Tisztelt vezetőjelöltek!
Kérdéseiknek köszönve, valamint annak, hogy más személyek is utaltak a vizsgakérdéseknél észlelt
mulasztásokra és hibákra, módosítottuk azokat a kérdéseket, amelyeknél az észrevételek megalapozottnak
minősültek. Továbbá megadtuk a helyes válaszokat mindazokra a kérdésekre, amelyeknél tapasztaltuk, hogy
a jelöltek nehezebben értik meg őket vagy a helyes választ nem lehet megtalálni a Vizsgakérdések
magyarázatában felsorolt előírásokban.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a vizsgakérdések
minőségének javításához.
A továbbiakban magyarázatot fűztünk az eszközölt módosításokhoz és felismerésükhöz az előzőleg
közzétett kérdések között, illetve megadtuk a helyes választ ezekre a kérdésekre, valamint azokra is,
amelyeknél a helyes választ nem lehet megtalálni az előírásokban.
A módosított kérdéseket sárga színnel jelöltük.
A vizsgakérdések bázisából törölt kérdéseket piros színnel jelöltük.
A vizsgakérdések bázisába bevitt új kérdéseket zöld színnel jelöltük.
A szövegben kék színnel jelöltük azokat a kérdéseket, melyeknél a választ nem lehet megtalálni az
előírásokban. A válaszokat ezekre a kérdésekre jelen magyarázat szövegében adtuk meg és kék színnel
jelöltük.
Ahol a kérdés módosítása csak meghatározott szavak hozzáadásából áll, a hozzáadott szavakat sárga
színnel jelöltük, és ezekhez nem fűztünk külön magyarázatot.
Külön nem jelöltük meg a vizsgakérdések bázisában azokat a kérdéseket, amelyekre a választ több
jelölt is kérte, valamint azokat, amelyekre különböző alanyok a helytelen választ jelölték meg helyesként, de
a helyes választ jelen magyarázatban barna színű szöveggel jeleztük.
Külön nem jelöltük meg azokat a kérdéseket, melyeknél csak a betűhibákat javítottuk ki vagy
műszaki módosításokkal javítottunk az ábrák minőségén.
Az ábrát tartalmazó kérdéseknél, ha az ábrán tehergépkocsi látható, úgy kell tekinteni, hogy a
tehergépkocsi megengedett legnagyobb tömege meghaladja a 7.500 kg-ot, ha nincs külön kihangsúlyozva a
jármű megengedett legnagyobb tömegének más értéke.
A KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG ALAPJAI ÉS A FOGALMAK
19. számú kérdés
A három felkínált válasz helyett kettőt adtunk meg. A közúti közlekedés-biztonságról szóló törvény
(a továbbiakban: Törvény) 7. szakasza 1. bekezdésének 71) és 72) pontjával összhangban, az ábrán látható
jármű leparkolt.
28. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést, az ábra tartalmát és a négy felkínált válasz helyett hármat adtunk meg. A
Törvény 7. szakasza 1. bekezdésének 75) pontjával összhangban, az ábra szerint az útakadályt meg kell
kerülni.
29. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést, az ábra tartalmát és a négy felkínált válasz helyett hármat adtunk meg. A
Törvény 7. szakasza 1. bekezdésének 75) pontjával összhangban, az ábra szerint az útakadályt meg kell
kerülni.
32. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést és a négy felkínált válasz helyett hármat adtunk meg. A Törvény 7. szakasza
1. bekezdésének 76) pontjával összhangban, az ábra szerint a járművet át kell engedni.
36. számú kérdés
A három felkínált válasz helyett kettőt adtunk meg. A Törvény 7. szakasza 1. bekezdésének 77)
pontjával összhangban, az ábra szerint a leparkolt járművek nem képeznek járműsort.

37. számú kérdés
A három felkínált válasz helyett kettőt adtunk meg. A Törvény 7. szakasza 1. bekezdésének 77)
pontjával összhangban, az ábra szerint a leállt járművek járműsort képeznek.
136. számú kérdés
A pszichoaktív szert tartalmazó gyógyszer az 1. számú ábrán látható.
152. számú kérdés
Megváltoztattuk az ábrát.
KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK
7. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést és felkínáltuk az a) alatti választ. A Törvény 20. szakaszának 1. bekezdésével
összhangban, az ábra szerint a vezető eljárását a forgalom résztvevőinek az útkereszteződésben való
áthaladásával kapcsolatban az elhaladási elsőbbségre vonatkozó közlekedési szabály rendezi.
52. számú kérdés
A helyes válasz: A fejtámla biztonságos beállítása alatt az érthető, hogy a támla felső széle lehetőleg
fejmagasságban legyen, nem alacsonyabban a szemek magasságánál, és minél közelebb legyen a tarkóhoz.
53. számú kérdés
A helyes válasz: A biztonsági öv használatának célja, hogy megakadályozza a személy kiesését a
járműből közúti balesetkor és a sérüléseket a jármű belső részeihez való ütközéskor.
54. számú kérdés
A helyes válasz: Azokon az üléseken, amelyeknél légpárnát építettek be, az öv használatának
mellőzése sérüléseket okozhat a légpárna aktiválásakor.
55. számú kérdés
A helyes válasz: Az övek biztonságos használata alatt az érthető, hogy a háttámla függőleges
helyzetben van, ami lehetővé teszi, hogy a hát teljesen a támlának támaszkodjon, az övek nem érintkezhetnek
szilárd tárgyakkal (telefonnal, kulcsokkal, golyóstollakkal stb.) és az öv szalagja nem lehet becsavarodva.
120. számú kérdés
A helyes válasz: A képen ábrázolt helyzetben, amikor az útkereszteződésben minden járműnek
elsőbbsége van a balról érkező járművekkel szemben, az útkereszteződésben való biztonságos áthaladás
érdekében szabályosan járunk el, ha látható módon és megfelelő karjelzéssel lehetővé tesszük a piros
személygépkocsi vezetőjének az áthaladást, mert elsőbbsége van a fehér járművel szemben, és átengedjük a
traktort.
159. számú kérdés
Megváltoztattuk az ábrát.
167. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést, az ábra tartalmát és a három felkínált válasz helyett kettőt adtunk meg. A
Törvény 50. szakaszának 1. bekezdésével összhangban, az ábra szerint, az út elégtelen szélessége miatt a
fordulás nem engedélyezett.
182. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést és a felkínált válaszokat. A Törvény 52. szakaszának 2. bekezdésével
összhangban, az ábra szerint, a felfelé haladó vezető megfelelő helyen köteles leállítani járművét és lehetővé
tenni a biztonságos kitérést.
237. számú kérdés
Megváltoztattuk az ábra tartalmát, mely szerint a veszélyes hegyszoros közelségét jelző tábla alatt
létezik egy kiegészítő tábla, amely jelzi a távolságot a hegyszoros kezdetéig. A Törvény 55. szakasza 3.
bekezdésének 7) pontjával összhangban, az ábra szerint, a hegyszoros kezdeténél az előzés nem
engedélyezett.

354. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést (pontosítottuk, hogy az autóbusz autópályán halad) és a felkínált válaszokat.
A Törvény 45. szakasza 1. bekezdésének 3) pontjával összhangban, az ábra szerint, a gyermekeket
szervezetten szállító autóbusz megengedett legnagyobb sebessége autópályán 90 km/h.
406. számú kérdés
Megváltoztattuk az ábra tartalmát (megváltoztattuk a bekapcsolt irányjelzőt mutató nyíl irányát,
amely a vezető balra kanyarodási szándékára utal). A Törvény 20. szakaszának 2. bekezdésével összhangban,
az ábra szerint, a vezető eljárását a közlekedési jelzések szabályozzák, illetve a vezető köteles átengedni
mindkét járművet.
408. számú kérdés
Megváltoztattuk az ábra tartalmát (megváltoztattuk a bekapcsolt irányjelzőt mutató nyíl irányát,
amely a vezető balra kanyarodási szándékára utal), valamint az a) és b) alatt felkínált választ. A Törvény 47.
szakaszának 5. bekezdésével összhangban, az ábra szerint, a vezető köteles elengedni az azon az úton haladó
minden járművet, amelyre be szándékozik kapcsolódni, akkor is, amikor ezt az utat közlekedési jel nem
minősíti elsőbbséginek, ha földes útról hajt fel a korszerű burkolatú útra.
500. számú kérdés
Módosítottuk a c) alatt felkínált választ. A Törvény 66. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, az
utasok taxi-szállítására szolgáló jármű vezetője leállíthatja járművét a vízvezeték hálózat csatlakozói felett, a
szennyvízcsatorna vagy egyéb közművesítési hálózat bejárata felett, éspedig csak amíg az utasok be- és
kiszállása tart.
554. számú kérdés
A Törvény 67. szakaszával összhangban, az ábra szerint, a településen leállt járműsort két elakadási
háromszöggel kell megjelölni, ezeket az utolsó jármű mögött kell függőlegesen, 10 méternél nem kisebb
távolságon elhelyezni, miközben az utolsó járművön be kell kapcsolni minden irányjelzőt. A 781. kérdéshez
tartozó ábrán bemutattuk a településen leállt járműsor szabályos megjelölését.
577. és 578. számú kérdés
A Törvény 71. szakaszának 1. bekezdésével összhangban, az ábra szerint, a gépjármű vontatása nem
szabályos, mivel a kérdés kihangsúlyozza, hogy üzemképes járműről van szó.
579. számú kérdés
A Törvény 268. szakaszának 1. bekezdésével összhangban, az ábra szerint, a közúti forgalomban csak
forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával és bejegyzési levonóval rendelkező gép- és kapcsolható járművek
vehetnek részt, illetve ezek a járművek nem vehetnek részt a közúti forgalomban a bejegyzési levonó
érvényességének lejárta után.
640. számú kérdés
A Törvény 94. szakaszának 1. bekezdésével összhangban, az ábra szerint, a járdával vagy a
gyalogosok haladására szolgáló egyéb felülettel, illetve az úttest mellett a gyalogosok haladására megfelelő
felülettel rendelkező úton, a gyalogos köteles ezeken a felületeken haladni, azaz mindkét személy
szabálytalanul tolja a motorkerékpárt, mert az úttesten haladnak.
681. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést (pontosítottuk a vezetőnek a cselekedetét az ábrán bemutatott helyzetben). A
Törvény 103. szakasza 2. bekezdésének 1) pontjával és 32. szakaszának 2. és 3. bekezdésével összhangban,
az ábrán bemutatott helyzetben, a vezető, miután meggyőződött, hogy biztonságosan be tud hajtani, köteles
bekapcsolni a bal irányjelzőt.
688. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést. A Törvény 104. szakaszának 4. bekezdésével összhangban, az egy irányban
való haladásra három vagy több közlekedési sávos autópályán a 3.500 kg-ot meghaladó megengedett
legnagyobb tömegű tehergépkocsik vezetői az úttest jobb széle mellett elhelyezkedő két forgalmi sávot
kötelesek használni.

689. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést és az a) és c) alatt felkínált választ. A Törvény 104. szakaszának 4.
bekezdésével összhangban, az egy irányban való haladásra három vagy több közlekedési sávos autópályán a
hét méternél hosszabb járműszerelvények vezetői az úttest jobb széle mellett elhelyezkedő két forgalmi sávot
kötelesek használni.
726. számú kérdés
Megváltoztattuk az ábra tartalmát, töröltük az 1-es számmal megjelölt jármű előtti megállás helyét
jelző vonalat. A Törvény 107. szakaszának 3. bekezdésével összhangban, a kísérettel közlekedő járművek
egymás közötti elhaladási elsőbbsége tekintetében az elhaladási elsőbbségre vonatkozó általános szabályokat
kell alkalmazni, illetve a 2-es számmal megjelölt jármű vezetője köteles elengedni az 1-es számmal megjelölt
járművet.
741. számú kérdés
Megváltoztattuk az ábra tartalmát, töröltük a főutat jelentő tábla előtti megállás helyét jelző vonalat.
A Törvény 108. szakaszának 7. bekezdésével összhangban, az elhaladási elsőbbséggel rendelkező járművek
elhaladási elsőbbséget élveznek a többi járművel szemben, a kísérettel közlekedő járművek, a fényjelző
készülékkel vagy rendőri jeladással irányított forgalmú kereszteződésekben áthaladó járművek kivételével,
amikor elhaladásuk ezen jelzések értelmében nem engedélyezett, azaz a rendőrautót illeti meg az elsőbbség.
742. számú kérdés
Megváltoztattuk az ábra tartalmát, töröltük a megállás helyét jelző mindkét vonalat. A Törvény 108.
szakaszának 7. bekezdésével összhangban, az elhaladási elsőbbséggel rendelkező járművek elhaladási
elsőbbséget élveznek a többi járművel szemben, a kísérettel közlekedő járművek, a fényjelző készülékkel
vagy rendőri jeladással irányított forgalmú kereszteződésekben áthaladó járművek kivételével, amikor
elhaladásuk ezen jelzések értelmében nem engedélyezett, azaz a rendőrautót illeti meg az elsőbbség.
752. számú kérdés
Megváltoztattuk az ábra tartalmát, töröltük a megállás helyét jelző mindkét vonalat. A Törvény 109.
szakaszának 5. bekezdésével összhangban, az elhaladási elsőbbséggel rendelkező járművek egymás közötti
elhaladási elsőbbsége tekintetében az elhaladási elsőbbségre vonatkozó általános szabályokat kell
alkalmazni, illetve az 1-es számmal megjelölt jármű vezetője köteles elengedni a 2-es számmal megjelölt
járművet.
754. számú kérdés
Megváltoztattuk az ábra tartalmát, töröltük a főutat jelentő tabla előtti megállás helyét jelző vonalat.
A Törvény 109. szakaszának 5. bekezdésével összhangban, az elhaladási elsőbbséggel rendelkező járművek
egymás közötti elhaladási elsőbbsége tekintetében az elhaladási elsőbbségre vonatkozó általános szabályokat
kell alkalmazni, azaz a rendőrautó vezetője köteles elengedni a mentőautót.
779. számú kérdés
Ez a sorszám nélküli kérdés a 628-as számmal megjelölt kérdés után szerepelt.
789-797. számú kérdések
Jelen kérdéseket A közlekedés-biztonság alapjai és a fogalmak elnevezésű kérdéscsoportból
helyeztük át, ahol a 171-182-es sorszám alatt szerepeltek.
KÖZLEKEDÉSI JELZÉSEK
260. számú kérdés
Módosítottuk az a) alatt felkínált választ. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 38. szakaszával
összhangban, a képen ábrázolt tábla olyan hely közelségét jelzi, ahol a kétirányú forgalmat az addig
fizikailag elválasztott forgalmi sávokról olyan útszakaszra terelik, amelyen a forgalmi sávok fizikailag
nincsenek elválasztva, illetve útburkolati jelekkel vannak elválasztva egymástól.

261. számú kérdés
Módosítottuk az a) alatt felkínált választ. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 38. szakaszával
összhangban, a képen ábrázolt tábla olyan hely közelségét jelzi, ahol a kétirányú forgalmat az addig
fizikailag nem elválasztott, illetve útburkolati jelekkel elválasztott forgalmi sávokról olyan útszakaszra
terelik, amelyen a forgalmi sávok fizikailag el vannak választva egymástól.
262. számú kérdés
Módosítottuk az a) alatt felkínált választ. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 38. szakaszával
összhangban, a képen ábrázolt tábla olyan hely közelségét jelzi, ahol a kétirányú forgalom az addig fizikailag
nem elválasztott, illetve útburkolati jelekkel elválasztott forgalmi sávokról olyan útszakaszon zajlik, amelyen
a forgalmi sávok fizikailag el vannak választva egymástól.
263. számú kérdés
Megváltoztattuk az ábra tartalmát és a c) alatt felkínált választ. A közlekedési jelzésekről szóló
szabályzat 38. szakaszával összhangban, a képen ábrázolt tábla olyan hely közelségét jelzi, ahol a kétirányú
forgalmat az addig fizikailag elválasztott forgalmi sávokról olyan útszakaszon zajlik, amelyen a forgalmi
sávok fizikailag nincsenek elválasztva, illetve útburkolati jelekkel vannak elválasztva egymástól.
278. számú kérdés
A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 48. szakaszával összhangban, a képen ábrázolt kiegészítő
táblával ellátott jelzőtábla a járműparkolás és -megállás tilalmát jelzi a közlekedési jelzőtábla mögött.
279. számú kérdés
A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 48. szakaszával összhangban, a képen ábrázolt kiegészítő
táblával ellátott jelzőtábla a járműparkolás és -megállás tilalmát jelzi a közlekedési jelzőtábla előtt és mögött.
322. számú kérdés
Megváltoztattuk az ábra tartalmát. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 65. szakaszával
összhangban, a képen 4-es számmal megjelölt vonal arra figyelmeztet, hogy hamarosan teli (záró) vonal
következik.
334. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést és a c) alatt felkínált választ. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 69.
szakaszával összhangban, ha bármilyen okból nem helyezték el a „Főúttal való kereszteződés” jelzőtáblát, az
itt kialakított megállás helyét jelző szaggatott vonalra úgy kell tekinteni, mintha létezne jelzőtábla.
380. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést. A közlekedési jelzésekről szóló szabályzat 69. szakaszának 8. bekezdésével
összhangban, ha bármilyen okból nem helyezték el a „Kötelező megállás” jelzőtáblát, az itt kialakított
megállás helyét jelző telt vonalra úgy kell tekinteni, mintha létezne jelzőtábla.
482. számú kérdés
A törvény 166. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, a forgalmat közvetlenül irányító vagy azt
ellenőrző rendőr karjával vagy testhelyzetével, fény- és hangjelzéseket adó készülék segítségével vagy stoptáblával adhat jelzéseket.
JÁRMŰVEZETŐK
5. számú kérdés
A Törvény 182. szakaszának 3. és 8. bekezdésével összhangban, az a vezető, aki a 18. életévének
betöltése előtt szerezte meg a vezetői próbaengedélyt, a próbaengedély érvényességének idején B kategóriás
járművet csak olyan személy felügyelete alatt vezethet, aki a járműben tartózkodik és legalább 5 éve
rendelkezik B kategóriás vezetői engedéllyel.
57. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést, töröltük a „(Két helyes választ kell bekarikázni)” szavakat, mert erre a
kérdésre csak egy helyes válasz létezik.

59. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést, töröltük a „(Két helyes választ kell bekarikázni)” szavakat, mert erre a
kérdésre csak egy helyes válasz létezik.
JÁRMŰVEK
102. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést. A gép- és kapcsolható járművek felosztásáról és a közúti forgalomban
résztvevő járművekre vonatkozó műszaki követelményekről szóló szabályzat (a továbbiakban: Felosztási
szabályzat) 53. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, az erre nem előirányozott helyen (tetőzeten stb.)
kiegészítő fényszórókkal és lámpákkal felszerelt járműveknek rendelkezniük kell olyan borítókkal, amelyek
ezeket a fényszórókat és lámpákat letakarják.
163. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést. A Felosztási szabályzat 101. szakasza 2. bekezdésével összhangban, a Szerb
Köztársaságban először 2012. március 1-je után bejegyzett M és N kategóriás járműveknek minden beiktatott
ülésen rendelkezniük kell biztonsági övekkel, az I, II vagy A osztályú M2 és M3 fajtájú járművek
kivételével.
179. számú kérdés
A helyes válasz: a 195/65 R 16 89 H autógumi-jelzésben a méreteket a 195/65-ös és a 16-os kód
jelenti.
180. számú kérdés
Módosítottuk a c) alatt felkínált választ. A helyes válasz: A 180/60 R 14 82 T autógumi-jelzésben a
180-as kód jelenti a gumi szélességét.
181. számú kérdés
Módosítottuk a c) alatt felkínált választ. A helyes válasz: A 180/60 R 14 82 T autógumi-jelzésben a
60-as kód fejezi ki a gumi magasságának és szélességének arányát százalékokban.
182. számú kérdés
A helyes válasz: A 195/65 R 16 89 H autógumi-jelzésben a konstrukciót az R kód jelzi.
183. számú kérdés
A helyes válasz: A 180/60 R 14 82 T autógumi-jelzésben az R kód azt jelöli, hogy a gumi radiális.
184. számú kérdés
A helyes válasz: A 180/60 R 14 82 T autógumi-jelzésben a 14-es kód az abroncs átmérőjét fejezi ki.
185. számú kérdés
A helyes válasz: A 180/60 R 14 82 T autógumi-jelzésben a 82-es kód a terhelhetőségét jelöli.
186. számú kérdés
A helyes válasz: A 195/65 R 16 89 H autógumi-jelzésben a terhelhetőségi indexet a 89-es kód fejezi
ki.
187. számú kérdés
A helyes válasz: A 195/65 R 16 89 H autógumi-jelzésben a gyorsasági indexet a H jel fejezi ki.
188. számú kérdés
A helyes válasz: A 180/60 R 14 82 T autógumi-jelzésben a T jel a gumi gyorsasági indexét fejezi ki.
189. számú kérdés
Módosítottuk a b) alatt felkínált választ. A Felosztási szabályzat 113. szakasza 1. bekezdésének 1)
pontjával összhangban az M+S jelzés az autógumin a gumi fajtáját mutatja (téli).
191. számú kérdés
Módosítottuk a c) alatt felkínált választ. A Felosztási szabályzat 86. szakaszának 5. bekezdésével
összhangban a TW1 jelzés az autógumin a gumi kopásjelzőjének helyzetét mutatja.

192. számú kérdés
Módosítottuk a b) alatt felkínált választ. A Felosztási szabályzat 86. szakaszának 5. bekezdésével
összhangban a TW1 jelzés a gumi kopásjelzőjének helyzetét mutatja.
200. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést, hozzáadtuk a „Két helyes választ kell bekarikázni” szavakat, mert erre a
kérdésre két helyes válasz létezik.
AZ ELŐÍRÁSOK MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI
51. számú kérdés
Módosítottuk a c) alatt felkínált választ, töröltük az „és 2 büntető pontot” szavakat. A Törvény 335.
szakaszával összhangban, ezért a szabálysértésért nincs előirányozva a büntető pontok kirovása, illetve a 331.
szakasz 1. bekezdésének 75. pontjával összhangban a jármű tulajdonosa 15.000-től 30.000 dinárig terjedő
pénzbüntetéssel büntetendő, ha a rendőr felszólítása ellenére megtagadja feltárni annak a személynek a
kilétét, akinek használatra odaadta a járművét.
68. számú kérdés
Módosítottuk a c) alatt felkínált választ, töröltük az „és 2 büntető pontot” szavakat. A Törvény 335.
szakaszával összhangban, ezért a szabálysértésért nincs előirányozva a büntető pontok kirovása, illetve a 332.
szakasz 1. bekezdésének 23. pontjával összhangban a vezető 6.000-től 20.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel
büntetendő, ha a járműhöz három kapcsolható járművet szerel.
103. számú kérdés
Módosítottuk az a) alatt felkínált választ, hozzáadtuk az „és 2 büntető pontot” szavakat. A Törvény
335. szakasza 1. bekezdésének 93) pontjával összhangban, ezért a szabálysértésért a pénzbüntetés mellett
büntető pontok kirovását is előirányozták, illetve a 332. szakasz 1. bekezdésének 99. pontjával összhangban a
vezető 6.000-től 20.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel és két büntető ponttal sújtandó, ha a bejegyzési
levonó érvényességének kezdőnapjától számított hat hónap leteltével vezeti a járművét, mielőtt a rendes
hathavi műszaki vizsgálaton megállapították volna a jármű műszaki alkalmasságát.
126. számú kérdés
Módosítottuk a kérdést. A Törvény 66. szakasza 1. bekezdésének 13) pontjával összhangban, a vezető
nem állíthatja és nem parkolhatja a járművet a járdán, kivéve ha ezt a közlekedési jelek megengedik
(szabályozzák), és ha a leparkolt jármű mellett a járdán legalább 1,60 méter széles hely marad a gyalogosok
szabad áthaladására, amely nem húzódhat az úttest szélén, azaz a 333. szakasz 1. bekezdésének 29. pontjával
összhangban az említett rendelkezést megszegő vezető 5.000 dináros pénzbüntetéssel büntetendő.
Sok szerencsét kívánunk a vizsgán és biztonságos közlekedést!
Tisztelettel,
A KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL

