
 

 

Felkészülés a KRESZ vizsgára 

 

Közlekedésünk alapja a KRESZ, melynek magabiztos ismerete mindannyiunk hosszú távú érdeke. A 
KRESZ vizsgára való felkészülés folyamán ezért nem érdemes a minimum energia befektetésre 
törekedni és kizárólag a vizsga teljesítésére koncentrálni. A szabályismereti hiányosságok nemcsak a 
szükséges gyakorlati tanórák számát növelhetik, hanem rosszabb esetben egy későbbi baleset 
bekövetkezését is eredményezhetik. 

Iskolánkban igyekszünk folyamatosan figyelemmel kísérni az oktatási, valamint vizsgafelkészítő 
tananyagok piacának változásait és szakoktatóinkkal konzultálva kiválasztani azokat a segédleteket, 
melyeket ajánlunk tanulóinknak a felkészülés sikerességének garantálására. 
Különböző érdeklődésű és tanulási stílusú emberek lévén mindenkinek más út vezet az eredményes 
felkészüléshez, melynek megtalálása a hatékony tanulás kulcsa. 
A papír alapú könyvek és jegyzetek mellett kiemelten ajánljuk az interaktív számítógépes tan- és 
vizsgaanyagok otthoni feldolgozását, melyek a tantermi előadáson megismert tudásanyag készség 
szintre emeléséhez járulnak hozzá. 
 
Az alább felsorolt segédleteket ügyfélfogadásunkon tudjátok igényelni. 

Vizsgafelkészülést segítő anyagok 

Az anyagok célja a sikeres KRESZ vizsga, ami az első lépés az elméleti tananyag gyakorlati 

alkalmazásának elsajátítása felé.  

1. Transport Média Gyakorló kérdések az elméleti KRESZ vizsgához CD 

 A CD segítségével  a KRESZ vizsgához hasonló feladatsorokat teljesíthetünk interaktív módon, 

ezzel képet kapva az aktuális tudásunk szintjéről. A CD-n megtalálható az autós és a motoros 

kategóriákhoz szükséges tesztanyag is, így nem csak egy jogosítványhoz használható. 

A CD megvásárlásával korlátlan idejű hozzáféréshez jutunk, de csak egy számítógépen 

használható (egy számítógépen azonban többen is használhatják a felkészüléshez). 

 

 

Eredeti ár: 3500 Ft 

Tanulóinknak: 2500 Ft 

EÜ tanfolyamot is nálunk végző tanítványainknak: 1500 Ft 

 

 

 



 

 

2. E-learning vizsgafelkészítő tesztprogram 

A tesztprogram a hatósági vizsga körülményeit szimulálva, a vizsgán is alkalmazott kérdésbankot 

használva teszteli le a tantermi előadásokon tanultakat. Lehetőségünk van témakörök szerinti, 

tematikus, illetve a vizsgán „legértékesebb” hárompontos mozgóképes kérdések begyakorlására 

is. 

 

A programhoz korlátozott idejű hozzáférés vásárolható, de nem csak egy számítógépről 

használható. A program eléréséhez internet hozzáférés szükséges. 

Érvényessége: 30 nap/12 óra 

Ára: 3500 Ft 

 

Tananyagok otthoni feldolgozásra 

1. www.digikresz.hu 

A program segítségével lehetőség van otthon, szórakoztató 

keretek között a tananyag tematikus feldolgozására és 

segítséget nyújt a vizsgaszituáció begyakorlásában, de NEM 

a vizsgakérdéseket tartalmazza. A program célja a tananyag 

elsajátításában, megértésében, valamint az esetleges 

hiányosságok feltérképezésében való segítségnyújtás. 

Ára: Iskolánk ingyenes hozzáférést biztosít tanulóinak a 

programhoz 42 napig. 

 



 

 

2. E-learning online tan- és vizsgaanyag 

Az otthoni tanulás megkönnyítésére, a tantermi foglalkozásokon elhangzott tudásanyag 

elmélyítésére ajánljuk ezt a csomagot. Része a korábban már említett vizsgafelkészítő 

tesztalkalmazás, illetve emellett teljes hozzáférést biztosít az akkreditált oktatóanyaghoz is. 

 

A programhoz korlátozott idejű hozzáférés vásárolható, de nem csak egy számítógépről 

használható. A program eléréséhez internet hozzáférés szükséges. 

Érvényessége: 60 nap/36 óra 

Ára: a tantermi oktatás díján felül +9.000 Ft  

 

3. Pető Attila: Egyszerűen, érthetően: Készüljünk a KRESZ vizsgára 

Ez a kiadvány azoknak jelenthet nagy segítséget, akik az órai munkát egy jól használható vázlat 

formájában szeretnék kiegészíteni. 

Hosszú évek kutatómunkájának eredményeként alakult ki jelenlegi 

struktúrája, mely tanulók jegyzeteinek megfigyelésén alapult: mit 

tartanak lényegesnek, hogyan, milyen formában szeretnek KRESZ-t 

tanulni. 

 

Az 50 oldalas jegyzet ára: 800 Ft 

 

 

 



 

 

4. Transport Média KRESZ tankönyv autóvezetőknek és motorosoknak, plusz elsősegélynyújtási 

ismeretek 

 Az új KRESZ tankönyv a B, A1, A2, A és AM kategóriás járművezetői 

vizsgára készülők számára összeállított ismeretanyagot tartalmazza. 

A megújult hatósági KRESZ-vizsgára való felkészülést, a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság által összeállított tanterv figyelembevételével, 

gyakorló tesztkérdésekkel segíti, melyek a tankönyv végén találhatók. 

A tankönyv a következő fejezetekből áll: közlekedési ismeretek, a 

járművezetés elmélete, műszaki ismeretek, elsősegélynyújtás, 

tesztsorok. 

Ára: 2500 Ft 

 

 

 

 

 

http://csajokamotoron.hu/magazin/motorok/motoros-hirek/4984-nehezebb-lett-a-kresz-vizsga

