
Bölcsődei csomagok 

 

Bölcsődei 1-es csomag  

 3 db lábbal hajtós kisbusz  

(minőségi olasz műanyag járgány – egymásba rakható, kis helyen tárolható)  

 oktatási segédlet 

 

 

 

Bölcsődei 2-es csomag  

 Mini KRESZ oktató szett – 1 készlet 

(6 db KRESZ tábla - műanyag feltölthető talppal, 1 db Jelzőlámpa - mechanikusan 

elforgatható jelzőfejjel)  

 oktatási segédlet 

 

Bölcsődei 3-as csomag  

 Interaktív mágneses demo oktató tábla – 1 db 

(dupla oldalú oktató tábla - jelzőlámpák fajtái, jelzései és védőfelszerelés 

gyerekeknek)  

 oktatási segédlet 

 

  



Óvodai csomagok 

Óvodai 1-es csomag 

 2 db tanulóbicikli (futó bicikli) 

 2 db kisroller (roller 50 kg-ig) 

 oktatási segédlet 

 

  

 

Óvodai 2-es csomag 

 Mini KRESZ oktató szett) – 1 készlet 

(6 db KRESZ tábla - műanyag feltölthető talppal, 1 db Jelzőlámpa - mechanikusan 

elforgatható jelzőfejjel) 

 oktatási segédlet 

 

Óvodai 3-as csomag 

 Interaktív mágneses demo oktató tábla – 1 db 

(dupla oldalú oktató tábla - jelzőlámpák fajtái, jelzései és KRESZ táblák puzzle) 

 oktatási segédlet 

 

  

 

 



Általános iskolai csomagok 

 

Általános iskolai 1-es csomag 

 Interaktív mágneses demo oktató tábla – 1 db 

(dupla oldalú oktató tábla - jelzőtáblák fajtái, kerékpár kötelező és ajánlott 

tartozékai)  

 oktatási segédlet 

 

  

 

Általános iskolai 2-es csomag 

 2 db nagy roller (roller 80 kg-ig)  

 2 db kisroller (roller 50 kg-ig) 

 oktatási segédlet 

 

 

Általános iskolai 3-as csomag 

 KRESZ társasjáték, dobozos (közlekedési társasjáték 10 éves korig) 

 KRESZ teszt vetélkedő díjazására ajándék (1.-3. helyezettnek - kerékpáros 

bukósisak, első-hátsó lámpa, kerékpáros láthatósági póló) – 1-1 db 

 Résztvevőknek ajándék láthatósági karpánt (100 db) 

 oktatási segédlet 

   

 



Középiskolai csomagok 

 

Középiskolai 1-es csomag 

 DVD (kerékpáros és segédmotoros KRESZ) – 1 db 

 Részegszemüveg (alkoholos vagy drogos befolyásoltság szimulálására) – 1 db 

 oktatási segédlet 

 

 

Középiskolai 2-es csomag 

 KRESZ teszt szett (laminált KRESZ teszt kerékpáros és segédmotoros 

közlekedéshez, megoldókulccsal és teszt kitöltő lapokkal) – 1 db 

 1.-3. helyezettnek - kerékpáros bukósisak, első-hátsó lámpa, kerékpáros 

láthatósági póló (1-1 db) 

 Résztvevőknek ajándék láthatósági karpánt (100 db) 

 oktatási segédlet 

   

 

Középiskolai 3-as csomag 

 2 db kerékpártároló (10 kerékpár részére) 

 oktatási segédlet 

 


