
E-learning tájékoztató

Az e-learning képzés egy a Közlekedési Alkalmassági Vizsgacsoport által elfogadott
és jóváhagyott zárt rendszerű távoktatási képzési forma. Az e-learning képzés         
elvégzése és az e-learning tananyag felhasználása időben korlátozott 180 nap/75 
óra. Ezen határidők leteltével a hozzáférési jogosultság megszűnik. 
Meghosszabbításra-díj ellenében- van lehetőség: 30 nap/10 óra.

A jelentkezés e-mailban(leitold.ferenc@gmail.com) vagy telefonon(+36209270140) 
történik. Az adatok megadását és az elméleti oktatás és vizsgadíj utalását követően 
azonnal megkezdheti a képzést.                                                                                  
Az autósiskola által egyedi azonosítót kap a megadott e-mail címre, amivel a 
rendszerbe belépve a tanulásra rendelkezésre álló idő alatt tetszőleges 
időbeosztással elvégezheti a képzést. Az e-learning bármikor abbahagyható, 
tanulhat éjjel, nappal, bármikor, amikor csak szeretne, vagy ha van egy kis 
szabadideje.

A KRESZ vizsgára jelentkezéshez le kell adnia az orvosi alkalmassági papírját és e-
mailban elküldött és aláírt jelentkezési lapját.                                                               
A kért dokumentumokat személyesen vagy postán lehet eljuttatni Autósiskolánkhoz.
Ügyfélfogadás: Veszprém, Budapest u. 8. I.emelet 109.                                           
H-CS: 08:30-15:00, P:08:30-14:00                                                                               
Postacím: 8200 Veszprém, Gubacs u. 10. Leitold Autós Bt.

A tanfolyam elvégzésével a rendszer előállítja az elektronikusan aláírt képzési 
igazolást, amit elektronikus formában elküld a Közlekedési Alkalmassági és 
Vizsgaközpont felé. Az autósiskola ezután jelenti a tanulót elméleti vizsgára.

A KRESZ vizsgára vinni kell egy bizonyítványt EREDETIBEN, ami a minimális 8 
általános iskolai végzettséget igazolja.(8 általános, szakmunkás, érettségi, diploma) 

A vizsgaidőpontot és helyszínt e-mail/SMS formájában megküldjük, amire egy 
válaszlevelet/SMS-t kell írni, hogy az időpontot tudomásul vette.

A regisztrációhoz az alábbi adatokra van szükség:

-Teljes név, születéskori név, születési hely, születési idő, személyigazolvány
száma, lakcímkártya száma, állampolgárság, anyja leánykori neve, állandó 
lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím. 
-Ha van korábban megszerzett vezetői engedély annak: száma, kategóriája,  
megszerzés dátuma, érvényessége. Ha volt eltiltása a vezetéstől, akkor az 
eltiltás kezdete és annak vége.
 -Az autósiskola számlájára(73200127-16114126-00000000  
TAKARÉKBANK, Leitold Bt. 8200 Veszprém, Gubacs u.10) utalni kell 54.500 
Ft-t (49.900 Kresz+4.600 vizsgadíj). Megjegyzés rovatban nevét 
mindenképpen tüntesse fel.                                                                       
IBAN: HU82 7320 0127 1611 4126 0000 0000


