
 A FORGALMI VIZSGA MENETE 
 
 
A vizsgára megfelelő öltözetben jelenj meg (nem kell kiöltözni, de nem kell sapka, rövidgatya,  
melegítő, és olyan öltözet, ami irritálná a vizsgabiztost. –térdnadrág még elmegy). 
 
A vizsgabiztos megérkezik. 
 
Bemutatkozás: 
Odaadod a már előkészített okmányaidat (személyigazolvány, lakcímkártya, és ha van jogosítvány - 
segédmotorkerékpár). A vizsgabiztos elkezd jegyzetelni, azonosít téged, hogy biztos te vagy-e aki 
abban az időben vizsgára van kiírva. 
 
Felszólít, hogy ellenőrízd le az autót. 
 
Ilyenkor az alábbiak a teendőid: 
 
- Beindítod az autót 
- Felkapcsolod a : lámpát, fényszórót, és a vészvillogót 
- Körbejárod az autót, és megnézed a: 
           o Fényjelzőberendezéseket (lámpát, fényszórót, irányjelzőket, féklámpánál az oktató  
               segítségét kéred) 
           o Gumiabroncsokat ( négy van belőle) 
           o Rendszámtáblát 
           o Kormány holtjátékot (mozgatod a kormányt, miközben nézed a bal első kereket) 
           o Fékberendezést (benyomod a lábféket, és kiengeded, majd behúzod a kéziféket). 
- A vizsgabiztos megkérdezi, hogy minden rendben van-e? A válaszod – „A jármű alkalmas a  
közlekedésre” 
- Ezután a vizsgabiztos elmondja, hogy miért vagy itt, és hogy tartsd be a szabályokat, meg  
hogy úgy vezess, ahogy azt az oktatód tanította. A végén megkérdezi, hogy van-e kérdésed? 
- Ha nincs, akkor indulhatunk. 
Mielőtt elindulnál, csinálnod kell egy fékpróbát!!!  
 
A vizsgán az oktató mondja az utasításokat. A vizsgabiztos általában csak az oktatóhoz beszél, erre  
neked nem kell reagálnod, majd az oktatód utasít… 

Csak is kizárólag a vezetésre, a feladatokra koncentrálj, ne stresszelj! Higgadtan vezess, ne 
rángasd a kormányt és ne válts hirtelen sebességet (ezek is hibapontokba kerülnek) 

 Különösen figyelj az alapvető dolgokra: használd a visszapillantó tüköröt, állj meg a 
STOP táblánál, figyelj a gyalogosokra, biciklisekre, sebességkorlátozásra stb. 

 Az útkereszteződéseknél figyelj arra, hogy a jó sávba kanyarodj, fokozottan ügyelj a 
jó sávváltásokra. 

 A jobbkéz szabály kötelező! 

Jó tanács: a vizsga utolsó másodpercéig higgadtan próbálj vezetni. Ne kapkodd el a vizsga végét!!! 
(kellemetlen, amikor az utolsó percben buksz meg) 
 
 
Egy kalappal a vizsgához (-: 


