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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 /70/341-5300
Ügyfélfogadó címe: Győr, Árpád út 50., Győr, Örkény István utca 17.
Ügyfélfogadás: Hétfőtől-Csütörtökig 8-14 óráig, Hétfőtől-péntekig 9-16 óráig
Telephely címe:9022 Győr, Árpád út 50. , 9024, Győr, Örkény István utca 17.
A tanfolyamra való felvétel módja:
- meglévő érvényes vezetői engedély
- szerződés, tájékoztató átvétele
A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- legalább alapfokú bizonyítvány (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat)
- betöltött 15,5 éves életkor
- az elméleti tanfolyam díjának befizetése (50000-Ft)
KRESZ vizsgára az bocsátható, aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
- az előírt életkornál (16 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
- a vizsgadíjat az Autósiskolánál befizette
A képzésre történő felvételkor nem szükséges az orvosi alkalmasságról szóló igazolás
kiállíttatása, illetőleg az alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása, tehát a
korábbiaktól eltérően ezen okmányok hiányában is megkezdhető, illetőleg befejezhető az
elméleti képzés. Az elméleti vizsgára bocsátásnak azonban továbbra is feltétele az orvosi
alkalmasságot igazoló orvosi vélemény csatolása. Az alapfokú iskolai végzettség igazolása
esetében az elméleti vizsgára bocsátáskor elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség
meglétéről amely a nyilatkozatot a jelentkezési lapon kell megtennie.
Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül a tanulónak elméleti vizsgára
kell jelentkeznie, ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül, pedig sikeres elméleti
vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam
megismétlését követően jelenthető.
A KRESZ vizsga számítógép igénybevételével, vagy szóban tehető le, Aki hiányos magyar
nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, ill. az egészségi állapotából következően írásra
képtelen, és erre a KAV Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság Nyugat –Dunántúli Járművezető Vizsgáztatási
és Utánképzési Főosztálytól /Győr-Moson-Sopron Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály/

kérelemre engedélyt kapott szóban. Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után lehet
újabb vizsgát tenni.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- Az összes elméleti vizsgáját sikeresen letette
- a 16. életévét betöltötte
- a minimálisan előírt gyakorlati órákat levezette.
A gyakorlati vizsga két részből áll:
- járműkezelési
- forgalmi
A sikeres elméleti vizsga megszerzésétől számított 2 éven belül sikeres gyakorlati vizsgát kell tenni. 5

sikertelen forgalmi vizsga után újabb vizsgát csak PÁV vizsgálat után tehetők, ha a vizsgálaton
járművezetésre "pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, de egy éven belül. Ha nem
sikerül akkor 12 hónapon túl kizárólag a teljes képzés megismétlését követően jelenthető újabb
vizsgára. A vizsgaigazolás csak az 'elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás
bemutatása után vehető át. Az igazolás a Vöröskereszt által megtartott tanfolyam és sikeres
vizsga útján szerezhető meg. A tanfolyam megszervezésében iskolánk közreműködik, Megfelelő
iskolai végzettség esetén mentesség kérhető. A lista az ügyintézőnél megtekinthető. A jövőben a
vizsgaigazolás átvételekor a vöröskereszt vizsga mellett kell bemutatni az iskolai végzettséget
igazoló okiratot. (a gyakorlati oktatónak a sikeres forgalmi vizsga után érdemes erre felhívni a
tanulók figyelmét) A vizsgaigazolást a sikeres forgalmi vizsga után elektronikusan megküldik az
Okmányirodának.
Az elméleti tanfolyam kötelező óraszáma: 27; tantárgyai és iskolánk által tartott órák száma:
- Közlekedési ismeretek (KRESZ) 12
- Járművezetés elmélete (Jmve)
4
- Szerkezeti és üzemeltetési ism. (SZÜ)
4
- Teszt
2
- Együttesen:
27
Az elméleti órák 45 percesek 10 perces szünetekkel. 10%-os hiányzás a megengedett ennél
többnél pótfoglalkozáson kell a tanulónak részt vennie.
Az elméleti képzést: Szücs József, Tóth Attila, Samu Zoltán , Kiss Zoltán oktatnak
A gyakorlati oktatás minimális óraszáma: 16 + 1 óra vizsga. Megosztása:
- alapoktatás: 6
- főoktatás: 10, ebből városi vezetés:
8
országúti vezetés:
2 (tanóránként min. 40 km.)
- járműkezelési vizsga:
15 perc
a forgalmi
vizsga: 40 perc

A gyakorlati vezetés díja 7000-ft/óra ( össz: 119.000-ft )

Az elméleti tanfolyam és a gyakorlati oktatás díját készpénzben vagy átutalással lehet az
Autósiskola ügyintézőjénél, nyugta ellenében fizetni. A tanfolyam befejeztével részletes számla
kérhető.
Gyakorlati oktató: Szücs Gergő.
A gyakorlati órák 50 percesek 10 perces szünetekkel. Az oktatás során a gépkocsiban a 24/2005
(IV.21.) GKM rendeletben meghatározott személyek tartózkodhatnak.
Az oktatás saját motorral vagy az iskola által biztosított motorral történik.
A kétkerekű motorkerékpár, amely legalább 75 cm3 hengerűrtartalmú, a 125 cm3
hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott kétkerekű
motorkerékpár lehet.
A tanulójogai:
- a felvételi követelmények teljesítése, a tandíj befizetése és a szerződés aláírása után
részt vehet a foglalkozásokon
- az elméleti tanfolyam elvégzése után kérheti KRESZ vizsgára lejelentését
- az előírt min. óraszámú gyakorlati órák levezetése után kérheti oktatóját, hogy vizsgára
jelentse
- átjelentkezhet másik iskolához is. Ez esetben az ügyintézőtől kért 3 példányos Képzési
Igazolást kell kitölteni és az ebből kapott 2 példányt kell az új iskolájához vinni. Ilyenkor
az iskola egyszeri 25000 Ft-os kezelési költséget számol fel.
- ha a gyakorlati oktatás során a megbeszélt időben és helyen az oktató 20 percnél később
jelenik meg, az órát nem kell kifizetni és helyette másik időpontot kérhet
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. Ennek
díja: 750 Ft/ óra Aki hiányzását nem pótolja., nem jelentjük le KRESZ vizsgára
- ha a gyakorlati foglalkozáson nem jelenik meg (az oktató 20 percet vár), és nem tudja az
okot megfelelően indokolni, az óra oktatási díját ki kell fizetni és helyette másik órát
venni
- a gyakorlati foglalkozásokra és vizsgára az alábbi felszereléseket kell hozni:
bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros dzseki, vagy
gerincprotektor és dzsekire illeszthető könyökprotektor -hosszú nadrág vagy
nadrágra illeszthető térdprotektor, -kesztyű magas szárú, zárt cipő vagy csizma
A képző szerv jogai:
- a képzés helyszínét és idejét szükség esetén megváltoztatni
- nem megfelelő magatartás esetében a szerződést felbontani
- a gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztatni
A képző szerv kötelezettségei:
- az oktatás során megfelelően kulturált körülményeket biztosítani
- a tanulót a vizsgákra lelkiismeretesen, szakszerűen felkészíteni
- a tanulót elméleti alapvizsgára ill. gyakorlati vizsgákra lejelenteni
- lehetőség szerint a tanuló jogos panaszát orvosolni, kérését teljesíteni

Elsősegélynyújtó tanfolyamot is el kell végezni akinek még nincs meg: 14000 Ft
12100 Ft (vizsgadíj)
Össz: 26100 Ft
AZ oktatás helyszínei:
- elméleti oktatás:
SZÜCSI SULI KFT. Győr Árpád út 50
Győr, Örkény István utca 17.
- járműkezelési oktatás: rutinpálya, Győr Bécsi út
- forgalmi oktatás: Győrben
Váltások helyszínei: Győr Árpád út 50
A vizsgadíjakat az autósiskolában kell befizetni az ügyintézőnek, vizsgára a tanulót az
autósiskola jelenti le. Vizsgadíjak: Kresz: 4600Ft, Járműkezelés: 4700 Ft a Forgalom:
11000Ft
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

