
Írásos tájékoztató 

A Benkovics Autósiskola az alábbi feltételekkel vállalja az Ön "B" járműkategóriás 
képzését és vizsgára bocsátását: 

1. Tanfolyamra jelentkezés: 

A tanfolyamra jelentkezőnek "JELENTKEZÉSI LAPOT" kell kitölteni. 
Ha a képző szerv a jelentkezés időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és 
a tanuló nyilatkozata alapján – megállapította, hogy a tanuló a vizsgára 
bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel 
meg, köteles erről a tényről a tanulót írásban tájékoztatni. 
A tanfolyamra való beiskolázás az Ön és a KÉPZŐSZERV közötti írásbeli 
szerződés alapján történik. 

2. Képzésre az vehető fel, aki: 

 a) Életkori feltétel: 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 
hónappal fiatalabb. 

 b) Alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon 
nyilatkozik. 

 c) Egészségi alkalmassági feltételek: járművezetésre jogosító 
okmány megszerzéséhez orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt 
vennie kivéve, ha más járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel 
rendelkezik. Az Ön vizsgára bocsátásának feltétele, hogy legalább 1 
(egyes) csoportú érvényes orvosi alkalmassági minősítéssel 
rendelkezik az orvosi vizsgálatot a "házi orvos" végzi. A vezetésre 
jogosító okmány megszerzéséhez elegendő a fenti érvényes orvosi 
minősítés, azonban egyes tevékenységek, (pl. közúti közlekedési 
szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel 
ellátott közúti jármű vezetése, és akit közúti járművezetői 
munkakörben foglalkoztatnak) betöltéséhez 2. alkalmassági csoportú 
alkalmassági minősítéssel kell rendelkeznie. 

 e) Közlekedésbiztonsági feltételek: Jelentkezési lapon írásbeli 
nyilatkozata alapján megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek. 

3. Elméleti tanfolyam 

Az elméleti tanfolyam tantárgyai: 

 - Közlekedési ismeretek 
 - Járművezetés elmélete 
 - Szerkezet és üzemeltetési ismeretek 

A tanfolyam elméleti tárgyainak kötelező óraszáma: 28 

A tanórákon való részvétel képző szerv által igazolt teljesítése kötelező. Az 
óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. 
Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára pótfoglalkozást kell 



tartani. A hiányzás pótlása plusz foglalkozás keretében és külön tanfolyamdíj 
megfizetés esetén lehetséges. 

Az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama: 45 perc. 

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi 
foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A 
mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön 
megállapodás szerint működik közre. 

4. A vizsgáztatás általános előírásai 

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján 
igazolja a közlekedési hatóság részére. 
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a meghatározott módon nem 
igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve 
részére vizsgaigazolás nem állítható ki. 

Az iskolai végzettség igazolható: 

 a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját 
jogon szerzett doktori címmel, 

 b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány 
 ba) eredeti példányával, 
 bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, 
 bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és 

annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az 
oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a 
közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél 
mintatár”-ban), vagy 

 bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel 
rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, 
honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági 
igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi 
Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói 
jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány 
vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak 
meglétét előfeltételezi. 

5. Elméleti vizsga 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki: 

 a)  a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első 
vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított 
kevesebb, mint kilenc hónap telt el, vagy annak elvégzése alól 
mentesült, továbbá aki tanfolyammentes vizsgát tehet, 

 b)  megfelel az egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint –
írásbeli nyilatkozata alapján- közlekedésbiztonsági feltételeknek, 



 c)  a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére 
irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a 
jelentkezési lapon nyilatkozik, 

 d)  17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal 
fiatalabb 

 e)  a vizsgára való jelentkezésig a vizsgadíjat képző szerv útján vagy 
közvetlenül megfizette. 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon 
belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes 
tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó 
a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriákhoz, alkategóriákhoz 
tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét 
veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. 

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a 
számítógépes elméleti vizsga helyett: 

 a)   a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a 
továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, 
amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó 
állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács 
közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, 

 b)   az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet 
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői 
szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási 
nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat. 

6. Vezetési gyakorlat 

A vezetési gyakorlat tantárgy részei: 

- alapoktatás: a tanulók a jármű biztonsági ellenőrzését, technikai kezelését, a 
jármű feletti uralmat sajátítják el. 
- főoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a 
forgalmi feladatok oktatására irányul. 

A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része sikeres elméleti vizsga után 
kezdhető meg. 
A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A 
gyakorlásra a közlekedési hatóság által hitelesített, a tanuló nevére a képző szerv 
által kiállított vezetési karton jogosít. A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor 
minősül a oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató a kitöltötte és a tanuló 
az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati 
foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját 
kezűleg aláírta.     

  

  



A tanfolyam gyakorlati tárgyainak kötelező 
óraszámai: 

Alapoktatás: Városi 
vezetés: 

Országúti 
vezetés: 

Éjszakai 
vezetés: 

Kötelező 
óraszám: 

Kötelező 
menettávolság: 

9 14 4 2 29 580km 

  

A gyakorlati tanórák 50 percesek. 
A tanuló az alábbi típusú járművek közül választhat: 
Mercedes A, manuális, illetve automata váltós. 

7. Gyakorlati vizsga 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki: 

 a) megfelel a 2. b)-c) pontban leírt feltételeknek. 
 b) 17. életévét betöltötte; 
 c) elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott és a közlekedési 

alapismeretek vizsgája érvényes. 
 d) a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét 

elvégezte, továbbá aki tanfolyammentes vizsgát tehet. 
 e) a meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat 

igazoltan teljesítette. 
 f) a vizsgára való jelentkezésig a vizsgadíjat képző szerv útján vagy 

közvetlenül megfizette. 
 Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, a 

gépjárművezetési gyakorlatból (megelőző két éven belül, azonos 
kategóriában) ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez. 

 Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható 
az, aki 

 a) automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg 
sebességváltóval felszerelt gépjármű vezetésére korlátozott vezetői 
engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű gépjármű 
vezetésére terjeszti ki, vagy 

 b) mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító 
érvényes vezetői engedélyét más - de ugyanabba a kategóriába 
tartozó - jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy 

 c) számára a bíróság - külön jogszabály alapján - a járművezetés 
újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság 
igazolásától tette függővé. 

8. Közúti elsősegélynyújtás 

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által 
kiállított igazolással kell igazolni. 
Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes 



igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály 
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, valamint 
 – a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és 
 – az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, 
 továbbá minden olyan vizsgázó, aki 
 – 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára 

vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői 
engedélyt szerzett; 

 – 1984. január 1-je után: 
 = bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, 
 = „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, 
 = „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” 

kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. 

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható. 

A közúti elsősegélynyújtás tanfolyam a képzőszerv szervezésében történik. 

A közúti elsősegélynyújtás tanfolyam vizsgadíja: 8200Ft 

9. Tanfolyam díjak: 

 Elméleti képzés díja:    55.000 Ft 
 Gyakorlati képzés díja:  6.500 Ft/óra 
 Gyakorlati képzési díj (képzési igazolással érkező tanuló esetén): 

7.000 Ft/óra 

Az elméleti tanfolyam foglalkozásairól való hiányzás pótlásának költsége: 
1000,-Ft/óra 

A gyakorlati pótórák díjai megegyeznek az alapórák díjaival, melyet a tanuló 
igényel. 
A tanfolyamdíj megfizetése a képzőszerv pénztárába történik. 

Egyéb költségek: 

orvosi alkalmassági vélemény díja: kb. 7200Ft 

  



10. Vizsgadíjak (Ft-ban): 

 Elmélet: 4600Ft 
 Forgalom: 11000Ft 

A vizsgadíj megfizetése a KAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és 

Utánképzési Osztály (Szolnok Indóház út 8.) házipénztárában történik. 
A pótvizsga díjai megegyeznek az alapvizsga díjaival. 

11. Oktatási helyszínek címe: 

Elméleti oktatás helye: Tiszafüred, Ady Endre utca 8. 
Gyakorlati oktatás helyei: 
            - Alapoktatás: általában Kunmadaras, Repülőtér 
            - Fő (forgalmi) oktatás: általában Jász-Nagykun-Szolnok Megye területe 

12. Képzési igazolás 

(ha a tanuló képzését másik képző szervnél kívánja folytatni) 

 a) A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által 
biztosított –nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok 
beírásával. 

 b) Az igazolást – a tanuló nyilatkozat és a befogadó képző szerv 
adatai kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki. 

 c) Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az 
elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló 
részére kell átadni. 

 d) Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a 
szülőnek (a törvényes képviselőnek) kell aláírnia. 

 e) A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát a befogadó 
képző szerv részére átadja, mely képző szerv köteles az igazolás 
átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni a működési 
területe szerint illetékes közlekedési hatóságnak, amely intézkedik a 
szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról. 

 f) Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést  a közlekedési hatóság 
10 napon belül köteles elvégezni. 

 g) A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló 
kérésére 3 munkanapon belül az iskolavezető köteles kiállítani, a 
kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő 
áthelyezését megakadályozni nem lehet. 

 h) A nyomtatvány kitöltését az iskolavezető a dátum beírásával és az 
„Iskolavezető aláírása” szöveg feletti aláírásával, továbbá a képző 
szerv pecsétjével ellátva hitelesíti. 

  



13. Tanuló joga: 

 - ismerje a képzőszerv vállalási feltételeit, 
 - az írásbeli szerződés felbontsa és egy másik képzőszervnél 

folytassa tanulmányait, 
 - szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz, 
 - gyakorlati képzés során szakoktatót cseréljen, 
 - eldönteni a gyakorlati oktatás során, hogy másik tanuló 

(megfigyelőként) tartózkodhat-e az oktató gépkocsiba, 
 - észrevétel, panasz esetén az iskolavezetőhöz ennek 

eredménytelensége esetén a képzés felügyeletét ellátó szervhez 
fordulni. 

A tanuló kötelezettsége: 

 - a tanfolyam foglalkozásain részt venni, hiányzás esetén a megfelelő 
óraszámot pótolni, 

 - minden megkezdett tanfolyamrész (elmélet, alapoktatás, forgalmi 
vezetés) első foglalkozása előtt a tanuló köteles az aktuális 
tandíjrészt befizetni, 

 - a tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges 
okmányokat, dokumentumokat bemutatni, 

 - józan, kipihent és a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban 
megjelenni a foglalkozásokon, 

 - az oktatás és vizsgáztatás során az oktatójárművekben tartózkodók 
– a rendkívüli eseményt kivéve – nem használhatnak mobil 
rádiótelefont, 

 - vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban 
pontosan meg kell jelennie. 

14. Képzőszerv joga: 

 - a tanfolyamra jelentkező tanuló felvételét indokolt esetben 
megtagadni, 

 - a tanfolyam előadásainak időpontját meghatározni, indokolt esetben 
módosítani, 

 - a írásbeli szerződést indokkal felmondani, a szerződésszegést (pl.: 
tandíjtartozást) polgári peres úton rendezni, 

 - a tanfolyamdíjat módosítani a tanfolyam ideje alatt, 
 - megtagadni a tanuló gyakorlati oktatását, ha a tanuló vezetésre 

képtelen állapotban jelenik meg. 

     Képzőszerv kötelezettsége: 

 - a képzésre jelentkezőt köteles tájékoztatni a teljes képzési 
szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről, 



 - jelentkezés alkalmával ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező 
megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsátás és a 
járművezetésre jogosító okirat kiadása nem ütközik-e akadályba, 

 - a vállalkozási feltételek betartása, 
 - írásos tájékoztató egy példányának átadása a tanfolyamra 

jelentkező tanuló részére, 
 - kérelem esetén a tanuló áthelyező kiadása 

15. Az engedélyező hatóság: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági 
Főosztály 1138 Budapest, Váci út 188. 
 
Felügyeletet ellátó szervezet:  
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság 
Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály  
H-5000 Szolnok, Indóház út 8. Telefonszám: +36-56-426-703 

16. Vizsgaigazolás kiadása: 

Az előírt összes vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően a 
közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát 
követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes 
közlekedési igazgatási hatóság részére. 

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. 
elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában 
kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői 
engedély kiállítását. 
Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar 
állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban 
részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott 
tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg 
nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély 
kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. 

Benkovics Gyula, iskolavezető 

 


