
Térítésmentes, e-learning rendszerű („AM”, „A”, „A1”, 
„A2 ” és „B” kategóriás) elméleti képzés
A program során, az önkéntes regisztrációt követően a tananyagokat sikere-
sen elvégzők közül ötvenezren ingyenesen jutnak hozzá a hatóságilag ak-
kreditált, korszerű, e-learning alapú („AM”, „A”, „A1”, „A2” vagy „B” kategóriás) 
elméleti képzés valamelyikéhez, amellyel lehetőségük nyílik egy újabb 
vezetői engedély megszerzésére (a választott kategória akkreditált hatósá-
gi elméleti KRESZ képzés ingyenes elvégzésére), vagy a már megszerzett 
kategóriájuk teljes tananyagát tanulmányozhatják át szélesebb körű 
ismeretfelfrissítés céljából.

A képzésben részt vevők

a) a www.kreszfelfrissito.hu weboldalon tudnak – önkéntesen – regisz-
trálni, és a regisztrációt követően férnek hozzá a tananyagokhoz.
b) a közlekedésbiztonsági program időtartamán belül, tetszés szerinti 
tempóban – bárhol, ahol van internetkapcsolat – végezhetik el a képzést. 
A kötelező tananyagrészek elvégzését követően a rendszer automatiku-
san kiállít egy oklevelet (képzési igazolást). Ezen az oklevélen található egy 
személyes, névre szóló e-kuponkód.

A képzésben részt vevők a névre szóló 
e-kuponkód segítségével vehetik 
igénybe az ingyenes e-learning 
rendszerű („AM”, „A”, „A1”, „A2” vagy „B” 
kategóriás) elméleti képzés valame-
lyikét, amennyiben szeretnének ez-
zel a lehetőséggel élni. Nem kell mást 
tenniük, mint az etitan.hu/akcio2015 
oldalon – a névre szóló e-kuponkód 
segítségével – jelentkezni a kiválasztott 
– hatóságilag akkreditált – tanfolyamra. 
A jelentkezés feltétele, hogy a vonat-
kozó jogszabályoknak megfeleljenek.

“A  közlekedés  ügy  az,  mely  körül  sem  egyesek,  sem  hatóságok  
önálló   és  szétosztott munkássága sikerhez nem vezethet: miben, 

valamint csak minden erők egyesített munkássága állíthat ki valami 
egészet és nagyobbszerűt...”

(Gr. Széchenyi István)

A biztonságos közlekedés mindannyiunk közös ügye, 
ezért érdemes összefognunk!

A projektet támogató weboldal: 

a) a www.kreszfelfrissito.hu weboldalon tudnak – önkéntesen – regisz-
trálni, és a regisztrációt követően férnek hozzá a tananyagokhoz.
   

b) a közlekedésbiztonsági program időtartamán belül, tetszés szerinti 
tempóban – bárhol, ahol van internetkapcsolat – végezhetik el a képzést. A 
kötelező tananyagrészek elvégzését követően a rendszer automatikusan 
kiállít egy oklevelet (vagyis képzési igazolást). Ezen az oklevélen található 
egy személyes e-kuponkód.
   

c) amennyiben szeretne élni azzal a lehetőséggel, hogy igénybe veszi 
az ingyenes e-learninges (AM, A, A1, A2 és B kategóriás) elméleti képzés 
valamelyikét, akkor ezt az e-kuponkód segítségével tudja megtenni. Nem 
kell mást tennie, csupán a http://etitan.hu/akcio2014 oldalon – az 
e-kuponkód segítségével – jelentkezni a kiválasztott – hatóságilag akkredi-
tált – tanfolyamra. A jelentkezés feltétele, hogy a vonatkozó jogszabá-
lyoknak meg kell felelni.
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5.)   ÚT A REGISZTRÁCIÓTÓL A TUDÁS MEGSZERZÉSÉIG

A projekt támogató weboldala:

A biztonságos közlekedés mindannyiunk közös ügye, ezért 
érdemes összefognunk!

"A  közlekedés  ügy  az,  mely  körül  sem  egyesek, 
sem  hatóságok  önálló   és  szétosztott munkássága 

sikerhez nem vezethet: miben, valamint csak 
minden erők egyesített munkássága állíthat ki 

valami egészet és nagyobbszerűt..."(Gr. Széchenyi István) 

Bővebb információ: www.tanuloknak.hu oldalon

WWW.KRESZFELFRISSITO.HU

WWW.KRESZFELFRISSITO.HU ÚT-MUTATÓ

A program során, az önkéntes regisztrációt követően a tananyagokat siker-
esen elvégzők közül ötvenezren ingyenesen hozzájutnak a hatóságilag 
akkreditált, korszerű, e-learninges (AM, A, A1, A2 és B kategóriás) elméleti 
képzés valamelyikéhez.

4.)   KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM ÖSZTÖNZŐI I.
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4.) A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM ÖSZTÖNZŐI

5.) ÚT A REGISZTRÁCIÓTÓL A TUDÁS MEGSZERZÉSÉIG

Bővebb információ: www.kreszfelfrissito.hu oldalon. ÚT-MUTATÓ

Képzési Igazolás
Ezen okirattal igazoljuk, hogy

2014. január 8.

Az e-kuponkód a https://etitan.hu/akcio2014 weboldalon érvényesíthető!

Győri Gyula
elnök

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Kovács Endrőné Katalin

e-kuponkód: 011A4-8RS14-65Z31

sikeresen elvégezte

a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram közlekedésbiztonsági képzését

- ÁLLAMI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM!

WWW.KRESZFELFRISSITO.HU



Bővebb információ: www.kreszfelfrissito.hu oldalon. INGYENES ÁLLAMI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM ÚT-MUTATÓ

Ezúton kérjük szíves szakmai támogatását a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
által, a 2014. évben megvalósítandó közúti balesetek megelőzésével 
összefüggő állami célkitűzés megvalósításában, amelynek keretében 
kérjük, tájékoztassa a körzetéhez tartozó vállalatok, cégek vezetőit, hogy 
csatlakozzanak a kreszfelfrissito.hu programhoz. 

A projekt során a vállalatok vezetői számára vonzó lehet az ingyenes képzés 
lehetősége, amely segítségével a vállalat dolgozói meglévő tudásukat 
fejleszthetik, felmérhetik, ezáltal a céges gépjárművekkel történő 
munkavégzés során csökkenthetik a balesetekkel járó kockázatokat, min-
demellett a cégvezetés számára pozitív hozadékként járhat a gépjárművek 
állagának megóvása, amely jelentős megtakarítást eredményezhet éves 
szinten a cég költségvetésében.

1.)   INGYENES ÁLLAMI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM

A Közlekedésbiztonsági program keretében összeállított KRESZ-tudás 
felfrissítő képzés célja, hogy felhívja a �gyelmet az elmúlt években 
bekövetkezett legfontosabb jogszabályi változásokra, ezzel segítséget 
nyújtva a járművezetőknek, hogy tudásukat rendszerezzék, szabályis-
meretük és közlekedési moráljuk fejlődjön.

Cél továbbá, hogy a közlekedési balesetek veszélyének felismerése tudato-
suljon, a szabályok betartásának és a környezettudatosságnak attitűdje 
fejlődjön, melynek eredményeképpen a szabálysértések és balesetek 
száma országosan csökkenthető. 

Az e-learning a legfejlettebb informatikai és oktatás-módszertani tech-
nológiák hatékony alkalmazása a távoktatásban. A felsőoktatási és 
felnőttképzési, valamint a vállalati képzésekben már jó ideje alkalmazzák. 
Mára a világon széleskörűen elterjedt, általánosan alkalmazott képzési 
forma.
Az e-learning képzések elektronikus, digitális úton közvetítik a tartalmakat, 
amelyekhez számítógépen, interneten keresztül lehet hozzáférni. A 
tananyagot multimédia-elemek, interaktív animációk, szituációs gyakorla-
tok teszik könnyen befogadhatóvá és érdekessé. A tanulók értékelésében 
fontos szerepe van annak, hogy az oktatás során a rendszer folyamatos, 
teljes körű és objektív visszacsatolást ad.
A közlekedésbiztonsági ismeretek a megszokottól eltérő, szórakoztató 
környezetben jelennek meg, így jobban rögzül a tudás.

•     a már vezetői engedéllyel („B” „C” „D”kategória) rendelkező
      bármely személy,
   

•     vezetői engedéllyel nem rendelkező – elsősorban kerékpáros –
      felnőttek.

2.)   A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM CÉLJA

Korszerű technológia (e-learning):

Az alábbiakban röviden bemutatjuk, milyen képzések érhetők el a 
KRESZfelfrissito.hu-n keresztül, és ki is próbálhatja őket a gyakorlatban.

A tananyagokban bemutatjuk, melyek azok a legfontosabb – adott 
kategóriákat érintő – változások, amelyek a 2008. január 1. óta bekövet-
kezett KRESZ módosítások során életbe léptek. Fejlesztheti szabályismere-
tét, és megtudhatja, hogyan vehet részt környezettudatosabban a közleke-
désben. A tananyagban rámutatunk, hogyan ismerheti fel és kerülheti el a 
balesetveszélyes helyzeteket, továbbá bemutatjuk azt is, hogyan nyújthat 
segítséget a bajba jutottaknak. Megtanítjuk Önnek, hogy az egyes 
szituációkban mi a helyes viselkedés, így elkerülheti a balesetveszélyes 
helyzeteket.

Bejelentkezés után csak a jogosítvány kategóriájának megfelelő képzést 
fogja látni, amit a rendszer a regisztráció során megadott adatai alapján 
automatikusan rendel hozzá a felhasználói �ókjához.

1. Tananyag motoros (AM, A1, A2, A kategóriás) jogosítvánnyal
     rendelkező személyek számára
2. Tananyag B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező személyek
     számára
3. Tananyag C és D kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
     személyek számára
4. Tananyag kerékpárral közlekedő személyek számára

3.)   TANANYAGOK

Az ingyenes képzésben mindenki részt vehet:  

Engedje meg, hogy ezúton kérjük együttműködését és támogatását 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
kezdeményezésére a közúti közlekedésbiztonság javításával, 
a közúti balesetek megelőzésével összefüggő állami célkitűzés 
megvalósításában, amelynek keretében kérjük, tájékoztassa a körzetéhez 
tartozó vállalatok, cégek vezetőit, és biztassa őket arra, hogy csatlakoz-
zanak a kreszfelfrissito.hu programhoz (a program 2015. március 1-jétől 
június 15-éig tart). 

A projekt során a vállalatok vezetői számára vonzó lehet az ingyenes 
képzés lehetősége, amelynek segítségével a vállalat dolgozói felmérhetik 
és fejleszthetik meglévő tudásukat, ezáltal a céges gépjárművekkel történő 
munkavégzés során csökkenhet a balesetek bekövetkezésének kockázata. 
Mindemellett a cégvezetés számára a képzés pozitív hozadéka lehet 
a gépjárművek állagának megóvása, amely éves szinten jelentős 
megtakarítást eredményezhet a cég költségvetésében.

Az ingyenes képzésben részt vehetnek:  
•	 a	vezetői	engedéllyel	(„A”	„A1”	„A2”	„AM”	„B”	„C”	„D”kategória)	már
 rendelkező személyek,
•	 a	 vezetői	 engedéllyel	 nem	 rendelkező	 –	 elsősorban	 kerékpáros	 – 
 felnőttek.

A közlekedésbiztonsági program keretében összeállított, KRESZ-tudást 

felfrissítő képzés célja, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt években 

bekövetkezett legfontosabb jogszabályi változásokra, ezzel segítséget 

nyújtva a járművezetőknek, hogy tudásukat rendszerezzék, szabály-

ismeretük és közlekedési moráljuk pedig fejlődjön.

Cél	 továbbá,	 hogy	 a	 közlekedésben	 rejlő	 balesetveszélyes	 helyzetek	
felismerése javuljon, a szabályok betartására és a környezettudatosságra 
irányuló attitűd fejlődjön. Ezek eredményeképpen a szabálysértések és 
balesetek száma országosan csökkenthető.

Korszerű technológia (e-learning):

Az e-learning a legfejlettebb informatikai és oktatásmódszertani 
technológiák hatékony alkalmazása a távoktatásban, amit a felsőoktatási és 
felnőttképzési, valamint a vállalati képzésekben már jó ideje alkalmaznak. 
Mára a világon széleskörűen elterjedt, általánosan alkalmazott képzési 
forma.
Az e-learning alapú képzések elektronikus, digitális úton közvetítik 
a tartalmakat, amelyekhez számítógépen, interneten keresztül lehet 
hozzáférni. A tananyagot multimédia-elemek, interaktív animációk, 
szituációs gyakorlatok teszik könnyen befogadhatóvá és érdekessé. 
A tanulók teljesítményének értékelésében fontos szerepe van annak, hogy 
az oktatás során a rendszer folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást ad.
A közlekedésbiztonsági ismeretek a megszokottól eltérő, szórakoztató 
környezetben jelennek meg, így jobban rögzül az átadott tudás.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk, hogy milyen képzések érhetőek el 
a kreszfelfrissito.hu programban, amelyeket a gyakorlatban is kipróbálhat: 

 1. Tananyag motoros („AM”, „A1”, „A2”, „A” kategóriás) 
  jogosítvánnyal rendelkező személyek számára

 2. Tananyag „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező személyek  
  számára

 3. Tananyag „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező személyek 
  számára

 4. Tananyag „D” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező személyek 
  számára

 5. Tanagyag kerékpárral közlekedő személyek számára

A tananyagokban bemutatjuk, melyek azok a legfontosabb – adott 
kategóriákat érintő – változások, amelyek a 2008. január 1. óta bekövetkezett 
KRESZ-módosítások során életbe léptek. Fejlesztheti szabályismeretét, és 
megtudhatja, hogyan vehet részt környezettudatosabban a közlekedésben. 
A tananyagban rámutatunk, hogyan ismerheti fel és kerülheti el a 
balesetveszélyes helyzeteket, továbbá bemutatjuk azt is, hogyan nyújthat 
segítséget a bajbajutottaknak. Azt is megtanítjuk Önnek, hogy az egyes 
szituációkban mi a helyes viselkedés.

Bejelentkezés után csak a jogosítványkategóriájának megfelelő képzést 
fogja látni, amit a rendszer a regisztráció során megadott adatai alapján 
automatikusan rendel hozzá a felhasználói fiókjához.

1.) INGYENES ÁLLAMI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM
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Bővebb információ: www.kreszfelfrissito.hu oldalon. INGYENES ÁLLAMI KÖZBIZTONSÁGI PROGRAM ÚT-MUTATÓ


