
Tájékoztató 

 

„GKI” teherautó alapképzés 

 

A képző szerv: SZÜCSI AUTÓSISKOLA Győr Árpád út 50. tel:20/2437-905 

Email cím:j681030@freemail.hu , szucsisuli@gmail.com,  www.szucsisuli.hu 

A cég formája: egyéni vállalkozó  

Vállalkozási engedély száma: ES-363589 

Az iskolavezető neve: Szücs József  tel:20/243-79-05 

Az ügyfélfogadó címe: Győr Árpád út 50.  ,  Csorna Mártírok Tere 5 

Ügyfélfogadás: Hétfőtől-péntekig 10 órától 16 óráig , Hétfőtől-péntekig 10 órától 16 óráig 

A telephely címe: 9022 Győr Árpád út 50. 9300,Csorna Mártírok Tere 5 

 

 

A tanfolyamra való felvétel módja: 

  - a jelentkezési lap és meghatalmazás melyeknek kitöltése az iskolánál történik 

  - személyi igazolvány,lakcímkártya, amiket hozzon magával 

  - meglévő vezetői engedély valamint meglévő igazolvány 

  - szerződés tájékoztató átvétele 

 

Vizsgára az bocsátható aki,  

- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte 

- a vizsgadíjat és a tandíjat befizette 

 

A GKI kártyát a sikeres vizsga után postán küldik meg. 

Az elméleti tanfolyam kötelező óraszáma: 43 óra ,mely Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés, 

előírások alkalmazása egészségügyi,közúti közlekedési és környezet biztonság,szerviz,logisztika és konzultáció 

oktatásból áll. Az elméleti órák 45 percesek 10 perces szünetekkel. A foglalkozásokon való részvétel alól kérésre 

az iskolavezető mentesítést adhat. Az elméleti oktatás megosztása: 

  - BSZAV: 15 óra 

  - EA:  10 óra 

  - EÜ:  15 óra 

  - K:  3 óra 

  - Szimulátor: 2 óra 

 

Elméleti oktató: Bozzai Lajos 

Gyakorlati oktató: Bozzai Lajos Tel.:20/338-7262 

Gyakorlati vezetés: 10 óra kötelező. A gyakorlati órák 50 percesek 10 perces szünetekkel. Az oktatás során a 

gépkocsiban a 24/2005; (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott személyek tartózkodhatnak. 

 

 

Az elméleti tanfolyam és a gyakorlati oktatás valamint a vizsgadíjakat csekken az iskolánál készpénzben vagy 

átutalással lehet befizetni. 

 

A tanuló jogai: 

  - a felvételi követelmények teljesítése, a tandíj befizetése és a szerződés aláírása után részt 

vehet foglalkozásokon 

 

A tanuló kötelezettségei: 

  - a foglalkozásokon pontosan vezetésre alkalmas állapotban megjelenni azokon aktívan részt 

venni és kulturáltan viselkedni 

  - az előírt óraszámok szerinti foglalkozásokon kötelező részt venni. Elméleti foglalkozásról 

történő hiányzás esetén a pótlás konzultáció keretében történik. 

 

A képzőszerv jogai: 

- a képzés helyszínét és idejét szükség esetén megváltoztatni  

- nem megfelelő magatartás esetében a szerződést felbontani  

- a gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztatni  

 

A képzőszerv kötelezettségei:  

mailto:szucsisuli@gmail.com


- az oktatás során megfelelően kultúrált körülményeket biztosítani  

- a tanulót a vizsgákra lelkiismeretesen, szakszerűen felkészíteni  

- a tanulót vizsgára lejelenteni  

- lehetőség szerint a tanuló jogos panaszát orvosolni, kérését teljesíteni  

 

 

Az oktatás helyszínei:  

- elméleti oktatás: a SZÜCSI AUTÓSISKOLA Győr Árpád út 50  , Csorna Mártírok Tere 5  

 

Vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.  

 

Tanfolyam és vizsgadíj: 150.100 Ft valamint GKI kártya: 9900 Ft 

 

Panaszával forduljon Szücs József iskolavezetőhöz a 20/2437 905ös telefonszámon  

A felügyeletet ellátó szervezetek :Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

.Levelezési cím.: 9028 Győr Tatai út. 3. (tel:06.96/511-814, 06.96/511-822) és a   

Nemzeti Közlekedési Hatóság (Képzési és Vizsgáztatási Főosztály ) 

Levelezési cím: Budapest 1082 Vajda Hunyad u. 45. 

Tel: 06-1-814 - 1818, 06 -1 - 814 - 1889 

                                                                                                                                            

A tanfolyam költségeire vonatkozó változtatás jogát az Iskola fenntartja. 

 

 

 


