
Az e-learning elméleti oktatás tudnivalói 

A jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti tudást tantermi vagy online formában lehet megszerezni. 

Az online forma előnyei: 

- bárhonnan és bármikor elvégezhető,  

- csupán internetkapcsolat és egy eszköz (okostelefon, számítógép, stb.) szükséges hozzá, 

- elvégzése rugalmas, a tanuló saját időbeosztásához igazítható, 

- a tanulónak csak beiratkozáskor kell személyesen megjelennie az autósiskolában, 

- nem szükséges szoftvert telepíteni az eszközre, 

- nincs szükség komolyabb informatikai jártasságra. 

Az e-learning oktatás menete 

1. A tanuló személyesen befárad az autósiskola irodájába és beiratkozik e-learning tanfolyamra.  

A beiratkozáshoz szükség van:  

- személyi igazolvány,  

- lakcímigazoló kártya, 

- jogosítvány (ha már rendelkezik a tanuló jogosítvánnyal), 

- megfelelő e-mail cím (a citromail.hu, freemail.hu és gmail.hu e-mail szolgáltató nem fogadja az e-Titán Rendszer 

által küldött e-maileket, ezért kérünk más címet megadni) 

- a képzés díja, valamint az elméleti vizsga díja, amelyet készpénzben kell rendezni, 

- 18 év alatti tanuló esetén a szülőre is szükség van a beiratkozáshoz. 

 

2. A regisztráció, valamint a képzési szerződés aláírása után az autósiskola rögzíti a tanuló adatait az e-Titán 

keretrendszerben. Erről a rendszer értesítést küld a megadott e-mail címre. A levélben lévő linkre kell kattintani, 

majd regisztrálni. A rendszer egy újabb e-mailben vissza fog küldeni egy jelszót. Ezután az eszköz böngészőjében 

a www.etitan.hu oldalt kell felkeresni, ahol a Tanulóknak gombra, majd az e-Titán gombra kell kattintani. Itt meg 

kell adni a regisztrációkor megadott felhasználónevet és a válasz e-mail-ben kapott jelszót és kezdődhet a tanulás! 

Technikai problémák esetén hívható: 061-577-0222 (8-18 óra között). 

 

3. A tananyagnak hozzáférési ideje van, amely kategóriánként változhat. Pl. B kategória esetén ez 75 óra/ 180 nap. 

Ez azt jelenti, hogy a tanuló az első belépéstől számított legfeljebb 75 órán keresztül tudja használni a programot 

és legfeljebb 180 napon keresztül. Ezeket az időket a rendszer rögzíti és a tanuló meg is tudja nézni, hogy mennyi 

ideje van hátra.  

 

4. Néhány tanács ezzel kapcsolatban: 

- a regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését, 

- ha nem használja a programot, akkor jelentkezzen ki, mert a program tovább fogja számolni az időt, 

- az oktatás 6 modulból áll, amelyek végén tesztek szerepelnek,  

- a továbblépés csak a sikeres tesztek elvégzése után lehetséges, 

- egyes oldalakon lesznek „!” és/vagy „§” szimbólumok. Azokra mind rá kell kattintani, különben a rendszer nem 

tekinti elolvasottnak az oldalt. Minden oldal alján lesz egy zöld nyíl, az lesz a Tovább gomb. 

- ha sikerült a 6. modul végére érni, akkor a „Képzési igazolás letöltése” gombra kell kattintani. Ez igazolja a 

tanuló számára, hogy elvégezte a tanfolyamot, valamint ekkor látja az iskolai is a saját rendszerében, hogy a 

tanuló végzett a tanfolyammal. A képzési igazolást nem kell elküldeni az autósiskolának. Vizsgára csak az 

igazolás birtokában lehet jelentkezni. 

 

5. A képzési igazolás letöltése után: 

- a tanulónak személyesen be kell fáradnia az autósikolába, aláírni a jelentkezési lapot, leadni az orvosi 

alkalmassági igazolást és befizetni készpénzben 4600 Ft vizsgadíjat,  

- ezt érdemes a tanfolyam befejezését követően minél előbb megtenni, ugyanis az első belépéstől számított 9 

hónapon belül meg kell történnie az első kresz vizsgának és 12 hónapon belül sikeres kresz vizsgát kell tenni, 

- ha nem sikerült az adott idő (75 óra/180 nap) alatt a tanfolyam végére érni, akkor keresse fel az autósiskolát, ahol 

újabb hozzáférési időt (10 óra/90 nap) lehet vásárolni. 

 

      Jó tanulást kívánunk! 

http://www.etitan.hu/

