
  TÁJÉKOZTATÓ - "C" KATEGÓRIA  
 

1. KÉPZŐ SZERV: Tarzíciusz Gépjárművezető Oktató Kft. 
2051 Biatorbágy, Szabadság út 96. 
Tel.: 06/23/312-750, Mobil: 06/20/925-6219 
http://tarziciuszautosiskola.hu ; 
tarziciuszautosiskola@gmail.com 

 

2. CÉG FORMÁJA: KFT. 
 

3. CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA: 13-09-73873/96 
 

4. ISKOLAVEZETŐ NEVE: SZIKORA ÁRPÁD 
Iskolavezetői ig. száma: 13-094/95 

 
5. ÜGYFÉLFOGADÁS 
Cím: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 96.  
Tel.: 06/23/312-750  
Mobil: 06/20/925-6219 (ügyfélfogadási idő alatt) 
 H-SZ-CS: 16:00-18:00 
K-P: 9:00-11:00 (telefonos egyeztetéssel) 

 
6. TELEPHELY 
CÍM: 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 96.  
TEL.: 06/23/312-750 

 
7. TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA 

a. Az intézményhez bejövő ügyfelet az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs fogadja. A képzéssel 
kapcsolatos kérdéseket az adott kategóriában megválaszolja. 

b. Telefonon történő érdeklődőket röviden tájékoztatja a feltett kérdések szerint. Felhívja figyelmüket az 
Intézmény honlapjára, kérésre rögzíti az érdeklődő telefonszámát és visszahívást teljesít hatáskörén belül 
feltett kérdésekkel kapcsolatban. 

c. Mindig szem előtt tartja, hogy az érdeklődő ügyfél a potenciális vevőnk. 
 

8. ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV VIZSGÁLATOK 
EÜ. 1. csoport orvosi véleményezés (háziorvosnál) 
PÁV: kategóriához nem szükséges, igény szerint megszerezhető (Budapest, Vajdahunyad u. 45). 

 
9. TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI, 
VIZSGAIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
 betöltött 18. életév, „B” kategóriás vezetői engedély, annak fénymásolata (mindkét oldalról). 
 E-learning képzés esetén E-learning képzési igazolás csatolása 
 1 db jelentkezési lap (kitöltve, aláírva) 
  Fénymásolat a legmagasabb iskolai végzettségről, de minimum 8 általános iskolai 

bizonyítványról, melyet legkésőbb a vizsgaigazolás átvételekor kell igazolni 
 

10. A TANFOLYAM TANTÁRGYAI, ELMÉLET – GYAKORLAT  
 

ELMÉLETI KÉPZÉS 
időtartama: az előadási napok sűrűségének megfelelően változó (5-6 hét) 
óraszám: minimális kötelező óraszám 80 óra (elméleti óra 45 perc/tanóra, Bü 50 perc/tanóra) 
 ebből közlekedési ismeretek:6 óra 
 járművezetés elmélete: 4 óra 
  szerkezet és üzemeltetési ismeretek:32 óra 
 biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:30 óra 
 munkavédelem, tűzvédelem, szállítás:8 óra 

Elméleti tanfolyam díja: 45.000 Ft (BÜ és SZÜ felmentése esetén kedvezmény) 
Elméleti vizsgát tehet: 
 az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és 21. életév betöltése előtt 3 hónappal. 

 



GYAKORLATI KÉPZÉS 
Csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg. 
A 30 gyakorlati óra részletezve: 
 alapoktatási óra: 6 óra (300 perc) 

főoktatási óra: 
 városi vezetés: 15 óra (740 perc) 
 országúti vezetés:4 óra (200 perc) {40km/ó = ∑160km} 
 éjszakai vezetés:2 óra (100 perc) 
 hegyvidéki vezetés: 2 óra (100 perc) 
 rutin és forgalmi vizsga együtt: 1 óra (55 perc) 

rutinvizsga 0,18 óra (10 perc); forgalmi vizsga 0,81 óra (45 perc) 
BÜ vizsga 15 perc 

Járműkezelési vizsga: betöltött 18. életév után tehető; forgalmi vezetés: sikeres járműkezelési vizsga 
után kezdhető. 
egy gyakorlati vezetési óra ideje: 50 perc/tanóra (utána 10 perc szünet) 
minimálisan kötelező óraszám: 30 óra (1550 perc) 
Gyakorlati vezetés óradíja: 5.000 Ft/ óra 

 
11. GYAKORLATI KÉPZÉS – JÁRMŰHASZNÁLAT 
A gyakorlati képzés RENAULT Midliner típusú tehergépkocsikon történik sikeres elméleti vizsga után. 

 
12. TANDÍJ BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA 
Készpénz formájában, az iskolában. Részletfizetés megbeszélés alapján.  

 
13. EGYES   TANTÁRGYAK HALLGATÁSA   ÉS   VIZSGÁJA ALÓLI MENTESÍTÉS 

FELTÉTELEI 
Felmentések 
Elmélet: szerkezet és üzemeltetési ismeretek + munkavédelem; lásd 1.sz. melléklet 
Gyakorlat: biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés; lásd 2. sz. melléklet 
Mentesítés az elméleti tanfolyam részvétele alól (kérésre): 

 mozgáskorlátozott, a siket, aki a magyar nyelvet nem beszéli. 
 szóbeli vizsgát tehet a VIB vezetőjének engedélyével 

Mentesítést az iskolavezető engedélyezi. 
Az írásbeli vizsga alóli mentesítést írásban kell kérelmezni a VIB vezetőjénél. (1119 Budapest, Petzvál József 
utca 39.) Mentesítések tantárgyak hallgatása és vizsgája alól: lásd. 1. sz. melléklet 

 

 
 

14. TANULÓ ÁTHELYEZÉS ÉS A TELJESÍTETT OKTATÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS 
KIADÁSÁNAK MÓDJA, A TANULÓ ÁTHELYEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

A tanulót kérésére másik képzőszervhez el kell engedni 3 példányos képzési igazolással. 
A teljesített elméleti és gyakorlati órákat, a km teljesítéssel a képzési igazoláson jelezni kell. 
Az iskolavezető a kéréstől számított képzési igazolást 3 napon belül kiadja. 

 
15. OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME  
 gyakorlati képzés: (rutinpálya) 
 1. Budapest, XIX. ker. Hoffher A. u. 109 
1. BIA CENTER ÜZLETHÁZ Biatorbágy, 

Szabadság út 96. (távoktatással) 
vizsgahely: (elméleti és gyakorlati) 

 2. Személyi vizsgabázis 2311. 
Szigetszentmiklós, Csepeli u. 180/6 HRSZ – 
MO mellett 
vizsgahely: (elméleti és gyakorlati) 

 
  

Fontos tudni! 
A tanuló a tanfolyammegkezdésétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül kresz 
vizsgát kell, hogy tegyen illetőleg ugyanezen időponttól 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell 
tennie. Ezen határidőn túl elméleti  vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. 
Ötszöri sikertelen forgalmi vizsga után a tanulónak pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. 



16. SZAKOKTATÓ KÉPZÉS 
Az iskolavezető és az oktatók minden második évben továbbképzéseken vesznek részt, melyet 
központilag tartanak számon és a vizsgák számítógépen zajlanak. Az oktatásban résztvevő 
gépjárműveket minden évben (néhány esetben 2 évenként) oktatói alkalmassági vizsgálatra kell vinni, 
ennek elmulasztása esetén a gépjárművekkel az oktatásban nem lehet részt venni. (kivéve a 
motorkerékpárok) 

 
17. A KÉPZÉS FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG CÍME ÉS 
TELEFONSZÁMA 
Felügyeleti szerv:  
KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI ÉS VIZSGAKÖZPONT, 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. | 
Tel.: +36 1 814 1800 | Email: kepzesvizsga@nfm.gov.hu 

 
18. A VIZSGÁZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
A tanuló a vezetési idő alatt: 

 másik oktatót kérhet, ha oktatójával nem tudnak közösen eredményt elérni, 
  másik képzőszervhez távozhat, tanulmányainak folytatására (3 példányos tanuló 

áthelyezővel) 
 az iskolavezető a tanuló áthelyezőt a kéréstől számított 10 napon belül kiadja 
 az iskolavezető a tanulót kérésére köteles elengedni 

A vezetéshez előre megbeszélt találkozási helyen: 
az oktató - köteles 10 percet várni a tanuló késése esetén 
a tanuló - késése esetén új időpont kerül egyeztetésre 

- vezetési óra lemondását 48 órával előtte kell jelezni 
- késése esetén a kiesett órát köteles pótolni 

A tanuló panasszal fordulhat az iskolavezető felé. 
  

mailto:kepzesvizsga@nfm.gov.hu


19. A BEFIZETENDŐ VIZSGADÍJAK ÉS AZOK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA 
 elméleti és gyakorlati vizsgákhoz szükséges összeget befizette (32.700 Ft), 
32.700 Ft-ból: 

− 13.800 Ft elméleti vizsgadíj (KRESZ 4.600 Ft, SzÜ: 4.600 Ft, MV: 4.600 Ft) 
− 3.500 Ft rutin vizsgadíj 
− 11.000 Ft forgalmi vizsgadíj 
− 4.400 Ft BÜ vizsgadíj 

  A befizetés módja: készpénzben a 2311. Szigetszentmiklós, Csepeli u. 108/6-ban, vagy az 
iskola banki átutalással rendezi 

 
20. VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 
Sikeres vizsga után, a tanuló egy hét múlva a 2311. Szigetszentmiklós, Csepeli u. 108/6 alatt átvett 
sikeres vizsgát igazoló okirattal együtt átveheti a vezetői engedélyét a területileg illetékes 
okmányirodában a megadott ügyfélfogadási ideje alatt. 
Szükséges: személyi igazolvány (meghatalmazás esetén két tanú hiteles aláírása is szükséges), „B” 
kategóriás jogosítvány. 
A minimum 8 általános iskola végzettség igazolása. 
Nem magyar állampolgárok esetében különös tekintettel kell lenni a tartózkodási engedély meglétére, 
mely 6 hónapnál hosszabb időtartamról legyen kiállítva. 

 
 

Feltételeink az előírt rendelkezések szerint 2023. február 1.-től érvényesek. 
 
 
 
 

tanuló  Szikora Árpád 
  iskolavezető 

 


	TÁJÉKOZTATÓ - "C" KATEGÓRIA
	1. KÉPZŐ SZERV: Tarzíciusz Gépjárművezető Oktató Kft.
	2. CÉG FORMÁJA: KFT.
	3. CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA: 13-09-73873/96
	4. ISKOLAVEZETŐ NEVE: SZIKORA ÁRPÁD
	5. ÜGYFÉLFOGADÁS
	6. TELEPHELY
	7. TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA
	8. ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV VIZSGÁLATOK
	9. TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI,
	10. A TANFOLYAM TANTÁRGYAI, ELMÉLET – GYAKORLAT
	ELMÉLETI KÉPZÉS
	GYAKORLATI KÉPZÉS

	11. GYAKORLATI KÉPZÉS – JÁRMŰHASZNÁLAT
	12. TANDÍJ BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA
	13. EGYES   TANTÁRGYAK HALLGATÁSA   ÉS   VIZSGÁJA ALÓLI MENTESÍTÉS FELTÉTELEI
	14. TANULÓ ÁTHELYEZÉS ÉS A TELJESÍTETT OKTATÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK MÓDJA, A TANULÓ ÁTHELYEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI
	15. OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME
	16. SZAKOKTATÓ KÉPZÉS
	17. A KÉPZÉS FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG CÍME ÉS
	18. A VIZSGÁZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
	19. A BEFIZETENDŐ VIZSGADÍJAK ÉS AZOK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA
	20. VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK


