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Technikai manőverezési feladatok 

A manőverezési feladatokat az alábbi elrendezésű vizsgapályán kell elvégezni: Az X 

jellel jelölt bóják egymástól való távolsága 7 méter. Az M4 feladat „hirtelen fellépő 

akadályt” szimuláló 3 db bójája a többi bójától eltérő színű legyen. 
 

 
 

 

A manőverezési feladatok követelményszintje: A vizsgázónak rendelkeznie kell a for-

galmi vezetés megkezdéséhez szükséges jármű feletti uralommal. A feladat végrehaj-

tása közben a vizsgázó a pálya területét nem hagyhatja el, a motorkerékpárral nem bo-

rulhat el, útvonalat nem téveszthet, kúpnak nem ütközhet, nem sodorhatja el, menet 

közben nem teheti le a lábát, a meghatározott helyen meg kell állnia, sebességi foko-

zatba kapcsolt motort nem indíthat be. A vizsgázónak a két manőverezési feladat el-

végzésére (M3 és M4 feladat) legfeljebb 5 perc áll rendelkezésére. 

 

A vizsgázó akkor teljesíti a manőverezési feladatok követelményszintjét, ha azok vég-

rehajtásának, kivitelezésének módja alapján megállapítható, hogy a vizsgázó rendelke-

zik a motorkerékpár kezelésének a közúti forgalomban történő részvételhez szükséges 

magabiztossággal. 

 

 M3 Kanyarodástechnika 
 

 

 

o Követelmény 

 A vizsgázó becsatolt bukósisakban a motorkerékpáron ülve, járó motorral az indulási 

pontnál várja a vizsgabiztos indító jelzését. 

 A vizsgabiztos jelzésére a vizsgázó az irányjelzést követően, az indító fokozat kapcso-

lása és kellő körültekintés után induljon el a motorkerékpárral. majd hajtson be a hozzá 

közelebb lévő kör gyakorlatba. 

 A pályarajznak megfelelően haladjon körbe, majd hajtson ki belőle az „eltolt” szlalom 
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nyomvonalán a stabil gáz és a hátsó fék használatával úgy, hogy a motortestet bedöntve, 

egyenletes sebességgel közelítse meg a pálya- test hátsó részén lévő kör feladatot. 

 A pályarajznak megfelelően haladjon körbe, majd hajtson ki és haladjon visszafelé is-

mét az eltolt szlalom nyomvonalán, a korábbiakban meghatározott módszerrel. 

 A szlalom gyakorlat befejeztével a motorkerékpárral haladjon tovább egyenesen, majd 

álljon meg az úttest szélén úgy, hogy az első kerék a két bójával kijelölt, a megállás 

helyét jelző vonal előtt legyen. Kapcsolja a „0 − üres” sebességi fokozatot. 

 A feladat végrehajtása során irányjelzést csak elinduláshoz kell adni. 

o Sikertelenséget okozó hibát vét a vizsgázó, ha 
 a pálya területét elhagyja; 
 a motorkerékpárral felborul; 

 útvonalat téveszt (kúpot kihagy); 

 kúpnak ütközik; 

 menet közben leteszi a lábát; 

 a meghatározott helyen nem áll meg, 

 megszegi a baleset- és munkavédelmi rendelkezéseket; 

 nem megfelelő irányjelzést ad; 

 balesetveszélyes helyzetet teremt. 

 

 M4 – Gyors manőver - Akadály kikerülése - Intenzív fékezés 

 

 
o Követelmény 
 A vizsgázó becsatolt bukósisakban a motorkerékpáron ülve, járó motorral az indulási 

pontnál várja a vizsgabiztos indító jelzését. A vizsgabiztos jelzésére a vizsgázó, az in-

dító fokozat kapcsolása és kellő körültekintés után induljon el a motorkerékpárral. 

 Haladjon az akadálykikerülési pont irányába legalább 45-50 km/h, vizes út- burkolat 

esetén legalább 35-40 km/h sebességgel, majd a „hirtelen fellépő akadályt” szimuláló, 

a többi terelőkúptól jól láthatóan eltérő színnel jelzett bójáknál – az ellentétes kormány-

zás fizikai hatásainak gyakorlásával fékezés nélkül térjen ki balra, és következő két kúp között 

hajtson át, majd közelítse meg a pálya végét. 

 A körbe behajtva tegyen meg egy félkörívet bal irányban, majd gyorsítson fel száraz 

útburkolat esetén legalább 45-50 km/h, vizes útburkolat esetén legalább 35-40 km/h 

sebességre a fékezési szakasz első kúpjáig, majd azt elérve intenzív (vész)fékezéssel, 

az első és hátsó fékrendszer együttes használatával a lehető legrövidebb fékúton, de 

legfeljebb a 14 méter hosszú fékezési szakaszon álljon meg. Kapcsolja a „0 − üres” 

sebességi fokozatot. 

 A feladat végrehajtása során irányjelzést csak elinduláskor kell adni. 

 

o Sikertelenséget okozó hibát vét a vizsgázó, ha 
 a pálya területét elhagyja; 
 a motorkerékpárral felborul; 

 útvonalat téveszt (kúpot kihagy); 
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 kúpnak ütközik; 

 menet közben leteszi a lábát; 

 nem gyorsít fel az előírt sebességre; 

 az akadály kikerülése előtt fékkel lassítja a motorkerékpárt; 

 nem ellenkormányzással kerüli ki az akadályt; 

 a fékezés kezdetét jelző kúp és vonal előtt a motorkerékpár hosszánál távolabbról kezdi 

meg a fékezést; 

 az előírt fékúton nem tud megállni; 

 nem az első és hátsó fék együttes használatával lassít és áll meg, 

 bármely kerék fékezés közben blokkol (csúszik), és nem csökkenti a fékező erőt; 

 megszegi a baleset- és munkavédelmi rendelkezéseket; 

 nem megfelelő irányjelzést ad; 

 balesetveszélyes helyzetet teremt. 

 
Forgalmi manőverezési feladatok 

 Megfordulás egy ívben. 

o Követelmény 
 A feladatot olyan helyen kell végrehajtani, ahol az úttest kellően széles az egy ívben 

történő megforduláshoz. A feladatot a környezettől függő- en a tanuló döntése alapján 

el lehet végezni az úttest jobb szélén történő megállás közbeiktatásával és a megfordu-

láshoz szükséges szabályos besorolással folyamatos haladással, megállás közbeiktatása 

nélkül is. 

 Megállás közbeiktatásával történő végrehajtáskor a motorkerékpárral a megállási szán-

dékot szabályosan jelezve az úttest jobb szélén meg kell állni, majd körültekintés és 

irányjelzés után induljon el, finom sebességtartással egyenletes kormányzással fordul-

jon meg egy ívben a jármű hátra tolása , illetve további megállás nélkül. 

 Megállás közbeiktatása nélküli végrehajtás esetén a motorkerékpárral a menetirány sze-

rinti jobb oldalon a megforduláshoz megfelelően és szabályosan besorolva, elhelyez-

kedve jelezze megfordulási szándékát, majd körültekintés után folyamatosan haladva, 

finom sebességtartással egyenletes kormányzással forduljon meg egy ívben, a jármű 

hátra tolása, illetve további megállás nélkül. 

 Megforduláskor a motorkerékpár mozgásának megfelelő irányba néz- zen, valamint ol-

dalra és előre pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. A vizsgázónak a ma-

nőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelő irányjelzést kell adnia. 

o Hibavonalat kell adni, ha 
 nem egyenletes sebességgel sikerült a feladatot végrehajtani 
 megállás közbeiktatásával történő végrehajtáskor a megfordulás elkezdése után megáll, 

vagy a jármű hátra tolására kényszerül. 

 

 Megállás párhuzamosan a járdaszegéllyel vagy parkolóhelyen – elindulás. 

o Követelmény 

 A feladatot a járdaszegély mellé kell végrehajtani úgy, hogy a feladat végrehajtása után 

a jármű kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően helyezkedjen el. A meg-

álláskor a jármű mozgásának meg- felelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pil-

lantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. A járdaszegély mellől kiállva – a meg-

fele- lő irányjelzés alkalmazásával - haladjon tovább. A vizsgázónak a manőver végre-

hajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelő irányjelzést kell adnia. 



Füredi Kft.            

Nyilvántartási szám: B/2020/004180 
 

 

forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium  

Tantervi és Vizsgakövetelmények „A1” kategóriás járművezető-képző tanfolyamok érvényes „B” ka-

tegóriás vezetői engedéllyel rendelkező személyek részére 
 

 

 

o Hibavonalat kell adni, ha 
 a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a járdaszegély tengelyétől, 

 
 

Forgalmi vezetés a közúti forgalomban 

A vizsgázó a motorkerékpárral a motor beindítása után határozottan, biztosan, egyen-

letesen, a szükséges berendezéseket, jelzéseket, világítást használva, körültekintően in-

duljon el, és kö- vesse a szakoktató rádión adott utasításait az útvonalra vonatkozóan. 

 

 Elindulás, gyorsítás 

o Követelmény 
 A vizsgázó vegye fel a bukósisakot, állítsa be és csatolja be. 
 A vizsgázó a motorkerékpárral a motor beindítása után határozottan, biztosan, egyenle-

tesen, a szükséges berendezéseket, jelzéseket, világítást használva, körültekintően indul-

jon el. 

 Indulás előtt a külső visszapillantó tükörből és hátra pillantással győződ- jön meg a mo-

torkerékpár mögötti és melletti forgalomról. 

 A járdaszegély (úttest széle) mellől kezdett elinduláskor az úttesten hala- dó járművek 

számára elsőbbséget kell biztosítani. Az úttestre várakozó- helyről, kapukijáróból kihaj-

táskor az úttesten haladó járműveken kívül a gyalogosoknak (kerékpárúton haladóknak) 

is elsőbbséget kell adni, valamint irányjelzést kell adni a forgalomba való bekapcsolódás 

irányának megfelelően. A forgalmi okból történt megállás utáni elindulás esetén a to-

vábbhaladás veszélytelenségéről meg kell győződni. 

o Hibavonalat kell adni, ha a vizsgázó 
 a benzincsapot nem nyitja ki; 
 nem ad gyújtást; 

 a motort lefullasztja; 

 a gázkart, a kormányt és a tengelykapcsolókart nem összehangoltan kezeli 

 nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan vagy „erőszakosan”) indul el a jármű-

vel; 

 a járművel nem egyenletesen gyorsítva indul el; 

 a világítást (tompított fényszóró) nem kapcsolja be. 

. 

 Haladási sebesség megválasztása 

o Követelmény 
 A vizsgázó a motorkerékpárral a forgalomba való bekapcsolódás után a megfelelő se-

bességfokozatokat használva egyenletesen és dinamikusan gyorsítva vegye fel a forga-

lom ritmusának megfelelő sebességet, de ne lépje túl a motorkerékpárra és útvonalra 

megengedett legnagyobb sebességet. Vegye figyelembe az út-, forgalmi-, látási- és idő-

járási viszonyokat, továbbá a motorkerékpár sajátosságait. Az igénybe vett úttest mére-

tei, burkolata, útburkolati jelek, jelzőtáblák, jelzőfények, villamossínek figyelembevéte-

lével ismerje fel az úttest típusát, forgalmi rendjét. 

 A körülményektől függően mindig olyan sebességet válasszon, hogy a motorkerékpár 

mozgása a közlekedés többi résztvevőjében ne keltsen bizonytalanságot cselekvési szán-

déka felől. Tartson biztonságos követési- és oldaltávolságot. A vizsgázó vezetés közben 

a kezelő és irányító be- rendezéseket a forgalmi helyzetnek, az elvégzendő manővernek 

megfelelően összehangoltan kezelje. Érzékelje a fékre gyakorolt erő hatását, azt szükség 
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szerint tudja módosítani. Sebességváltáskor a motorkerékpárral ne térjen el a haladási 

iránytól. A vizsgázó a motorkerékpárral az útkereszteződéseket olyan sebességgel köze-

lítse meg, hogy a helyzet gyors felismerésével eleget tehessen elsőbbségadási kötelezett-

ségének, és e tekintetben másokat a motorkerékpár sebességével ne tévesszen meg, szük-

ség esetén meg is tudjon állni. Főútvonalon vagy védett útvonalon haladva az útkeresz-

teződésnél körültekintéssel kell vezetni, felkészülve arra, hogy esetleg lassítani vagy fé-

kezni kell, vagy irányváltoztatást kell végezni a főútvonalra vagy védett útvonalra kihajtó 

jármű miatt. 

 Egyenrangú utak kereszteződésénél az út beláthatóságától függően fékezzen, kapcsoljon 

vissza, és ha indokolt, tovább fékezve (cm- sebességgel) haladjon úgy, hogy eleget te-

hessen az elsőbbségadási kötelezettségének. Pillantson balra is, hogy az onnan érkező 

szándékát is fel- ismerhesse. 

 Kijelölt gyalogos-átkelőhely közelében, és ahol a gyalogosok közlekedésére számítani 

lehet, a vizsgázó a motorkerékpárral úgy haladjon, hogy meg tudjon győződni arról, hogy 

közlekednek-e ott gyalogosok, vagy várható-e, hogy a motorkerékpár odaérkezéséig az 

úttestre lépnek. Szükséges mértékben csökkentse a sebességet, figyelje a gyalogosokat, 

ha indokolt, további lassítással vagy megállással tegyen eleget elsőbbségadási kötelezett-

ségének. 

 A motorkerékpár mozgása legyen összhangban elsőbbségadási szándékával. 

o Hibavonalat kell adni, ha a vizsgázó 
 indokolatlanul és rendszeresen magas fordulatszámon működteti a motort; 

 felkapcsolásoknál nem gyorsítja fel eléggé a járművet, a motor rángat; 

 visszakapcsoláskor nem a haladási sebességének megfelelő sebességi fokozatba kap-

csol; 

 nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően gyorsít, lassít, vezetése „darabos”; 

 nem törekszik a forgalmi, időjárási, látási és útviszonyoknak, a jármű sajátosságainak 

megfelelő sebesség megválasztására (indokolatlanul lassan halad); 

 a követési távolságot helytelenül választja meg; 

 álló járművek mellett a sebességhez mérten közel halad el. 

 Nyomtartás, irányváltoztatás, kanyarodás 

 

o Követelmény 

 A vizsgázó a motorkerékpárral a számára megadott útszakaszon az arra vonatkozó köz-

lekedési szabályok figyelembe vételével, a jobbra tartás szabályát ésszerűen alkalmazva, 

továbbhaladás szándékának megfelelő nyomvonalon haladjon. A lehetséges mértékben 

tartsa be a jobbra tartási kötelezettséget (az út szélén várakozó járművek közé ne hajtson 

be, mellettük lehetőleg „ajtónyitásnyi” oldaltávolságot tartson). A választott forgalmi sá-

von belül a forgalom ritmusát vegye fel. 

 Cselekvése legyen előrelátó, kísérje figyelemmel a forgalom többi részt- vevőjét (mö-

göttes forgalmat is), azok mozgását. Illeszkedjék be a kialakult forgalom rendjébe. A 

sávváltoztatásokat irányjelzéssel, kellő körül- tekintés mellett (a mögöttes és az igénybe 

veendő sáv forgalma és a motorkerékpár melletti forgalom figyelésével), a megfelelő 

sebesség meg- választásával határozottan kell végrehajtani. A kikerülést, előzést kellő 

körültekintés után – ha irányváltoztatással jár – jelezve, megfelelő szögben kihúzódva, 

határozottan hajtsa végre. Az előzendő jármű, a kikerülendő álló jármű, illetve egyéb 
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akadály, továbbá a gyalogosok mellett biztonságos oldaltávolságot tartson. A biztonsá-

gos oldaltávolság megválasztásakor vegye figyelembe a saját és a közlekedési partnerek 

járműveinek sebességét, az úttesten haladó gyalogosok mozgását, a járművek menettu-

lajdonságait és egyéb jellemzőit (pl. pótkocsis szerelvény, állati erővel vont jármű, egy 

nyomon haladók stb.), az út-, forgalmi-, látási- és időjárási viszonyokat (síkos, sáros, 

gödrös út, oldalszél stb.) 

 A kanyarodásokat a kanyarodás szabályainak betartásával, a közúti jelzések figyelembe-

vételével hajtsa végre. Kanyarodási szándékát kellő körültekintés után előbb jelezze, és 

csak azután fékezzen, illetve készüljön fel a manőverre. Ha előzetesen nem kötelező 

megállni, fékezés után kapcsoljon vissza, a motorkerékpár típusától függően használja a 

motorféket, szükség szerint tovább fékezzen, és csak akkor gyorsítson ismét, ha meg-

győződött a kanyarodás veszélytelenségéről. Vegye figyelembe az útkereszteződés és a 

motorkerékpárjának (más járműnek) jellemzőit. 

 Útkereszteződés előtt a forgalmi rendet figyelembe véve a kanyarodási szándékának 

megfelelően soroljon be. Ha a besorolás irányváltoztatással (sávváltoztatással) jár, azt az 

ide vonatkozó szabályok betartásával hajtsa végre. 

o Hibavonalat kell adni, ha a vizsgázó 
 kormányfogása, iránytartása bizonytalan, merev, helytelen; 
 jobbra tartás okán a parkoló járműveket „szlalomozva” kerülgeti; 

 kanyarban szakaszosan kormányoz, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodik; 

 nem megfelelő az irányjelzés és a fékezés sorrendje; 

 a mögöttes és a jármű melletti forgalmat nem rendszeresen ellenőrzi; 

 előzéskor, kikerüléskor, sávváltoztatáskor hirtelen kormánymozdulattal (meredeken) 

húzódik ki; 

 az előtte lévő akadályt nem veszi kellő időben észre; 

 a jobbra vagy balra kanyarodásra kínálkozó alkalmat nem használja ki; 

 a besorolást késve, de egyébként szabályosan hajtja végre; 

 nem a tovább haladási szándékának megfelelően sorolt be, de útját a besorolás szerint 

szabályosan folytatja 

 haladáskor a lábát az úttesten csúsztatja. 

 

 Helyzetfelismerés, közúti jelzések figyelembe vétele, jelzések adása, észlelése 

o Követelmény 
 A vizsgázó ismerje fel az úttest típusát, forgalmi rendjét, a rá vonatkozó közúti jelzéseket 

és azoknak megfelelően közlekedjen a motorkerékpárral. Útkereszteződéshez közeledve 

tudnia kell, hogy haladási irányának megfelelően mi szabályozza az áthaladási elsőbb-

séget, a besorolást, a jobbra vagy balra bekanyarodást. A helyzet gyors áttekintésével 

győződ- jön meg arról, hogy kinek és hogyan (lassítással vagy megállással) kell elsőbb-

séget adni. Elsőbbséggel rendelkező útvonalon, útkereszteződés felé haladva fel kell is-

mernie, hogy elsőbbsége van („főútvonal”, illetve az „útkereszteződés alárendelt úttal” 

jelzőtábla stb.). Az elsőbbségről lemondhat a vizsgázó, ha ezzel a forgalom többi részt-

vevőjén vagy szorult helyzetbe került közlekedési partneren segíteni lehet. Le kell mon-

dani az elsőbbségről minden olyan esetben, amikor balesetveszélyt vagy balesetet kell 

megelőzni, illetőleg elhárítani. Ha az útkereszteződésben forgalomirányítás van, és a for-

galmat rendőr irányítja, jelzéseinek meg- felelően kell cselekedni. Ha a forgalmat fény-

jelző készülékkel irányítják, a Vizsgázó zöld jelzésnél győződjön meg arról, hogy az 

áthaladási, kanyarodási lehetőség valóban biztosított-e. 
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 Tudnia kell, hogy mi a különbség a kör- és a nyíl alakban világító zöld jelzés között, mi 

a teendője jobbra és balra kanyarodás esetén. Sárga jelzésnél a motorkerékpárral álljon 

meg, ha a jelzést féktávolságon kívül kapja és a kereszteződés előtt biztonságosan meg 

tud állni. Ha a jelzést féktávolságon belül kapja, törekedjen a kereszteződés mielőbbi 

elhagyására. Piros jelzésnél álljon meg. 

 Piros-sárga jelzés esetén motorkerékpárral a kereszteződéshez közeledve 

- a közlekedési partnerek mozgását is figyelve - sebességét tartva (eset- leg csökkentve) 

várja ki a zöld jelzést, és ha lehet, megállás nélkül folytassa útját. Álló motorkerékpárral 

készüljön fel az indulásra, hogy zöld jelzésre egyenletesen, rángatás nélkül, gyorsítva 

tudjon elindulni. 

 Villogó sárga jelzésnél fokozott óvatossággal és körültekintéssel közelít- se meg a mo-

torkerékpárral a veszélyes helyet vagy útkereszteződést. A veszély jellegétől függően 

cselekedjen, készüljön fel az esetleges megállásra is! 

 A kereszteződésben, ha a forgalmat nem irányítják, a főútvonal és az elsőbbséget szabá-

lyozó táblák az irányadók vagy az egyenrangú utak kereszteződésére vonatkozó szabá-

lyok a meghatározóak. Ha az útkereszteződés előtt „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla 

van, megállásra felkészülten kell a kereszteződést megközelíteni, és meg kell állni a kö-

telező megállás helyét jelző vonalnál (a vonal előtt), annak hiányában az útkeresztező-

désbe való behajtás előtt. A keresztező járműforgalom elsőbbségének biztosítása után kellő kö-

rültekintéssel kell elindulni. Meg kell győződni, hogy a védett útvonalon haladnak-e járművek 

és elsőbbségüket – szükség esetén – ismételt megállással is meg kell adni. A kötelező megállás 

helyét jelző vonal hiányában ott kell megállni, ahonnan a keresztező forgalmat már látja, de nem 

zavarja (illetőleg akadályozza), és az elsőbbség megadása után biztonságosan folytathatja útját. 

Ha az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van, a kereszteződést úgy kell 

megközelíteni, hogy a keresztező járműforgalom és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen haladó gya-

logosok számára - ha kell megállással is - elsőbbséget tudjon adni. Kijelölt gyalogos-átkelőhely 

felé a motorkerékpárral úgy haladjon, hogy szükség esetén megállással is biztosítani tudja a gya-

logosok elsőbbségét, és e tekintetben őket a motorkerékpár sebességével ne tévessze meg. 

 A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen való áthaladáskor, illetve a megállás utáni elinduláskor 

a gyalogosok és a motorkerékpár között – a gyalogosok folyamatos haladására számítva 

– mindig kellő és biztonságos oldal- távolság legyen. Fokozott figyelemmel kísérje moz-

gásukat, magatartásukat, csak akkor gyorsítson, ha a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet, 

„gyalogosok vonalát” elhagyta. A vizsgázó motorkerékpárral vasúti átjáróhoz közeledve, 

annak jellegétől és beláthatóságától függően csökkentse sebességét, fénysorompó esetén 

a villogó fehér jelzésnél is csak azután hajtson rá a vasúti átjáróra, ha az áthaladás ve-

szélytelenségéről meggyőződött. 

 A vizsgázó alkalmazza a motorkerékpár kivilágítására vonatkozó előírásokat. A vizsgá-

zónak meg kell győződni arról, hogy jelzését mások is észrevették, a jelzésre megfelelő 

módon reagáltak. 

 Ha a vizsgázó az elsőbbségéről lemond, vagy gyalogosokat enged át maga előtt, a mo-

torkerékpárral úgy mozogjon, hogy az összhangban legyen az elsőbbségadási szándéká-

val. A vizsgázónak észre kell vennie a közlekedő partnerek hang-, fény- vagy kézjelzését. 

o Hibavonalat kell adni, ha a vizsgázó 
 a kereszteződés előtt - a körülményekhez képest - túlságosan távol kezd lassítani; 

 a közlekedési helyzetet lassan ismeri fel; 

 a helyes besorolás után elsőbbségadás vagy manőver céljából nem ott áll meg a jármű-

vel, ahonnan a helyzetet felismerhetné; 
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 a közúti jelzésekre kissé késve, de helyesen reagál; 

 piros-sárga jelzésnél nem készül fel az indulásra; 

 tilos jelzésnél behúzott tengelykapcsoló karral, sebességi fokozatba kapcsolva áll a jár-

művel; 

 járdán lévő gyalogosokat az úttestre „csalogatja”; 

 nem kellő ideig, vagy nem kellő időben, de nem félrevezetően ad irányjelzést; 

 nem győződik meg arról, hogy jelzéseit észlelték-e a közlekedő partnerek; 

 a közlekedési partnerek jelzéseire nem megfelelően reagál (lassan, de még időben rea-

gál); 

 Lassítás, megállás 

o Követelmény 

 A vizsgázó a motorkerékpárt mindig az út-, forgalmi-, látási- és időjárási viszonyoknak 

megfelelően lassítsa! 

 A lassítást gördülő fékezéssel hajtsa végre! A vizsgázó tartsa be a lassítás (megállás) 

helyes technikai sorrendjét. 

 A forgalomból való „kiálláskor” kellő körültekintés mellett kapcsolja az irányjelzőt, és 

csak ezután kezdjen fékezni. 

o Hibavonalat kell adni, ha a vizsgázó 
 a megálláskor a motort lefullasztja; 
 a fékberendezéseket nem a megfelelő erővel vagy módon működteti, a fékező erőt nem 

képes módosítani; 

 lassítása nem egyenletes; 

 az előtte álló jármű mögött vagy a mellette álló jármű mellett túl közel áll meg. 

 

 Forgalmi szabályok gyakorlati alkalmazása 

o Követelmény 
 A vizsgázó a közlekedés általános rendelkezéseit, a közúti jelzéseket, a járműközleke-

désre vonatkozó szabályokat ismerje, tudja a gyakorlatban alkalmazni, és azoknak meg-

felelően közlekedjen. Itt értékeljük azoknak a szabályoknak megfelelő műveleteknek 

vagy manővereknek a végrehajtását, amelyek a korábbi minősítési pontoknál nem szere-

peltek. 

 Az értékeléskor a konkrét helyzetekben elkövetett hibákat, pontatlanul, helytelenül vég-

rehajtott műveleteket, manővereket a szabálytalanság mértékétől függően kell mérle-

gelni. 
 


