
Tisztelt vezetőjelölt, 
 

A közúti forgalomban a jármű önálló és biztonságos vezetéséhez nélkülözhetetlen minimális elméleti 
tudás megszerzéséhez az első szükséges feltétel az elméleti vizsgakérdések helyes válaszainak megismerése. 
A szisztematikus elméleti tudásszerzés, illetve a vizsgakérdések helyes válaszai megismerésének 
legegyszerűbb módja az elméleti előadások rendszeres látogatása (kötelező jelen lenni a tantervben és 
tanmenetben meghatározott elméleti előadás minden óráján). 

Azoknak a vezetőjelölteknek is javasoljuk, akik a korábbi előírások szerint tanultak, és számukra az 
elméleti képzés nem volt kötelező, hogy a vezetőjelölteket kiképző jogi személyekkel, az előírt három 
elméleti pótórán túl állapodjanak meg az elméleti képzéshez szükséges további órák megtartásáról, a kellő 
elméleti tudás legésszerűbb elsajátítása érdekében. Ha a jelölt a nehezebb módszer mellett, illetve az 
önképzés mellett dönt, tájékoztatjuk, hogy minden választ megtalál a közlekedés-biztonságot szabályozó 
alábbi előírásokban:  

 A közúti közlekedés-biztonságról szóló törvényben (Az SZK Hivatalos Közlönye, 41/09, 53/10. és 
101/11. szám), 

 A közlekedési jelzésekről szóló szabályzatban (Az SZK Hivatalos Közlönye, 26/10. szám), 
 A közúti forgalom résztvevőinek adott rendőri jelzésekről szóló szabályzatban (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 56/10. szám), 
 A gép- és kapcsolható járművek felosztásáról és a közúti forgalomban résztvevő járművekre 

vonatkozó műszaki követelményekről szóló szabályzatban (Az SZK Hivatalos Közlönye, 40/12. és 
102/12. szám), 

 A sebességíró használati módjáról szóló szabályzatban (Az SZK Hivatalos Közlönye, 43/11. szám), 
 A nemzetközi fuvarozásban résztvevő vezetők pihenési és hajtási idejéről valamint a digitális 

sebességíró-rendszer alkalmazásáról szóló rendeletben (Az SZK Hivatalos Közlönye, 54/10. szám). 

 Olyan vizsgakérdéseknél, melyekre az előírásokban nem lehet megtalálni a helyes választ, de 
amelyek a közúti közlekedésben való biztonságos részvételre nézve fontosságuk miatt kerültek a 
vizsgaanyagba (5 kérdés), a helyes válaszokat aláhúzással jelöltük. 

 A vizsgakérdéseknek két alapvető típusa létezik – az ábrát vagy fényképet tartalmazó vizsgakérdések, 
és az ilyenek nélküli vizsgakérdések. A vizsgakérdésre vonatkozó helyes válaszok száma szerint vannak egy 
vagy több (két vagy három) helyes válaszos kérdések. A több helyes válaszos kérdések esetében a kérdés 
szövege alatt zárójelben feltüntettük a helyes válaszok számát, pl. ily módon: (Két helyes választ kell 
bekarikázni). 
 

1.
A képen ábrázolt helyzetben a villamos előzése 
engedélyezett: 

 a) balról,  
b) balról és jobbról is, 
c) jobbról. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.

Településen kívüli úton, valamint a településen levő úton 
éjjel vagy csökkent látási viszonyokban, amikor a jármű 
leállításának a helye nincs kellőképpen megvilágítva, a 
vezető köteles: 

B 
C 
D 
F 

a) csak elakadási háromszöggel megjelölni a 
járművet, 

b) csak bekapcsolni a járművön  az összes 
irányjelzőt, 

c) a járművet elakadási háromszöggel megjelölni és 
bekapcsolni az összes irányjelzőt. 2 

 

3.

A képen ábrázolt helyzetben a személygépkocsi vezetője 
köteles olyan sebességgel haladni, amely nem nagyobb, 
mint: 

D a) 50 km/h, b)  70 km/h, c) 80 km/h. 3 

 

4.
Autópályán engedélyezett a haladása: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

A 
B 
C 
D

a) motorkerékpárnak,  
b) segédmotoros kerékpárnak, 
c) személygépkocsinak,  
d) négykerekű motornak.  3 

 

5.
Mely számmal van megjelölve a gyermekeket szervezetten 
szállító járművet jelző tábla: 

 
1  

2 

 
3  

4 
 a) 1, 

b) 2, 
c) 3, 
d) 4. 2 

 
 
 
 
 



 
A vizsgakérdés tartalma: 

 az első sor első mezejében van a kérdés sorszáma, 
 az első sor második mezejében van a kérdés szövege, 
 a második sorban van az ábra vagу a fénykép, ha a kérdés tartalmaz ilyeneket, 
 az ábra vagy fénykép nélküli kérdéseknél a második sor első mezejében, illetve az ábrát vagy 

fénуképet tartalmazó kérdések harmadik sorában feltüntettük a gépjármű-kategóriákat (A, B, C, D és 
F), amelyekre a kérdés vonatkozik (ha a mező üres, a kérdés valamennyi gépjármű-kategóriára 
vonatkozik), 

 az ábra vagy fénykép nélküli kérdések második sorának második mezejében, illetve az ábrát vagy 
fényképet tartalmazó kérdések harmadik sorában találhatók a felkínált válaszok (a felkínált válaszok 
leginkább szövegesek, de egy vagy két sorban elhelyezett ábrákból vagy fényképekből is állhatnak),  

 az ábra vagy fénykép nélküli kérdések második sorának harmadik mezejében, illetve az ábrát vagy 
fényképet tartalmazó kérdések harmadik sorának harmadik mezejében van a pontok száma. 

A gépjármű-kategóriák megjelölésére csak az A, B, C, D és F jelzéseket használtuk, miközben a 
kérdés azokra a kategóriákra is vonatkozik, amelyek jelzésükben tartalmazzák ezeket a betűket (pl. amikor a 
vizsgakérdés megfelelő mezejében az A betű áll, a kérdés az AM, A1 és A2 kategóriás gépjárművekre is 
vonatkozik).   

A tesztben levő vizsgakérdés, illetve a vizsga-kombináció a nyilvánosan közzétett vizsgakérdéstől 
csak annak a járműnek a pontosabb meghatározásában térhet el, amelyikre a kérdés vonatkozik, a kérdésnek 
a vonatkoztatott gépjármű-kategóriához való illesztése érdekében (pl. a nyilvánosan közzétett kérdésben a 
„gépjármű vezetője” szavak helyett az A kategóriába tartozó gépjárművek vezetőjelöltjeinek szánt tesztben a 
„segédmotoros kerékpár, illetve motorkerékpár vezetője” szavak állnak, vagy a „tehergépkocsi vagy a 3.500 
kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb tömegű járműszerelvény vagy autóbusz” szavaknál a C 
kategóriába tartozó gépjárművek vezetőjelöltjeinek szánt tesztben elmaradnak a „vagy autóbusz” szavak). 

Az elméleti tesztelés lefolytatására vonatkozó szabályok idejében történő megismerése érdekében, a 
magyarázathoz mellékeltük a teszt első oldalát. 

A közlekedési rendészet hálával tartozik mindenkinek, aki rámutat a vizsgakérdésekben észlelt 
mulasztásokra és hibákra, és különösen ezek további tökéletesítésének lehetőségeire. 

Sok sikert kívánunk a vizsgához és biztonságos részvételt a közlekedésben! 
 
Tisztelettel, 

 
                                                                        

A KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL 
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