft (felmentés esetén nem kell) 
Munkavédelem, Tűzvédelem, Szállítás                 4 600 Ft (felmentés esetén nem kell) 
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek:   4 400 Ft (felmentés esetén nem kell) 
Rutin                                         3 500 Ft 
Forgalmi                                       11 000 Ft 
Összesen:                                       32 700 Ft 
Befizetés módja: Készpénzfizetéssel, nyugta vagy számla ellenében az iskolavezetőnek történik. Az elméleti 
pótvizsgadíjakat a Pest Megyei Közlekedési és Alkalmassági vizsgaközpont Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz. 
180/6.,vagy Budapest Főváros Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Járművezető Vizsgáztatási és 
Utánképzési Osztály, Petzvál József u. 39. szám alatt ügyfél fogadási időben. 

A rutin, Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, és a forgalmi pótvizsgadíj fizetése szintén az iskolavezetőnek 
történik. 

20. A vezetői engedély átvételének feltételei: 
A sikeres vizsgák letétele után három munkanap elteltével a Pest Megyei Közlekedési és Alkalmassági 
Vizsgaközpont, vagy a Budapest Főváros Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Járművezető 
Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály „elektronikus vizsgaigazolás”-t ad ki. Igény esetén papír alapú 
vizsgaigazolás is kérhető. 



 

 

A vezetői engedély kiadására irányuló kérelmet személyesen bármely közlekedési igazgatási hatóságnál 
(okmányiroda) az orvosi alkalmassági vélemény és a érvényes „B” kategóriás vezetői engedély bemutatásával 
elő lehet terjeszteni. Ha vezetői engedélye, „kezdő vezetői engedély”, pótkocsit nem vontathat. 

21. A képzés felügyeletét ellátó szerv: 

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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