
Tájékoztató 

 

„GKI”teherautó továbbképzés 

 

Képző szerv: Szücsi Suli Kft. 

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

Weblap cím:www.szucsisuli.hu 

Cég formája: Korlátolt felelősségű társaság 

Cégjegyzékszám:08-09-025387 

Iskolavezető neve: Szücs József /20-243-7905 

Ügyfélfogadó címe: Győr, Árpád út 50., Győr, Örkény István utca 17. 

Ügyfélfogadás: Hétfőtől-péntekig 9-16 óráig, Hétfőtől-péntekig 9-16 óráig 

Telephely címe:9022 Győr, Árpád út 50. , 9024, Győr, Örkény István utca 17. 

 

 

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: 33 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: 10 óra 

  - EA:  10 óra 

  - EÜ:  10 óra 

  - K:  3 óra 

 

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:  



- az oktatás során megfelelően kulturált 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: Netcar Zrt.  

 

Vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.  

 

Tanfolyam és vizsgadíj: 79.100 Ft valamint GKI kártya: 9900 Ft 

 
Panaszával forduljon Szücs József iskolavezetőhöz a 70/341-5300ös telefonszámon  

A felügyeletet ellátó szervezetek: KAV Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság  

Nyugat –Dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

/Győr-Moson-Sopron Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály/ 

Levelezési cím: 9028 Győr, Tatai u. 3. 

Tel.: +36-96/511-815 

KAV Nonprofit KFT 

Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 

Levelezési cím: 1082 Budapest Vajdahunyad u. 45. 
                                                                                                                                      
A tanfolyam költségeire vonatkozó változtatás jogát az Iskola fenntartja. 

 

 

          Szücs József 

          Iskolavezető 

 
 


