
Tájékoztató "GKI autóbusz, tehergépkocsi alap-és továbbképzés

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

a. . Iskolavezető neve: Gonda Tibor Zoltán KAV névjegyzék száma: 10439
Telefonszáma: +36 20 979 38 68; +36 20 999 9923
Iskolavezető tevékenységének jogcíme: tulajdonos
e-mail cím: zitiautosiskola@gmail.com

b.  Ügyfélfogadás helye: 2360 Gyál, Csokonai u. 2.
c. 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                                                      
      d. Képzést engedélyező szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium Jármű Módszertani Hatósági Főosztály
            1138 Budapest Váci út 188.
      e. 
2. Tandíj fizetés módja: 
Készpénz esetén nyugta, vagy számla ellenében az iskolavezetőnek történik. Átutalás esetén a számlaszám:
10400138-01801031-00000000 Zi-Ti Kft K&H bank. Összege mindenkori díjtáblázatnak megfelelően.

3. Tájékoztató GKI képzésről tehergépkocsi vezetőknek
A közúton közlekedő tehergépkocsi-vezetőknek meg kell szerezniük a Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt (GKI). 

A vezetői engedély megszerzésének időpontjától függően ("C", "C1", "C+E", "C1+E" 
kategóriák) GKI alapképzésen, vagy GKI továbbképzésen kell részt venniük és sikeres 
vizsgát kell tenniük. 

Nem kell sem alap-, sem továbbképzésen részt venniük az alábbi járművek vezetőinek: 

amelyek engedélyezett legnagyobb sebessége nem haladja meg a 45 km/h-t; 

amelyek a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők használatában vagy 
ellenőrzése alatt állnak; 

amelyek műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt állnak, vagy új, 
vagy felújított járművek és még nem kerültek használatba; 

amelyeket szükséghelyzetben használnak vagy mentési akcióra jelöltek ki; 

amelyeket járművezetési oktatás során használnak; 

amelyek nem kereskedelmi célú személy-és áruszállításra használt, csupán személyes használatban lévő járművek;

amelyek a gépkocsivezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak, feltéve, hogy e járművek 
vezetése nem tartozik a gépjárművezető elsődleges feladatához.

                                             



4. Tanfolyamra való felvételhez szükséges:

 Az adott kategóriában érvényes vezetői engedély
 102 orvosi alkalmassági vélemény
 Magyarországi lakcím, vagy tartózkodási hely
 Személyazonosító okmány
 Minimum befejezett 8. általános iskolai végzettség
 Nincs jogerős vezetéstől való eltiltás alatt
 Nem áll kényszergyógyítás alatt
 Nem áll cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt
 Nem áll után képzés alatt
 Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási hely szükséges, valamint a vizsga nyelvéről 

nyilatkozat tétel
 1 db 3.5x4.5 cm egy évnél nem régebbi igazolvány fénykép
 A tanfolyamok előre meghirdetett helyen, és időpontban történnek. A vizsgára bocsájtás feltétele a 

tanfolyamon való részvétel. (hiányzás a teljes óraszám maximum 10%-a lehet) A hiányzást pótóra díj 
befizetése mellett az iskolavezetővel egyeztetett időpontban pótolni kell. E-learninges tanfolyam esetén a 
próbavizsga sikeres teljesítése valamint alapvizsga esetén a gyakorlati oktatáson való részvétel igazolásával 
jelenthető vizsgára a tanuló.

5. GKI alapképzésre kötelezett az a tehergépkocsi vezető, aki:

 2009. szeptember 9. után szerzett „C”, „C1”, kategóriát. Az ehhez szükséges GKI alaptanfolyamon részt kell venni, 
majd sikeres vizsgát kell tenni. A megszerzett igazolvány az Európai Unió területén is érvényes.

A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll: 

Elméleti vizsgatárgyak:

1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés –teszt 

2. Alapképesítési előírások alkalmazása –teszt 

3. Alapképesítési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika –teszt 

4. Alapképesítési esettanulmány –írásbeli

Gyakorlati vizsgatárgyak: 

1. Alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek „C” vizsga 

2. Alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban „C” vizsga 

3. Alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 
„C” vizsga

6. GKI továbbképzésre kötelezett az a tehergépkocsi vezető, aki:

 2009. szeptember 9. előtt szerzett "C", "C1", kategóriák esetén, vagy a nemzetközi árufuvarozói szolgáltatói (TIR) 
igazolvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetőknek szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt meg kell szerezniük a 
továbbképzési képesítést igazoló GKI igazolványt. Tehát a nemzetközi árufuvarozói szolgáltatói (TIR) igazolvánnyal 
rendelkező gépkocsi-vezetőknek szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt kell megszerezniük a szakmai továbbképzési 
képesítést igazoló GKI igazolványt, de legkésőbb 2014. szeptember 10-ig kell GKI vizsgát tenniük. A belföldi 
árufuvarozói igazolvánnyal rendelkező gépkocsivezetőknek legkésőbb 2014. szeptember 10-ig kell GKI vizsgát 
tenniük.
2014. szeptember 10-e után külföldön és belföldön egyaránt, már csak a GKI igazolvánnyal lehet közúton a járművet 
vezetni. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes. A GKI továbbképző vizsga csak elméleti 
részből áll. 



Vizsgatárgyak:
1. Továbbképzési a biztonsági szabályokon alapuló ésszerűvezetés 40 kérdésből álló vizsga teszt sor számító gépen, 
sikeres vizsga maximum 10 hibapont  

2. Továbbképzési előírások alkalmazása 40 kérdésből álló vizsga-teszt sor számító gépen, 
sikeres vizsga maximum10 hibapont 

3. Továbbképzési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 40 kérdésből álló vizsga 
teszt sor számító gépen sikeres vizsga maximum 10 hibapont

7. GKI alapképesítési különbözeti képzés 
Akik 1 éven belül szerzett GKI autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2009. szeptember 9. után szerzett "C", 
"C1", kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük. A megszerzett igazolvány az Európai Unió 
országaiban is érvényes. A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll. 

 Elméleti vizsgatárgyak: 
1. Különbözeti alapképesítési számítógépes vizsga tesztsor 
2. Különbözeti alapképesítési esettanulmány írásbeli 
 Gyakorlati vizsgatárgyak: 
1. Különbözeti alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek „C” vizsga 
2. Különbözeti alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban „C” vizsga
3. Különbözeti alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű 
szimulátoron „C” vizsga

8. GKI továbbképzési különbözeti képzés
 Akik 1 éven belül szerzett GKI autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2009. szeptember 9. előtt szerzett "C", 
"C1", kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük. A megszerzett igazolvány az Európai Unió 
országaiban is érvényes. A GKI továbbképzési különbözeti vizsga csak elméleti részből áll (lásd fent).

Vizsgatárgyak: 
1. Különbözeti továbbképzési vizsga 40 kérdéses számítógépes tesztsor, sikeres vizsga maximum 10 hibapont esetén
A foglalkozásokon a részvétel kötelező, az esetleges hiányzásokat az iskolavezetővel egyeztetett időpontban pótolni 
kell! (hiányzás, amit nem kötelező pótolni, az előírt minimális elméleti óraszám maximum 10%-a).

9.GKI képzés autóbusz vezetőknek
A közúton közlekedő autóbusz vezetőknek meg kell szerezniük a Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt (GKI)
A vezetői engedély megszerzésének időpontjától függően ("D", "D1" kategóriák) GKI alapképzésen, vagy GKI 
továbbképzésen kell részt venniük és sikeres vizsgát kell tenniük. 

10. GKI alapképzés 
A 2009. szeptember 9. után szerzett "D" vagy "D1" kategóriák esetén autóbuszt vezetni csak a szakmai 
alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal lehet. Az ehhez szükséges GKI alaptanfolyamon részt kell venni, majd 
sikeres vizsgát kell tenni. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes. A GKI alapvizsga 
elméleti és gyakorlati részből áll. 
 Elméleti vizsgatárgyak: 
1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 40 kérdéses tesztsor számítógépen (sikeres vizsga maximum 10 
hibapont esetén) 

2. Alapképesítési előírások alkalmazása 40 kérdéses tesztsor számítógépen (sikeres vizsga maximum 10 hibapont 
esetén) 

3. Alapképesítési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 40 kérdéses tesztsor 
számítógépen (sikeres vizsga maximum 10 hibapont esetén) 

4. Alapképesítési esettanulmány írásbeli feladat



 Gyakorlati vizsgatárgyak: 
1. Alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek D vizsga 

2. Alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban D vizsga 

3. Alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 
„D” vizsga:

11. GKI továbbképzés
 A 2009. szeptember 9. előtt szerzett "D", "D1", kategóriák esetén, vagy nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltatói 
igazolvánnyal rendelkező autóbuszvezetőknek szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt meg kell szerezniük a 
továbbképzési képesítést igazoló GKI igazolványt. A nemzetközi személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal 
rendelkező autóbuszvezetőknek szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt kell megszerezniük a szakmai továbbképzési 
képesítést igazoló GKI igazolványt. A csak belföldi személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal rendelkező 
autóbuszvezetőknek 2013. szeptember 10-ig kell GKI vizsgát tenniük.2013. szeptember 10-e után külföldön és 
belföldön egyaránt már csak a GKI igazolvánnyal lehet autóbuszt vezetni. A megszerzett igazolvány az Európai Unió 
országaiban is érvényes. A GKI továbbképző vizsga csak elméleti részből áll.

 Vizsgatárgyak: 
1. Továbbképzési a biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés vizsga 40 kérdéses tesztsor számítógépen (sikeres 
vizsga maximum 10 hibapont esetén) 

2. Továbbképzési előírások alkalmazása vizsga 40 kérdéses tesztsor számítógépen (sikeres vizsga maximum 10 
hibapont esetén)

3.Továbbképzési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika számítógépes vizsga 
tesztsor (sikeres vizsga maximum 10 hibapont esetén)

 12. GKI alapképesítési különbözeti képzés

Akik 1 éven belül szerzett GKI tehergépkocsi-vezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2008. szeptember 9. után szerzett 
"D", "D1" kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük. A megszerzett igazolvány az Európai Unió 
országaiban is érvényes. A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

Elméleti vizsgatárgyak: 

1. Különbözeti alapképesítési 40 kérdéses számítógépes vizsga tesztsor (sikeres vizsga maximum 10 hibapont esetén)
2. Különbözeti alapképesítési esettanulmány írásbeli feladat

Gyakorlati vizsgatárgyak: 

1. Különbözeti alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek „D” vizsga 

2. Különbözeti alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban „D” vizsga 

3. Különbözeti alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 
berendezésen „D” vizsga

13. GKI továbbképzési különbözeti képzés:

Akik 1 éven belül szerzett GKI tehergépkocsi-vezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2008. szeptember 9. előtt szerzett 
"D", "D1" kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük. A megszerzett igazolvány az Európai Unió 
országaiban is érvényes. A GKI továbbképzési vizsga elméleti vizsgából áll.



Vizsgatárgyak: 

1. Különbözeti továbbképzési 40 kérdéses vizsga tesztsor (sikeres vizsga maximum 10 hibapont esetén)

14. A képzések minimális óraszámai:

Szaktanfolyam 
kódja

A tanfolyam megnevezése
Minimálisan 

kötelező 
óraszám

DA Autóbusz vezetői alapképzés 44
DT Autóbusz vezetői továbbképzés 35

CDA
Autóbuszvezetői és 

tehergépkocsivezetői összevont 
alapképzés

66

CDT
Autóbuszvezetői és 

tehergépkocsivezetői összevont 
továbbképzés

45

CA Tehergépkocsivezetői alapképzés 44
CT Tehergépkocsivezetői továbbképzés 35

DKA
Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés 

érvényes tehergépko-csi-vezetői 
képesítés birtokában

26

DKT
Kiegészítő autóbuszvezetői 

továbbképzés érvényes tehergép-kocsi-
vezetői képesítés birtokában

17

CKA
Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői 

alapképzés érvényes autó-buszvezetői 
képesítés birtokában

26

CKT
Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői 

továbbképzés érvényes au-
tóbuszvezetői képesítés birtokában

17



Autóbusz vezetői alapképzés DA:

                     

Tantárgy típusa Tantárgyak
Minimálisan 

kötelező 
óraszám

A biztonsági szabályokon alapuló 
ésszerű vezetés

10

Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és 
környeze-ti biztonság, szerviz, logisztika

10

Járművezetés a közúti forgalomban 10
Járművezetéshez kapcsolódó 

gépkocsivezetőigyakorlati ismeretek
2

Járművezetés vészhelyzetek 
létrehozására al-kalmas tanpályán vagy 

korszerűszimulátor berendezésen
2

Elmélet

Gyakorlat

Autóbusz vezetői továbbképzés DT:

                          

Tantárgy típusa Tantárgyak
Minimálisan 

kötelező 
óraszám

A biztonsági szabályokon alapuló 
ésszerű vezetés

10

Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és 
környeze-ti biztonság, szerviz, logisztika 10

Gyakorlat
Járművezetés veszélyhelyzetek 

létrehozására alkalmas tanpályán vagy 
korszerű szimulátor berendezésen

5

Elmélet

Fogasztóvédelmi mutatószámok
ÁKÓ

2014. AM B C
3. n.é. - - 103,45% 100%
4. n.é. - - 103,18% 100%

SVM
AM A összesített B C

2014. Elmélet Forgalom Elmélet Forgalom Elmélet Forgalom Elmélet Forgalom
3. n.é. - - - - 50% 66,67% 81.82% -
4. n.é. - - - - 50% 72% 82.22% 100%

A 
összesített



Autóbuszvezetői és tehergépkocsi vezetői összevont alapképzés CDA:

                         

Tantárgy típusa Tantárgyak
Minimálisan 

kötelező 
óraszám

A biztonsági szabályokon alapuló 
ésszerű vezetés

15

Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és 
környeze-ti biztonság, szerviz, logisztika

15

Járművezetés a közúti forgalomban 10+10

Járművezetéshez kapcsolódó 
gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek

2+2

Járművezetés veszélyhelyzetek 
létrehozására alkalmas tanpályán vagy 

korszerű szimulátor berendezésen
2

Elmélet

Gyakorlat

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi vezetői összevont továbbképzés CDT:

                         

Tantárgy típusa Tantárgyak
Minimálisan 

kötelező 
óraszám

A biztonsági szabályokon alapuló 
ésszerű vezetés

15

Előírások alkalmazása 12
Egészségügyi, közúti közlekedési és 
környeze-ti biztonság, szerviz, logisztika 15

Gyakorlat
Járművezetés veszélyhelyzetek 

létrehozására alkalmas tanpályán vagy 
korszerű szimulátor berendezésen

5

Elmélet



Kiegészítő autóbusz vezetői alapképzés, érvényes tehergépkocsi vezetői képesítés birtokában DKA:

                          

Tantárgy típusa Tantárgyak
Minimálisan 

kötelező 
óraszám

A biztonsági szabályokon alapuló 
ésszerű vezetés

5

Előírások alkalmazása 2
Egészségügyi, közúti közlekedési és 
környeze-ti biztonság, szerviz, logisztika

5

Járművezetés közúti forgalomban 10

Járművezetéshez kapcsolódó 
gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek

2

Járművezetés veszélyhelyzetek 
létrehozására alkalmas tanpályán vagy 

korszerű szimulátor berendezésen
2

Elmélet

Gyakorlat

Kiegészítő autóbusz vezetői továbbképzés, érvényes tehergépkocsi vezetői képesítés birtokában DKT:

                          

Tantárgy típusa Tantárgyak
Minimálisan 

kötelező 
óraszám

A biztonsági szabályokon alapuló 
ésszerű vezetés

5

Előírások alkalmazása 2
Egészségügyi, közúti közlekedési és 
környeze-ti biztonság, szerviz, logisztika

5

Gyakorlat
Járművezetés veszélyhelyzetek 

létrehozására alkalmas tanpályán vagy 
korszerű szimulátor berendezésen

5

Elmélet



Tehergépkocsi vezetői alapképzés CA:

                            

Tantárgy típusa Tantárgyak
Minimálisan 

kötelező 
óraszám

A biztonsági szabályokon alapuló 
ésszerű vezetés

10

Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és 
környeze-ti biztonság, szerviz, logisztika

10

Járművezetés közúti forgalomban 10

Járművezetéshez kapcsolódó 
gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek

2

Járművezetés veszélyhelyzetek 
létrehozására alkalmas tanpályán vagy 
korszerű szimulátor berendezésen

2

Elmélet

Gyakorlat

Tehergépkocsi vezetői továbbképzés CT:

                             

Tantárgy típusa Tantárgyak
Minimálisan 

kötelező 
óraszám

A biztonsági szabályokon alapuló 
ésszerű vezetés

10

Előírások alkalmazása 10
Egészségügyi, közúti közlekedési és 
környeze-ti biztonság, szerviz, logisztika

10

Gyakorlat
Járművezetés veszélyhelyzetek 

létrehozására alkalmas tanpályán vagy 
korszerű szimulátor berendezésen

5

Elmélet



Kiegészítő tehergépkocsi vezetői alapképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában CKA:

                        

Tantárgy típusa Tantárgyak
Minimálisan 

kötelező 
óraszám

A biztonsági szabályokon alapuló 
ésszerű vezetés

5

Előírások alkalmazása 2
Egészségügyi, közúti közlekedési és 
környeze-ti biztonság, szerviz, logisztika

5

Járművezetés közúti forgalomban 10

Járművezetéshez kapcsolódó 
gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek

2

Járművezetés veszélyhelyzetek 
létrehozására alkalmas tanpályán vagy 

korszerű szimulátor berendezésen
2

Elmélet

Gyakorlat

Kiegészítő tehergépkocsi vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában CKT:

                         

Tantárgy típusa Tantárgyak
Minimálisan 

kötelező 
óraszám

A biztonsági szabályokon alapuló 
ésszerű vezetés

5

Előírások alkalmazása 2
Egészségügyi, közúti közlekedési és 
környeze-ti biztonság, szerviz, logisztika

5

Gyakorlat
Járművezetés veszélyhelyzetek 

létrehozására alkalmas tanpályán vagy 
korszerű szimulátor berendezésen

5

Elmélet

15. A sikeres vizsgák teljesítése után a GKI igazolványt a szaktanfolyami osztály postázza a résztvevő által megadott 
magyarországi címre.
A tanfolyam hallgató tanulmányait más képzőszervnél is folytathatja ebben az esetben iskolánk igazolást állít ki a 
tanfolyam elvégzéséről.

16. Képzést ellenőrző szerv: Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 
Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 1033 Budapest Polgár u. 8-10. 3. emelet 311. Telefon: +36 1 814 1818
www.kavk.hu
Technológiai és Ipari Minisztérium
Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály 1140 Budapest Pf. 1.

                                                 ……………………………………………..
                                                                   Gonda Tibor Zoltán
                                                                        iskolavezető

http://www.kavk.hu

