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KÜLÖN INTÉZKEDÉSEK ÉS FELJOGOSÍTÁSOK 

 
 

1. 
A rendőr ideiglenesen kizárja a forgalomból azt a vezetőt, 
aki: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

 a) járművével településen levő úton a 
megengedettnél 51 km/h - 70 km/h-val nagyobb 
sebességgel halad, 

b) alkohol hatása alatt vezet, 
c) olyan járművet vezet, melynél a közlekedés 

ellenőrzése során műszaki hiányosságokat 
állapítottak meg, a kormány- vagy fékberendezés 
meghibásodása folytán, 

d) elutasítja a kihallgatást, illetve a szakvizsgálatot. 2
 
 
 

2. 
A rendőr ideiglenesen kizárja a forgalomból azt a vezetőt, 
aki: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

 a) vér-, illetve vizeletvizsgát követel, 
b) a forgalomban éjjeli vezetéskor nem kapcsolja be a 

távolsági fényszórókat a járművön, 
c) pszichoaktív anyagok hatása alatt vezet, 
d) településen kívüli úton a megengedettnél több, 

mint 70 km/h-val nagyobb sebességgel halad. 2
 
 
 

3. 
A rendőr ideiglenesen kizárja a forgalomból azt a vezetőt, 
aki: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

 a) túllépi a napi vezetési időt, 
b) erőszakoskodik a forgalomban (erőszakos 

vezetés), 
c) településen kívüli úton a megengedettnél több, 

mint 70 km/h-val nagyobb sebességgel halad, 
d) túllépi a heti vezetési időt. 2

 
 
 

4. 
A rendőr ideiglenesen kizárja a forgalomból azt a vezetőt, 
aki: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

B 
C 
D 
F 

a) járművet vezet a kirótt óvintézkedés vagy 
biztonsági intézkedés alatt, 

b) a teherbírását több, mint 5%-kal meghaladó 
megterheltségű járművet vezet,  

c) nem rendelkezik vezetői engedéllyel olyan 
járműkategóriára, amelybe az általa vezetett jármű 
tartozik,  

d) áthalad az áthaladást tiltó fényjelzés ellenére. 2
 
 
 

5. 
A rendőr ideiglenesen kizárja a forgalomból azt a vezetőt, 
aki: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

B 
C 
D 
 

a) járművet vezet a forgalomból való kizárása 
ellenére, 

b) járművet vezet a vezetői engedélye, illetve vezetői 
próbaengedélye érvényességének lejárta után, 

c) 24 órával az előző napi vagy heti pihenőidő után 
nem tartott napi pihenőt, 

d) az iskolai övezetben a megengedettnél több, mint 
50 km/h-val nagyobb sebességgel halad. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.
A rendőr ideiglenesen kizárja a forgalomból azt a vezetőt, 
aki: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

 a) járművet vezet a forgalomból való kizárása 
ellenére, 

b) járművet vezet a vezetői engedélye, illetve vezetői 
próbaengedélye érvényességének lejárta után, 

c) áthalad az áthaladást tiltó fényjelzés ellenére, 
d) az iskolai övezetben a megengedettnél több, mint 

50 km/h-val nagyobb sebességgel halad. 2
 
 
 
 
 
 

7.
A rendőr ideiglenesen kizárja a forgalomból azt a vezetőt, 
aki: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

 a) járművet vezet a kirótt óvintézkedés vagy 
biztonsági intézkedés alatt, 

b) műszakilag alkalmatlan járművet vezet,  
c) nem rendelkezik vezetői engedéllyel olyan 

kategóriára, amelybe az általa vezetett jármű 
tartozik,  

d) áthalad az áthaladást tiltó fényjelzés ellenére. 2
 
 
 
 
 
 
 

8.
Szervezetében alkohol jelenlétének megállapítása céljából, 
a vezető a felhatalmazott személy rendeletére: 

 a) köteles haladéktalanul eljárni és lehetővé tenni a 
vizsgálat megfelelő eszközökkel (alkométer stb.) 
történő elvégzését, 

b) nem köteles lehetővé tenni a vizsgálat megfelelő 
eszközökkel (alkométer stb.) történő elvégzését, ha 
követeli, hogy a vérelemzést, illetve a vér- és 
vizeletelemzést megfelelő intézményben végezzék 
el, 

c) nem köteles lehetővé tenni a vizsgálat megfelelő 
eszközökkel (alkométer stb.) történő elvégzését, ha 
abbahagyja a vezetést. 2

 
 
 
 
 
 
 

 

9.

Köteles-e a vezető haladéktalanul eljárni a felhatalmazott 
személy rendelete szerint, és lehetővé tenni a vizsgálat 
megfelelő eszközökkel (alkométer stb.) történő elvégzését 
a szervezetében alkohol jelenléte megállapításának 
céljából? 

 a) Nem. 
b) Igen. 
c) Igen, de csak ha közúti balesetben vett részt. 2

 
 
 
 
 
 
 

10.
A vezető követelheti, hogy saját költségére megfelelő 
intézményben végezzék el a vérelemzést, illetve a vér-, 
vizelet- és egyéb testszövetek elemzését: 

 a) ha vitatja a megfelelő eszközökkel (alkométer, 
drogteszt stb.) végzett vizsgálat eredményeit, 

b) ha megfelelő eszközökkel (alkométer, drogteszt 
stb.) nem is végeztek semmilyen vizsgálatot,  

c) az elvégzett vizsgálatot követő 24 órán belül. 2
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11. 

A vezető követelheti, hogy saját költségére megfelelő 
intézményben végezzék el a vérelemzést, illetve a vér-, 
vizelet- és egyéb testszövetek elemzését, ha vitatja a 
megfelelő eszközökkel (alkométer, drogteszt stb.) végzett 
vizsgálat eredményeit: 

 a) írásos alakban a helyszínen, a vizsgálat 
eredményeit rögzítő jegyzőkönyvben, 

b) szóbelileg a helyszínen, 
c) írásos alakban, az elvégzett vizsgálatot követő 24 

órán belül. 2
 
 
 
 
 
 
 

12. 
Ha a jármű, amelyet a forgalomból kizárt vezető vezetett, 
akadályozza a forgalom zavartalan és biztonságos zajlását, 
a rendőr: 

 a) ideiglenesen elkobozhatja a járművet, amíg meg 
nem szűnnek a vezető kizárásának okai, 

b) áthelyezheti a járművet, illetve elrendelheti a 
jármű áthelyezését, 

c) lehetővé teheti a vezető számára, hogy befejezze a 
megkezdett vezetést a kívánt célpontig. 2

 
 
 
 
 
 
 

13. 
Ha a forgalomból kivont jármű akadályozza a forgalom 
zavartalan és biztonságos zajlását, a rendőr: 

 a) ideiglenesen elkobozhatja a járművet, amíg meg 
nem szűnnek a vezető kizárásának, illetve a jármű 
kivonásának okai, 

b) áthelyezheti a járművet, illetve elrendelheti a 
jármű áthelyezését,  

c) lehetővé teheti a vezető számára, hogy befejezze a 
megkezdett vezetést a kívánt célpontig. 2

 
 
 
 
 
 
 

14. 
Milyen járművet helyezhet át, illetve milyen jármű 
áthelyezését rendelheti el a rendőr: 

 a) minden járművet, amelyet a forgalomból kizárt 
vezető vezetett, 

b) azt a járművet, amelyet a forgalomból kizárt 
vezető vezetett, ha az akadályozza a forgalom 
zavartalan és biztonságos zajlását, 

c) minden járművet, melynek vezetője megszegte a 
közlekedés-biztonsági előírásokat és további 
megszegési szándékot tanúsít. 2

 
 
 
 
 
 
 

15. 
Milyen járművet helyezhet át, illetve milyen jármű 
áthelyezését rendelheti el a rendőr: 

 a) a forgalomból kivont minden járművet, 
b) a forgalomban való részvétel feltételeit nem 

teljesítő minden járművet, 
c) a forgalomból kivont járművet, ha az akadályozza 

a forgalom zavartalan és biztonságos zajlását. 2
 
 
 
 
 
 
 

16. 
Ki fedezi a forgalomból kizárt vezető által vezetett jármű 
áthelyezésének kötlségeit: 

 a) a jármű tulajdonosa, illetve használója, 
b) az a szerv, amelynek a tisztvislője elrendelte a 

jármű áthelyezését, 
c) a jármű tulajdonosa, illetve használója, de csak ha 

a kizárt vezetőt kijózanításon tartják. 2
 
 

17.
Ki fedezi a forgalomból kizárt vezető által vezetett jármű 
áthelyezésének kötlségeit: 

 a) a jármű tulajdonosa, illetve használója, de csak ha 
a járművet a kormány- vagy fékberendezések 
meghibásodása miatt vonták ki, 

b) az a szerv, amelynek a tisztviselője elrendelte az 
áthelyezést, 

c) a jármű tulajdonosa, illetve használója. 2
 
 
 
 
 
 

18.
Az alkohol hatása alatt levő vezetőt legfeljebb 12 órát tartó 
kijózanításon tartják, ha véralkoholszintje magasabb, mint: 

 a) 0,50 mg/ml, 
b) 1,00 mg/ml, 
c) 1,20 mg/ml. 2

 
 
 
 
 
 

19.
Az alkohol és/vagy pszichoaktív anyagok jelenlétét 
megállapító vizsgálat elvégzését megtagadó vezetőt: 

 a) csak kizárják a forgalomból, 
b) megfelelő intézménybe kísérik vérelemzés, illetve 

vér-, vizelet- vagy egyéb testszöveti elemzés 
elvégzése érdekében,  

c) kizárják a forgalomból, és kötelezően 
feltartóztatják. 2

 
 
 
 
 
 

20.
Az alkohol hatása alatt levő vezetőt, akinek a 
véralkoholszintje 1,20 mg/ml-nél alacsonyabb: 

 a) kötelezően feltartóztatják, 
b) csak akkor lehet feltartóztatni, ha szándékot 

tanúsít, illetve fennforog a veszély, hogy a 
forgalomból való kizárása után is folytatni fogja a 
vezetést, 

c) csak akkor lehet feltartóztatni, ha közlekedési 
balesetet okozott. 2

 
 
 
 
 
 

21.
Az alkohol hatása alatt levő vezetőt, akinek a 
véralkoholszintje 1,00 mg/ml: 

 a) kötelezően feltartóztatják, 
b) csak akkor lehet feltartóztatni, ha szándékot 

tanúsít, illetve fennforog a veszély, hogy a 
forgalomból való kizárása után is folytatni fogja a 
vezetést, 

c) csak akkor lehet feltartóztatni, ha közlekedési 
balesetet okozott. 2

 
 
 
 
 

 

22.
Az illetékes szabálysértési szerv elé vezetik azt a vezetőt, 
akit: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

 a) szabálysértés elkövetésén tetten értek, és aki vitatja 
a szabálysértés elkövetését, 

b) tetten értek olyan szabálysértés elkövetésén, 
amelynél kötelezően büntetőpontokat kell kiróni, 

c) szabálysértés elkövetésén tetten értek, és aki 
további szabálysértési szándékot tanúsít, 

d) tetten értek olyan szabálysértés elkövetésén, 
amelynél kötelezően ki kell szabni a 
gépjárművezetéstől való eltiltási óvintézkedést, 

e) szabálysértés elkövetésén tetten értek, és aki 
folytatta a szabálysértés elkövetését. 2
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23. 

A szabálysértés elkövetésén tetten ért vezető, aki további 
szabálysértési szándékot tanúsít, illetve aki folytatta a 
szabálysértés elkövetését legfeljebb 24 órára 
feltartóztatható: 

 a) csak ha alkohol hatása alatt követte el a 
szabálysértést, 

b) csak ha nem lehet haladéktalanul az illetékes 
szabálysértési szerv elé vezetni, 

c) ha a szabálysértés közvetlen veszélyt okozott a 
forgalom más résztvevőire nézve. 2

 
 
 
 

24. Elrendelhető a jármű ellenőrző műszaki vizsgálata, amikor: 
 a) a rendőr a jármű műszaki alkalmatlanságára 

gyanít, 
b) a járművet kivonták a forgalomból, műszaki 

alkalmatlansága miatt, 
c) a balesetben résztvevő járművön meghibásodtak a 

fő szerkezetek és a közúti forgalomban való 
biztonságos részvétel szempontjából fontos 
berendezések. 2

 
 
 
 

25. A jármű ellenőrző műszaki vizsgálata: 
 a) elvégezhető a vezető által kiválasztott, műszaki 

vizsgálatot végző létesítményben, 
b) csak abban a műszaki vizsgálatot végző 

létesítményben végezhető el, amelyet a rendőr 
jelöl ki, 

c) kötelezően abban a műszaki vizsgálatot végző 
létesítményben végezhető el, amelyben a jármű 
legutóbbi rendes műszaki vizsgálatát is elvégezték. 2

 
 
 
 

26. 
Az ellenőrző műszaki vizsgálatra rendelt jármű vezetője 
köteles: 

 a) haladéktalanul eljárni a felhatalmazott személy 
rendelete szerint, és lehetővé tenni a műszaki 
vizsgálatot, de csak ha a jármű közlekedési 
balesetben vett részt, 

b) haladéktalanul eljárni a felhatalmazott személy 
rendelete szerint, és lehetővé tenni a műszaki 
vizsgálatot, 

c) lehetővé tenni az ellenőrző műszaki vizsgálatot 
legkésőbb az elrendeléstől számított 24 órán belül. 2

 
 
 
 

27. 
Köteles-e a vezető haladéktalanul eljárni a felhatalmazott 
személy rendelete szerint, és lehetővé tenni az ellenőrző 
műszaki vizsgálatot? 

 a) Igen. 
b) Igen, de csak ha a jármű tehermentes. 
c) Nem, ha a járműre kiadták a műszaki 

alkalmasságról szóló bizonylatot. 2
 
 
 
 

28. Ki viseli az ellenőrző műszaki vizsgálat költségeit: 
 a) a jármű tulajdonosa, illetve használója, a műszaki 

vizsgálat eredményétől függetlenül, 
b) az a szerv, amelynek a felhatalmazott személye 

elrendelte az ellenőrző műszaki vizsgálatot, a 
műszaki vizsgálat eredményétől függetlenül, 

c) a jármű tulajdonosa, illetve használója, de csak 
akkor, ha az ellenőrző műszaki vizsgálatotn 
megállapították a jármű műszaki alkalmatlanságát. 2

 
 

29.
Elrendelhető a jármű tengelyterhelésének lemérese, 
amikor: 

B 
C 
D 
F 

a) a rendőr arra gyanít, hogy a jármű nem tesz eleget 
a tengelyterhelésre és a jármű össztömegére előírt 
követelményeknek, 

b) a járművet kivonták a forgalomból műszaki 
alkalmatlansága miatt, 

c) a megterhelt tehergépkocsi közlekedési balesetben 
vett részt, miközben meghibásodtak a fő 
szerkezetek és a közúti forgalomban való 
biztonságos részvétel szempontjából fontos 
berendezések. 2

 
 
 
 
 
 
 
 

30. A tengelyterhelés mérésére utalt jármű vezetője köteles: 
B 
C 
D 
F 

a) haladéktalanul eljárni a felhatalmazott személy 
rendelete szerint, és lehetővé tenni a 
tengelyterhelés mérését, de csak ha a jármű 
közlekedési balesetben vett részt, 

b) haladéktalanul eljárni a felhatalmazott személy 
rendelete szerint, és lehetővé tenni a 
tengelyterhelés mérését, 

c) lehetővé tenni a tengelyterhelés mérését legkésőbb 
az elrendelésétől számított 24 órán belül. 2

 
 
 
 
 
 
 
 

31.
Köteles-e vezető haladéktalanul eljárni a felhatalmazott 
személy rendelete szerint, és lehetővé tenni a 
tengelyterhelés, illetve a jármű össztömegének mérését? 

B 
C 
D 
F 

a) Igen, de csak ha megterhelt tehergépkocsiról, 
illetve kapcsolható járműről van szó. 

b) Nem, ha a vezető rendelkezik olyan 
dokumentummal, melynek alapján megállapítható 
a tehergépkocsi rakományának tömege. 

c) Igen. 2
 
 
 
 
 
 
 

32. Ki viseli a tengelyterhelés mérésének költségeit: 
B 
C 
D 
F 

a) a jármű tulajdonosa, illetve használója, függetlenül 
a kapott mérési eredménytől, 

b) az a szerv, melynek a felhatalmazott személye a 
járművet mérésre utalta, függetlenül a kapott 
mérési eredménytől, 

c) a jármű tulajdonosa, illetve használója, de csak 
akkor, ha a mérés során megállapítják, hogy a 
jármű nem tesz eleget az előírt értékeknek a 
tengelyterhelés, illetve a jármű össztömegének 
szempontjából. 2

 
 
 
 
 
 
 
 

33.
A forgalomból kivonják azt a járművet: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

 a) melynek meghibásodott a kormány- illetve 
fékberendezése, 

b) melyet az ellenőrző műszaki vizsgálaton 
alkalmatlannak nyilvánítottak, a jármű 
alkalmatlansági mértékétől függetlenül, 

c) melynek műszakilag alkalmatlanok a berendezései 
és felszerelései, ami veszélyezteti a közlekedés-
biztonságot és a környezetet,  

d) melyen az ömlesztett szállítmány nincs letakarva. 2
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34. 
A forgalomból kivonják azt a járművet: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

B 
C 
D 
F 

a) amelyet a teherbírásán túl több, mint 5%-kal 
terheltek meg, 

b) amely az előírt határidőben nem esett át a 
hathavonkénti rendes műszaki vizsgálaton, 

c) amely szabálytalanul elhelyezett, megjelölt vagy 
rögzített rakományt szállít, 

d) amely a rakodási terében személyeket szállít. 2
 
 
 
 

35. 
A forgalomból kivonják azt a járművet: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

B 
C 
D 
F 

a) amelyet szabálytalanul vonatatnak,  
b) amellyel rendkívüli szállítást végeznek, de nem 

jelölték meg rotációs, illetve villogó kék 
fényekkel,  

c) amellyel szabálytalanul vontatnak egy másik 
járművet, 

d) amellyel rendkívüli szállítást végeznek, de a 
rendkívüli szállítási engedély követelményeivel 
ellentétben. 2

 
 
 
 

36. 
A forgalomból kivonják azt a járművet: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

B 
C 
D 
F 

a) amely nem teljesíti a méretekre, megengedett 
legnagyobb össztömegre vagy tengelyterhelésre 
vonatkozó követelményeket, és nem rendelkezik 
rendkívüli szállítási engedéllyel,  

b) amelynek a megengedett legnagyobb tömege 
nagyobb a megengedett legnagyobb össztömegnél, 

c) amelynek a rakománya az elülső oldal legkiállóbb 
pontjától 1 m-nél hosszabban kinyúlik, és nem 
rendelkezik rendkívüli szállítási engedéllyel, 

d) amelynek a megengedett legnagyobb tömege 
nagyobb a jármű össztömegénél, 

e) amely a rakománnyal együtt meghaladja az adott 
járműfajtára vonatkozó megengedett legnagyobb 
méreteket (hosszúság, szélesség, magasság), és 
nem rendelkezik rendkívüli szállítási engedéllyel. 2

 
 
 
 

37. 
A forgalomból kivonják azt a járművet: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

 a) amelyre, az előírásokkal ellentétben, sárga rotációs 
vagy villogó fényt szereltek, 

b) amely, az előírásokkal ellentétben, külön fény- és 
hangjelézéseket adó készülékekkell rendelkezik, a 
vezető viszont nem távolítja el őket a rendőr 
utasításában meghagyott határidőn belül, 

c) amelyet rendszámtáblák helyett más szabálytalan 
táblákkal jelöltek meg, 

d) amelyen a rendszámtáblák nincsenek szabályosan 
felszerelve. 2

 
 
 
 

38. 
Ha a vezető, aki olyan úton halad, amelyen az ő járművével 
tilos haladni, nem tesz eleget a rendeletnek, hogy a 
legrövidebb úton hagyja el azt az utat: 

 a) járművét kivonják a forgalomból, 
b) a vezetőt kizárják a forgalomból, 
c) a vezetőt az illetékes szabálysértési szerv elé 

vezetik. 2
 

39.
A forgalomból kivonják azt a járművet: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

 a) amelyen a bejegyzési levonó nincs szabályosan 
elhelyezve, 

b) amely nincs bejegyezve a járművek egységes 
nyilvántartásába, 

c) amelyet kötelezően meg kell jelölni, mint hosszú, 
súlyos vagy lassú járművet, de ilyen jelölést nem 
visel, 

d) amely bejegyzési levonójának, illetve az ideiglenes 
jelölőtábláinak lejárt az érvényességi határideje. 2

 
 
 

40.
A forgalomból kivonják azt a járművet: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

 a) amely nem esett át az elrendelt ellenőrző műszaki 
vizsgálaton, 

b) amely nem esett át a hathavonkénti rendes 
műszaki vizsgálaton, 

c) amely nem esett át az elrendelt tengelyterhelés, 
illetve össztömeg mérésén, 

d) amely nem rendelkezik érvényes bizonylattal a 
menetíró berendezés hibátlanságáról. 2

 
 
 

41.
A forgalomból kivonják azt a járművet: 
(Két helyes választ kell bekarikázni) 

 a) amely az előírt határidőben nem esett át a 
gázmeghajtású járművek meghajtóberendezésének 
időszakos ellenőrzésén, 

b) amely egyedi gyártású vagy átalakítású, de nem 
esett át vizsgálaton, és nem rendelkezik a 
vizsgálatról szóló bizonylattal, 

c) amely a forgalomból való kivonásának ellenére 
részt vesz a közlekedésben, 

d) amely több személyt szállít, mint ahányat a 
forgalmi engedélyben feltüntettek. 2

 
 
 

42.
Amikor a járművet kivonják a forgalomból, ki fedezi a 
jármű és a rakomány őrzésének, valamint az utasok 
elszállásolásának költségeit: 

 a) a jármű tulajdonosa, illetve használója, 
b) az a szerv, amelynek a tisztviselője elrendelte a 

forgalomból való kivonást, 
c) a jármű tulajdonosa, illetve használója, de csak 

akkor, ha a kivonás 24 óránál tovább tart. 2
 
 
 

43.
Ha a jármű olyan úton halad, amelyen annak a járműnek 
tilos haladnia: 

 a) a járművet kivonják a forgalomból, 
b) a vezetőnek elrendelik, hogy a legrövidebb úton 

hagyja el azt az utat, 
c) a vezetőnek megengedik, hogy folytassa a 

haladását azon az úton, miután megbüntették a 
szabálytalan magatartásáért. 2

 
 
 

44.
Ha a vezetőnek elrendelik a téli felszerelés, illetve a hólánc 
használatát, ő pedig eszerint nem jár el: 

B 
C 
D 
 

a) a vezetőt kizárják a forgalomból, 
b) a járművet ideiglenesen lefoglalják,  
c) a járművet kivonják a forgalomból, illetve, ha erre 

van lehetőség, a vezetőt olyan útra irányítják, 
amelyen a téli felszerelés haszálata nem szükséges. 2
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45. 

Ha a vezető olyan úton halad, amelyen kötelező a téli 
felszerelés, illetve a hólánc használata, de ő ezt nem teszi, 
amivel veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a forgalom 
zavartalan és biztonságos zajlását: 

B 
C 
D 
 

a) járművét kivonják a forgalomból, 
b) a vezetőnek elrendelik a téli felszerelés, illetve 

hólánc használatát, 
c) a vezetőnek megengedik, hogy folytassa a 

haladását azon az úton, miután megbüntették a 
szabálytalan magatartásáért. 2

 
 
 
 

46. 
Ha a jármű kivonásának oka olyan útszakaszon lépett fel, 
ahol a jármű zavarná, illetve veszélyeztethetné a 
közlekedés biztonságát: 

 a) a vezetőnek elrendelik, hogy szabályosan jelölje 
meg járművét, 

b) a vezetőnek elrendelik, hogy rendőri felügyelet 
mellett továbbhaladjon addig a legközelebbi 
helyig, ahol lehajthat az útról,  

c) a vezetőnek engedélyezik a továbbhaladást addig a 
helyig, ahol elháríthatja a forgalomból való 
kivonás okait. 2

 
 
 
 

47. Meddig tart a jármű forgalomból való kivonása: 
 a) a kivonási okok megszűnéséig, 

b) legfeljebb 24 órát, 
c) amennyi idő, a rendőr felmérése szerint szükséges 

a kivonási okok elhárításához. 2
 
 
 
 

48. 
Hol végzik a forgalomból az ellenőrző műszaki vizsgálaton 
megállapított műszaki alkalmatlanság miatt kivont jármű 
rendkívüli műszaki vizsgálatát: 

 a) a járművek műszaki ellenőrzését végző, a vezető 
által kiválasztott létesítményben,  

b) rendszerint abban a járművek műszaki ellenőrzését 
végző létesítményben, amelyben az ellenőrző 
műszaki vizsgálatot is elvégezték, 

c) abban a járművek műszaki ellenőrzését végző 
létesítményben, amelyet a járművet kivonó rendőr 
határoz meg. 2

 
 
 
 

49. 
A forgalomból az ellenőrző műszaki vizsgálaton 
megállapított műszaki alkalmatlanság miatt kivont jármű 
rendkívüli műszaki vizsgálatát: 

 a) el lehet végezni a járművek műszaki vizsgálatát 
végző másik létesítményben is, ha ezt megengedi 
az a szerv, amelynek a tisztviselője ellenőrző 
műszaki vizsgára utalta a járművet, 

b) kötelező abban a létesítményben elvégezni, ahol a 
jármű ellenőrző műszaki vizsgálatát is elvégezték, 

c) elvégezhető a járművek műszaki vizsgálatát végző 
bármelyik létesítményben. 2

 
 
 
 

50. A forgalomból kivont jármű vetezőjétől: 
 a) megvonják a forgalmi engedélyt, és a megvonásról 

igazolást adnak ki, 
b) megvonják a vezetői engedélyt, és a megvonásról 

igazolást adnak ki, 
c) elveszik a rendszámtáblákat, és erről igazolást 

adnak ki. 2
 
 

51.
Ha a forgalomból kivont jármű vezetője nem adja át a 
rendőrnek a rendszámtáblákat: 

 a) a vezetőt az illetékes szabálysértési szerv elé 
vezetik, és a vezető terhére szakembert rendelnek 
ki a rendszámtáblák leszerelésére, 

b) a jármű vezetőjétől, illetve használójától elveszik a 
jármű kulcsait, 

c) ideiglenesen lefoglalják a járművet. 2
 
 
 
 
 
 
 

52.
A forgalomból kivont jármű vezetőjének visszaadják az 
elvett rendszámtáblákat: 

 a) a járműnek a forgalomból való kivonása pillanatát 
követő 24 órán belül, 

b) ha megállapítják, hogy megszűntek a jármű 
kivonásának okai, 

c) a járműnek a forgalomból való kivonása 
pillanatától számított 24 órán, de legkésőbb három 
napon belül. 2

 
 
 
 
 
 
 

53.
Ha a jármű mögött, vagy járművek csoportja mögött lassú 
haladásuk következtében járműsor alakul ki: 

B 
C 
D 
F 

a) a járművet vagy a járművek csoportját kivonják a 
forgalomból, 

b) a járműnek vagy a járművek csoportjának haladása 
ideiglenesen – legfeljebb 30 percig -megtiltható,  

c) a járművet vagy a járművek csoportját kivonják a 
forgalomból, és megvonják a forgalmi 
engedélyeket, amíg a kivonás okai fennállnak. 2

 
 
 
 
 
 
 

54.
A szabálysértés és más vétség elkövetését bizonyító 
dokumentum ideiglenesen elvehető: 

 a) az eljárás befejezéséig, 
b) kizárólag a jármű tulajdonosa, illetve használója 

jóvágyásával, 
c) legfeljebb 24 órás időtartamra. 2

 
 
 
 
 
 
 

55.
A szabálytalanul leparkolt vagy leállított jármű 
vezetőjének: 

 a) haladéktalanul kézbesítik a jármű eltávolítására 
vonatkozó határozatot,  

b) elrendelik a jármű azonnali eltávolítását, bírósági 
végrehajtás terhe mellett, 

c) elrendelik, hogy 15 percnél nem hosszabb 
határidőben távolítsa el járművét, bírósági 
végrehajtás terhe mellett. 2

 
 
 
 
 
 

 

56.
Amikor a vezető nincs jelen a szabálytalanul leparkolt 
járműnél: 

 a) a járművet haladéktalanul eltávolítják, 
b) írásos határozatot hoznak, melyben elrendelik a 

jármű eltávolítását 15 percnél nem rövidebb 
határidőben, és a határozat egy példányát látható 
helyen elhelyezik a járművön, 

c) írásos határozatot hoznak, melyben elrendelik a 
jármű eltávolítását 3 percnél nem rövidebb 
határidőben, és a határozat egy példányát látható 
helyen elhelyezik a járművön. 2
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57. 

Amikor megfigyelő kamerával vagy fénykép alapján 
megállapítják, hogy a jármű szabálytalanul parkolt, 
elektronikus formában hozott határozatban elrendelik a 
jármű eltávolítását: 

 a) 15 percnél nem rövidebb határidőben, a rendőr 
pedig látható helyen elhelyezi a járművön a 
határozat meghozataláról szóló értesítést,  

b) 3 percnél nem rövidebb határidőben, a rendőr 
pedig látható helyen elhelyezi a járművön a 
határozat meghozataláról szóló értesítést,  

c) 10 percnél nem rövidebb határidőben, a rendőr 
pedig látható helyen elhelyezi a járművön a 
határozat meghozataláról szóló értesítést. 2

 

58. 
Ha a vezető a határozatban megszabott határidőben nem 
távolítja el szabálytalanul parkolt vagy leállított járművét: 

 a) a járművet eltávolítják az arra kijelölt helyre, a 
vezetőnek vagy tulajdonosnak, illetve a jármű 
használójának terhére, 

b) a járművet eltávolítják az arra kijelölt helyre, az 
eltávolítást elrendelő szerv terhére, 

c) nem teszik lehetővé a jármű elhajtását, amíg a 
vezető nem fizeti ki az erre a szabálysértésre előírt 
pénzbüntetést. 2

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. A parkolóhelyen szabályosan leparkolt jármű: 
 a) nem távolítható el, 

b) eltávolítható, ha nincs kifizetve a parkolási díj,  
c) eltávolítható, ha a járművet nyilvánvalóan 

elhagyták és nem jegyezték be. 2
 
 
 
 
 

60.
A jármű eltávolításától az átvételéig tartó időszakban 
keletkezett kárért felelősséggel tartozik: 

 a) az eltávolítást elrendelő szerv, 
b) a jármű vezetője, tulajdonosa, illetve használója,  
c) a jármű eltávolításával megbízott jogi személy, 

illetve vállalkozó. 2
 
 
 
 
 

61.
Ha a szabálytalanul parkolt jármű eltávolítása közben a 
helyszínen megjelenik a vezető: 

 a) az eltávolítást felfüggesztik, ha a vezető 
személyesen vállalja a jármű eltávolítását, 
miközben őt terhelik az előzőleg megtett 
cselekmények költségei, 

b) az eltávolítást felfüggesztik, ha a vezető vállalja a 
költségek kifizetését, mintha a járművet el is 
távolították volna, 

c) az eltávolítást el kell végezni. 2
 
 


