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Tájékoztató 

Képző szerv megnevezése, címe, telefonszáma 

Bencze Autósiskola 

3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 54.sz 

06-70/420 00 64  

A cég formája: Kft. 

Cégbíróság bejegyzési száma: 05-09-023019 

Adószám: 23695762-2-05 

Iskolavezető neve: Bencze Csaba 

                                    Tel: 06/70 4200064 

                                    Email: benczecsaba75@gmail.com 

Weblap: www.benczeautosiskola.hu 

Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontja: 

  3530. Szemere u. 2.  1 em 102. iroda 

  Nyitva tartás: 

                                      Hétfőn és szerdán: 14:00-16:00 

                                      Kedden és csütörtökön: 16:00- 18:00 

                                      Péntek, szombat, vasárnap: zárva tart az iskola 

Tel: 06-70/420 00 64  

Email: benczeautosiskola@gmail.com 

Telephely címe, telefonszáma: 

  3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 54.sz 

Tel: 06-70/420 00 64  

 

A tanfolyamra való felvétel feltételei 

„B” kategória: (személygépkocsi) 

 legalább 8 általános iskolai végzetséget igazoló okirat eredeti példánya  

 orvosi alkalmassági vélemény. 

 szerződés megkötése. 

 minimum 16,5 éves életkor betöltése 

 

„A” kategória: (kétkerekű motorkerékpár, melynek teljesítménye legalább 35 kW és legalább 595cm3 ) 

 min 23,5 éves életkor 

 legalább 8 általános iskolai végzetséget igazoló okirat eredeti példánya 

 orvosi alkalmassági vélemény. 

 szerződés megkötése. 

„A”„M” kategória (két- három-, vagy négykerekű jármű mely motorjának lökettérfogata legfeljebb. 50 cm3 és a tervezett végsebessége legfeljebb 45km/h). 

 min 13,5 éves életkor 

 írni-olvasni tudás 

 szerződés megkötése (kiskorú tanuló esetén szülő/gondviselő aláírásával). 

A közúti járművezető - jelölt előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni háziorvosánál, vagy üzemorvosánál és magát a szükséges orvosi 

vizsgálatnak alávetni. 

E vizsgálat díját a tanuló-jelölt fizeti. 

 40 év alatt 10 évig érvényes. 

 40-60 év között 5 évig érvényes. 

Az 5. sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV vizsgálatot kell végezni (kivéve „M” kategória). Erre való jelentkezéskor a Közlekedési felügyelőség ad tájékoztatást. 

 Vizsga helye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. 

 

Tel:0670
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Vizsgák: 

Elmélet: 

 az előirt, óraszámot igazoltan le kell hallgatni. 

 az elméleti tanfolyam befejezését követően számítógépen történik teszt formájában. 

 A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes (ha a hallgató a vizsga letételét követően szünetelteti tanulmányait), mely idő letétele után új tanfolyamot kell 

végezni. 

Sikertelen elméleti vizsga esetén a vizsgázó egy éven belül, sikeres elméleti vizsgát kell tennie. 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlat: 

A vezetői kartonon igazolt minimum óraszám letöltése után a tanuló vizsgára bocsátható. 

„A” ; „A/M” kategória: 

   Járműkezelési vizsga: biztonsági ellenőrzésből és járműkezelésből áll. 

               HELYE: KRESZ Park, Miskolc Pozsonyi u. 6. 

 

   Forgalmi vizsga: csak járműkezelési vizsga meglétével. 

                                                         HELYE: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft udvaráráról vagy a KRESZ Parkból történő 

Indulással-előzetes megállapodás alapján-Miskolcon és vonzáskörzetében. 

Gyakorlati vizsgán elindulás előtt kötelező a felelőségi nyilatkozatott aláírni. 

„B” kategória: 

Forgalmi vizsga: biztonsági ellenőrzésből, forgalmi és manőverezési vezetésből illetve parkolási feladatokból áll. Minden 

esetben a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft József Attila u. 20. sz  

 

Egészségügyi:  

A vizsgára való készülés tanfolyam keretében történik, melyet külön díj ellenében iskolánk megszervez.          

A vizsgát a megyei Vöröskereszt által kiadott időpontra szervezünk. 

  Tanfolyam helye: 3530. Miskolc Szemere u.2. 1. em 102. iroda 

Vizsga helye: Miskolc, Városháztér 2. 

  Vizsga Díja: 11.200.- 

A vizsga alól mentesülnek azok a tanulok, akik egészségügyi szakközépiskolát vagy főiskolát végeztek, illetve ha már rendelkeznek a Vöröskereszt által 

kiadott vizsgaigazolással. Ilyen bizonyítvány, oklevél meglétét a beiratkozáskor jelezni kell!      

  

 

Járműhasználat:  

 Választható személygépjárművek 

Peugeot 206 2.0 HDI 

        Volkswagen GolfV. 1.9 PDTDI 

                                      Volkswagen Golf I.V 1.6 B 

 Motorkerékpár: 

          Honda CB 600 

 Moped:  

          YAKIMOTO (L82TCAPC7AG000680) 

 

Hiányzás pótlásának módja:  

 Oktatóval való egyéni megbeszélés szerint 

 

 

  Kérdések száma Össz pontszám Megfelelés értéke Vizsgaidő 

„A”„M” kat. 25 35 30 25perc 

„A” / „B” kat. 55 75 65 55perc 
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Tandíj összege, befizetésének Módja: 

„B” kategória: 

  Elméleti oktatás díja: 70.000.- 

  Gyakorlati oktatás díja: 7. 000/óra Minimum: 29 óra + 1db vizsgaóra 

Minimum 580 km 

Pótóra 7. 000/óra 

  Egészségügyi tanfolyam díja: 15. 000.- 

„A” kategória: 

  Elméleti oktatás díja: 60 000.- 

Gyakorlati oktatás díja: 6. 000/óra Minimum: 26 óra- 

Egészségügyi tanfolyam díja: 15. 000.- 

Pótóra 6.000/óra 

„AM” kategória: 

  Elméleti oktatás díja: 50. 000.- 

Gyakorlati oktatás díja: 5 000/óra Minimum:10 óra- 

Egészségügyi tanfolyam díja: 15. 000.- 

Pótóra 5000/óra 

Az oktatás díját egy összegben vagy több részletben egyedi megbeszélés alapján kell fizetni. 

Az utolsó részletet legkésőbb az utolsó vizsga előtt rendezni kell! 

Amennyiben a tanuló nem elégedett a képzéssel lehetősége van az iskolaváltásra. Az ehez szükséges igazolást az iskola ingyenesen kiállítja. 

Tantárgyak: 

 Elmélet: 

 Közlekedési 

alapismeretek (KRESZ) 

Járművezetés elmélete Szerkezeti és 

üzemeltetési ismeretek 

összesen 

„A” kat. 16 4 2 22 

„AM” kat. 12 4 - 16 

„B” kat. 16 8 4 28 

 

 

 

 

Gyakorlat: 

  

Alapoktatás 

 

Főoktatás 

 

összesen 

városi országúti éjszakai Össz. 

„A” kat. 10 11 5 - 16 26 

„AM” kat. 4 - - - 6 10 

„B” kat. 9 14 4 2 20 29 

 
A tanórák időtartama: 
     Elmélet: 45perc 
     Gyakorlat: 50perc  
 
Pótórák vételére igény szerint alkalmat biztosítunk külön díj fejében („A” és „A/M” kategóriában saját jármű használata esetében külön megbeszélés alapján.) 
 Elméleti pótóra díja: 3 000.- 
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 Gyakorlati pótóra díja: 4 000.- 
 
Oktatás helyszínének címe: 
 3530 Miskolc  Szemere u. 2.sz 1.em. 102. iroda 
 
 
Tanulók jogai es kötelezettségei: 
 
A hallgató jogai: 

 a szolgáltatásért fizetett tandíjért szakszerű képzésben részesülni. 

 a befizetett tandíjról számlát kérni. 

 kérésre oktatót, képzőszervet változtatni 

 panasszal, kéréssel az iskolavezetőhöz, illetve a Közlekedési Felügyelőség, Képzés és Vizsga felügyeleti KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
Nonprofit Kft. 

 Székhely címe: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.osztályához fordulni 

 képzését szüneteltetni 
A hallgató teendői: 
 

 a jelentkezési nyomtatványok kitöltése, adatainak igazolása (személyigazolvány) 

 az elméleti és gyakorlati órákon részt venni, hiányzás esetén azokat pótolni 

 a gyakorlati foglalkozásokról való hiányzást az oktatónak legalább 12 órával előtte bejelenteni.(Ennek elmulasztása esetén a le nem vezetett órákat be 
kell fizetni alap óradíjon az iskolánál!) 

 a szoláltatásért járó tandíjat, részletfizetés esetén a megadott határidőig, de legkésőbb a forgalmi vizsga időpontjáig befizetni. 

 a vizsgákra a személyi igazolványát útlevelét ha van vezetői engedélye magával hozva, a megfelelő öltözékben (zárt lábbeli stb.) megjelenni. 

 A vizsgákról történő hiányzást igazolni. Betegség estén orvosi igazolással is. Más egyéb jellegű hiányzást pedig befizetett pótvizsgadíjas csekk 
befizetését igazoló szelvény leadásával. 

Képzőszerv jogai: 
 

 díjhátralék esetén a tanuló képzését megszüntetni, illetve szükség esetén   törvényes  úton behajtani  

 a képzést szüneteltető tanulóval szemben az időközben bekövetkezett díjváltoztatásokat érvényesíteni. 

 a tanfolyam árváltozatásának jogát fentartjuk, amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok indokolják (üzemanyagárak, óraszámváltozás). 
Képzőszerv kötelességei: 
 

 a tanfolyamra történő felvétel előtt, a tanulóval írásbeli szerződést kötni. 

 Felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra ki tejed, beleértve a vizsgaügyintézéseket is 

 biztosítani a képzés előirt feltételeit. 

 a szolgáltatást az előírt rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni. 

 a jelentkezőt a vállalkozási feltételekről tájékoztatni. 

 a hallgató adatait  bizalmasan kezelni, illetéktelenek hozzáférhetetlenségét biztosítani. 

 halasztás esetén a hallgatót 60 nappal korábban a képzési idő lejártától írásban tájékoztatni. 
Felügyeleti szerv: 
 KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft 
 Címe: Miskolc, József A. út. 20. 
 Tel.: 46/500-010 

Fax: 46/349-045 
 
Vizsgadíjak és azok megfizetésének módjai 
 

 Elmélet (KRESZ) Járműkezelés Forgalom Összesen 

„AM” kat. 4600.- 3600.- 3600.- 11800.- 

„A” kat. 4600.- 4700.- 11000.- 20300.- 

„B” kat. 4600.- - 11000.- 15600.- 

 
Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga díját a tanulónak kell kifizetnie a Közlekedési KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontban első emeletén található 
pénztárban. 
 
Elsősegély-nyújtási vizsga díja 11.200.- 
 
Képzés engedélyezése: 
 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium közúti gépjármű –közlekedési hivatal képzési és vizsgáztatási főosztálya 
 1082Bp Vajda Hunyad út 45. 
 
                   Gyesen és gyeden lévő kismamáknak, anyukáknak, 
                   valamint a 20 év alattiaknak 25.000Ft állami hozzájárulás! 


