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

 a) A köznevelési intézmények pedagógusai és tanulói a www.tanu-
loknak.hu weboldalon tudnak a programra – önkéntesen – regisztrálni, és a 
regisztrációt követően férnek hozzá a tananyagokhoz.

 b) A pedagógusok és a tanulók a közlekedésbiztonsági program 
időtartamán belül, tetszés szerinti tempóban – bárhol, ahol van intern-
etkapcsolat – végezhetik el a képzést. A kötelező tananyagrészek elvég-
zését követően a rendszer automatikusan kiállít egy oklevelet (képzési 
igazolást). Ezen az oklevélen található egy személyes, névre szóló 
e-kuponkód.

 c) A pedagógus vagy a tanuló (életkortól függően) a névre szóló 

e-kuponkód segítségével veheti igénybe az ingyenes e-learning rendszerű 

(„AM”, „A”, „A1”, „A2” vagy „B” kategóriás) elméleti képzés valamelyikét, 

amennyiben szeretne ezzel a lehetőséggel élni. Nem kell mást tennie, mint 
az etitan.hu/akcio2015 oldalon – a névre szóló e-kuponkód segítségével 
– jelentkezni a kiválasztott – hatóságilag akkreditált – tanfolyamra. 
A jelentkezés feltétele, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen 

(pl. életkor).

Kérjük Önt, hogy szíveskedjék a közlekedésbiztonsági programról 
a kollégáit, nevelőtestületét és a diákokat széleskörűen tájékoztatni, 

a képzést népszerűsítő plakátokat pedig a program idejére 
intézményükben kifüggeszteni.

Annak érdekében, hogy:
•	 minél többen el tudják végezni az e-learning rendszerű képzéseket, 

kérjük, tegyék lehetővé intézményükben – szükség esetén a tanítási időn 
kívül is – az iskolai számítógépek használatát.

•	 a tanulóik még szívesebben vegyenek részt a közlekedésbiztonságot célzó 
képzéseken, kérjük Önt, hogy intézményen belül is ismerjék el, értékeljék 
tanulóik önkéntes tevékenységét. Az értékeléshez fel tudják használni a 
rendszer által automatikusan küldött, névre szóló okleveleket is.

Reméljük, a képzés – összhangban a NAT-tal és az Országos Közúti 
Közlekedésbiztonsági Akcióprogrammal – nagyban hozzá tud járulni a tanulók 
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ismereteinek bővüléséhez, és ez által a 
gyermekbalesetek csökkenéséhez.

A közlekedési ismeretek oktatásával, népszerűsítésével és a 
közlekedésbiztonsággal összefüggő közös állami és oktatási feladataink 
további sikeres ellátásának reményében engedje meg, hogy előre is 
megköszönjük segítségét, támogatását. 

"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 gyermekek, fiatalok biztonsága a közlekedés során mindannyiunk 

közös ügye, ezért érdemes összefognunk!

 A programot támogató weboldal: 

5.) ÚT A REGISZTRÁCIÓTÓL A JOGOSÍTVÁNYIG 6.) ISKOLAI TÁJÉKOZTATÁS, INTÉZMÉNYI TÁMOGATÁS
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KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓPROGRAM
INGYENES online „KRESZ” tanfolyama!
WWW.TANULOKNAK.HU

  a) A köznevelési intézmények pedagógusai és tanulói a 
www.tanuloknak.hu weboldalon tudnak – önkéntesen – regisztrálni, és a 
regisztrációt követően férnek hozzá a tananyagokhoz.

    b) A pedagógusok és a tanulók a közlekedésbiztonsági program 
időtartamán belül, tetszés szerinti tempóban – bárhol, ahol van internet-
kapcsolat – 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 a pedagógus vagy a tanuló szeretne élni azzal a 
lehetőséggel, hogy igénybe veszi az ingyenes e-learninges (AM, A1, A2 és B 
kategóriás) elméleti képzés valamelyikét, akkor ezt az e-kuponkód segítsé-
gével tudja megtenni. Nem kell mást tennie, csupán a 
http://etitan.hu/jelentkezés oldalon – az e-kuponkód segítségével – jelent-
kezni a kiválasztott – hatóságilag akkreditált – tanfolyamra. A jelentkezés 
feltétele, hogy a vonatkozó jogszabályoknak meg kell felelnie (pl. életkor).

5.)   ÚT A REGISZTRÁCIÓTÓL A JOGOSÍTVÁNYIG

annak érdekében, hogy:

A projekt támogató weboldala:

Talán ezért féltjük annyira közlekedő gyermekeinket, mert 
gyakorlatilag soha nincs mód a hibák utólagos kijavítására.

minél többen el tudják végezni az e-learninges képzéseket, kérjük, tegyék 
lehetővé intézményükben – szükség esetén és tanítási időn kívül is – az 
iskolai számítógépek használatát
a tanulóik még szívesebben vegyenek részt a közlekedésbiztonságot célzó 
képzéseken, kérjük Önt, hogy az iskolán belül is ismerjék el, értékeljék 
tanulóik önkéntes tevékenységét. Az értékeléshez fel tudják használni a 
rendszer által automatikusan küldött, névre szóló okleveleket is.

Reméljük, a képzés – összhangban a NAT-tal és a Közúti Közlekedésbiztonsági 
Akcióprogrammal – nagyban hozzá tud járulni a tanulók közlekedésbizton-
sággal kapcsolatos ismereteinek bővüléséhez, és ez által a gyermek-
balesetek csökkenéséhez.
  

A közlekedési ismeretek oktatásával, népszerűsítésével és a közlekedésbiz-
tonsággal összefüggő közös állami és oktatási feladataink további sikeres 
ellátásának reményében engedje meg, hogy előre is megköszönjük segítsé-
gét, támogatását. 

6.)   ISKOLAI TÁJÉKOZTATÁS, INTÉZMÉNYI TÁMOGATÁS

Kérjük Önt, hogy a közlekedésbiztonsági programról a 
kollégáit és a diákokat széleskörűen tájékoztatni szíveskedjék, 

a képzést népszerűsítő plakátokat pedig a program idejére 
függesszék ki iskolájukban

„Az ember sose mehet vissza. (...) Az élet lényege az,
hogy tovább halad előre. Az életben

csak egyirányú közlekedés van.” (Agatha Christie) 

Bővebb információ: www.tanuloknak.hu/elearning oldalon Bővebb információ: www.tanuloknak.hu oldalon Bővebb információ: www.tanuloknak.hu oldalon



Bővebb információ: www.tanuloknak.hu oldalon Bővebb információ: www.tanuloknak.hu oldalon Bővebb információ: www.tanuloknak.hu oldalonÚT-MUTATÓ

Ezúton kérjük szíves szakmai támogatását a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

által a 2015. évben megvalósítandó „Interneten keresztül elérhető 

e-learning alapú képzési rendszer és tematikus, célzott tananyagok 

biztosítása a közúti balesetek számának csökkentése és a közlekedési 

kultúra javítása érdekében” tárgyú projekthez.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) – a közlekedéssel és ezen belül 
a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos állami feladataira tekintettel 
– a közúti közlekedés biztonságát szolgáló, közoktatási intézményekben 
végzett nevelési tevékenység szakmai támogatásával kapcsolatban 
megbízta a Nemzeti Közlekedési Hatóságot (NKH), hogy valósítsa meg  

– 2015. június 15-ig –  a fenti közlekedésbiztonsági programot.

A program időtartama alatt a köznevelési intézmények pedagógusai 
és tanulói számára ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre az 
e-learning tananyagokat és módszertani segédanyagokat. 
A programban külön-külön tananyagot biztosítunk évfolyamonként 
a tanulók számára, illetve módszertani útmutatóval kiegészítve 
a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok részére. 
A felnőttek részére létrehoztuk a www.kreszfelfrissito.hu 
oldalt, ahol tudásfelfrissítő tananyagok kaptak helyet.

 

Az NKH által előkészített program elsődleges célja, hogy a legkorszerűbb 
technológiák (pl.: e-learning) segítségével hozzájáruljon a NAT-ban 
és az EU-ajánlásokban meghatározott, közlekedésbiztonsággal és 
közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történő, 
készségszintű kialakulásához, elmélyítéséhez. Kiemelten fontos állami és 
nevelési feladatnak tartjuk a köznevelési intézményekbe járó gyermekeket 
érintő balesetek számának – megelőzésen alapuló – csökkentését.

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 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 
a fiatalokban.

Térítésmentes, e-learning rendszerű („AM”, „A”, „A1”, „A2” és 
„B” kategóriás) elméleti képzés
A program során, az önkéntes regisztrációt követően a tananyagokat 

sikeresen elvégző tanulók (életkortól függően) és pedagógusok közül 

ötvenezren ingyenesen jutnak hozzá a hatóságilag akkreditált, korszerű, 

e-learning rendszerű („AM”, „A”, „A1”, „A2” vagy „B” kategóriás) elméleti 

képzés valamelyikéhez.

A projektet támogató www.tanuloknak.hu weboldalon az érdeklődők 

(intézmények, tanulók és családjuk stb.) helyi, megyei és országos szinten 

kísérhetik figyelemmel a saját intézményük, valamint a többi iskola 

szereplését a közlekedésbiztonsági programban. Reméljük, hogy – életkori 

sajátosságuknak megfelelően – a tanulóik a képzésben való részvételükkel, 

nemes versengésükkel a legjobban teljesítő intézmények közé emelik 

iskolájukat.

A jó teljesítmény azért is fontos, mert a programban legjobban teljesítő 

negyven intézmény 2015 júniusában értékes közlekedésbiztonsági 

csomagot kap a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól.

1.) INGYENES ÁLLAMI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM 2.) A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM CÉLJA

3.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM ÖSZTÖNZŐI I.

4.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM ÖSZTÖNZŐI II.
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM ÚT-MUTATÓ

Ezúton kérjük szíves szakmai támogatását a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
által megvalósítandó, a „Közoktatási intézmények közúti közlekedés 
biztonságát szolgáló nevelési tevékenységének szakmai támogatása” 
tárgyú projekthez (továbbiakban: projekt vagy közlekedésbiztonsági 
kampány).

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) – a közlekedéssel és ezen belül a 
közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos állami feladataira tekintettel – a 
közúti közlekedés biztonságát szolgáló, közoktatási intézményi nevelési 
tevékenység szakmai támogatásával kapcsolatban megbízta a Nemzeti 
Közlekedési Hatóságot (NKH), hogy valósítsa meg – 2013. június 18-ig – a 
fenti közlekedésbiztonsági programot.

A kampány idején a köznevelési intézmények pedagógusai és tanulói 
számára ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre az e-learning tananyagokat 
és módszertani segédanyagokat. A programban külön-külön tananyagot 
biztosítunk elsősorban az 5-8., valamint a 9-12. évfolyamos tanulók 
számára, illetve módszertani útmutatóval kiegészítve a köznevelési 
intézményben dolgozó pedagógusok részére. 

1.)   KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓPROGRAM

Az NKH által előkészített program elsődleges célja, hogy a legkorszerűbb 
technológiák (pl. e-learning) segítségével hozzájáruljon a NAT-ban és az EU 
ajánlásokban meghatározott, közlekedésbiztonsággal és közlekedéssel 
kapcsolatos kompetenciák minél �atalabb korban történő, készségszintű 
kialakulásához, elmélyítéséhez. Kiemelten fontos állami és nevelési feladat-
nak tartjuk a köznevelési intézményekbe járó gyermekeket érintő 
balesetek számának – megelőzésen alapuló – csökkentését.

Azért választottuk a közlekedésbiztonsági program megvalósítására az 
elektronikus távoktatási (e-learning) formát, mert a hazai és nemzetközi 
felmérések alapján az 5-12. évfolyamos tanulók életében fontos szerepet 
játszik az informatika és az internet. Ezzel az oktatási formával – tekintettel a 
tanulói interaktivitásra és az animációkra – reményeink szerint fel tudjuk 
kelteni és fenn tudjuk tartani a tanulók érdeklődését. A közlekedésbizton-
sági ismeretek a megszokottól eltérő, szórakoztató környezetben jelennek 
meg, így jobban rögzül a tudás a �atalokban.

2.)   A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM CÉLJA

Korszerű technológia – háromféle elektronikus (e-learning) 
tananyag:

A program során, az önkéntes regisztrációt követően a tananyagokat sike-
resen elvégző tanulók közül harmincezren ingyenesen hozzájutnak a 
hatóságilag akkreditált, korszerű, e-learninges (AM, A1, A2 és B kategóriás) 
elméleti képzés valamelyikéhez. Ezen felül a projektben önkéntes alapon 
részt vevő, köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok további 
ötezer ingyenes e-learninges elméleti képzéshez juthatnak. 

3.)   KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM ÖSZTÖNZŐI I.

Térítésmentes, e-learninges (AM, A1, A2 és B kategóriás) 
elméleti képzés

A projektet támogató www.tanuloknak.hu weboldalon az érdeklődők 
(intézmények, tanulók és családjuk stb.) �gyelemmel kísérhetik helyi, 
megyei és országos szinten a saját intézményük, valamint a többi iskola 
szereplését a közlekedésbiztonsági programban. Reméljük, hogy – életkori 
sajátosságuknak megfelelően – a tanulóik a képzésben való részvételükkel, 
nemes versengésükkel a legjobban teljesítő intézmények közé „emelik” 
iskolájukat.

A jó teljesítmény azért is fontos, mert a programban legjobban teljesítő 
negyven intézmény 2013 júniusában értékes közlekedésbiztonsági csoma-
got kap az NKH-tól.

4.)   KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM ÖSZTÖNZŐI II.

Térítésmentes, e-learninges (AM, A1, A2 és B kategóriás) 
elméleti képzés


