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Mobil mini KRESZ-park 
 

 
Mindennapjainkat átszövi a mobilitás: mindannyian közlekedünk, gyalogosként, kerékpárosként, vagy 
csak utasként részesei vagyunk a közúti közlekedésnek. Biztonságunk érdekében szükségünk van a he-
lyes magatartás, a mindenkire egyformán kötelező szabályok ismeretére annak érdekében, hogy mi is 
be tudjuk tartani azokat a normákat, amelyek betartását másoktól elvárunk. 
Bár ezeknek az ismereteknek az elsajátítását nem lehet elég korán elkezdeni, napjainkban az oktatási 
intézményekben idő- és eszközhiány miatt csak periférikus figyelem jut erre a témára. Az iskoláskorú 
gyermekek bőven benne vannak abban a veszélyeztetett társadalmi rétegben, amelyben a legalapve-
tőbb közlekedési szabályok elsajátítása, a közúti jelzések ismerete már akár élet-halál kérdése is lehet. 
A negyedszázados PLASTIROUTE Kft. mindig nagy hangsúlyt fektetetett a forgalomtechnika szakterü-
letének kérdéseire, mindig igyekeztünk innovatív megoldások keresésével előmozdítani a közlekedés-
biztonság ügyét. Ennek jegyében készítettük el ezt a hiánypótló eszközkészletet, amellyel a közúti köz-
lekedésben előforduló jelzések felismerését, a leggyakrabban előforduló szituációk értelmezését és 
helyes megoldását játékos körülmények között gyakorolhatják a diákok. 
Most közreadott egységcsomagunk egy alapszintű felszerelést: a legfontosabb KRESZ-táblákat és egy 
egyszerű ügyességi pálya felállításához szükséges eszközöket tartalmazza. Így a készlet a szabályok 
megismerése mellet lehetőséget ad a kerékpárral közlekedők számára különböző veszélyt rejtő szitu-
ációk gyakorlására is: pl. akadályok kikerülése, kanyarodás, egy kézzel történő kormányzás, irányjelzés 
stb. Az eszközök újdonsága abban áll, hogy mobil jellegük megtartása mellett azok beltéri (pl. torna-
terem) és kültéri (pl. iskolaudvar, játszótér) használatra egyaránt alkalmasak, mivel a talpak kivitele 
„szélállóvá” teszi a táblákat. Segítségükkel akár egy óvoda- vagy iskolaudvaron is megfelelő tanpálya 
alakítható ki, amelyen biztos alapokat sajátíthatnak el a gyermekek. A készlet alkalmazásával iskolanapi 
rendezvények (akadályversenyek) is színesíthetők kerékpáros KRESZ-vetélkedőkkel. A készletet vízhat-
lan, guruló táskában forgalmazzuk, azt egy felnőtt személy könnyen tudja mozgatni a szertár és a tor-
naterem, vagy az udvar között. Felállítása egyszerű, ehhez egy alapszintű forgalomtechnikai alaprajzot 
is csatoltunk. 
 
 
Készletünk a felhasználó korosztályok igényeinek megfelelően bővíthető. A bővítésben és a készlet tar-
talmának korcsoporthoz, iskolához, a rendelkezésre álló területhez igazodó kialakításában szakértő 
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. 
 
        
 

Jenovai Zoltán 
             ügyvezető 
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MINIKRESZ tartalomjegyzék   
 

 
- főútvonal tábla      3db 
- STOP tábla      2db 
- kötelező haladási irány tábla     6db 
- várakozóhely tábla      1db 
- behajtani tilos tábla          2db 
- kijelölt gyalogosátkelő hely tábla    1db 
- táblatartó bilincs, csavarokkal    16db 
- táblatartó oszlop      10db 
- műanyagtalp       10db 
- sportkúp      20db 
- lapos terelőelem      20db 
- alaprajz és mellékletek      1db 

 
Összérték: 119.900,- Ft + Áfa 
 

 

 


