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Forgalmi vezetés – főoktatás – B-F

Módszertani útmutató
A főoktatási rész a kötelezően teljesítendő alapoktatási órák teljesítését követően kezdhető
meg. A főoktatás egységébe a forgalmi vezetés feladatai tartoznak. A feladatok ez esetben is
egymásra épülnek, de a feladatok sorrendjét itt sokkal inkább befolyásolják a tanulók képességei és a helyi forgalmi sajátosságok, mint az alapoktatásnál.
Tárgyi feltételek
 „B” kategóriás járművezető képzésre érvényes oktatójármű-igazolással és érvényes
forgalmi engedéllyel rendelkező jármű,
 a feladatok végrehajtására alkalmas közúti környezet.
Személyi feltételek
A tantárgy oktatásához szükséges képesítés, végzettség:
 „Járművezetési gyakorlat” vagy „szakoktatói alapképzési” szakon szerzett közúti járművezető szakoktatói képesítés és érvényes „B” kategóriás vezetői engedély.
Részletes tanterv
Ismeretanyag
 Főoktatás
o Haladás gyér forgalmú védett útvonalon, folyamatos vezetés gyakorlása védett
útvonalon
 sebességváltások, a sebességfokozatok megválasztása, visszakapcsolása fokozatkihagyással,
 iránytartás, sebességtartás magasabb sebességnél,
 a tekintet irányítása,
 a jelzőtáblák figyelése,
 a közlekedési partnerek értékelése.
o Haladás gyér forgalmú mellékútvonalon, áthaladás egyenrangú útkereszteződéseken, a fékkészenlét gyakorlása
 egyenesen,
 jobbra,
 balra,
 elsőbbségadások, különös tekintettel a gyalogosokra.
o Haladás különböző útvonalakon, közepes forgalomban
 ráhajtás főútvonalra, védett útra, jobbra, balra,
 lehajtás főútvonalról, védett útról jobbra, balra, gyalogos-átkelőhely,
 partnerismeret,
 sebesség- és távolságbecslés gyakorlása.
o Haladás forgalomirányító fényjelzőkészülékkel ellátott útvonalon
 a jelzőlámpa megközelítése, várakozás a tilos jelzésnél,
 felkészülés az elindulásra,
 dinamikus elindulás, zöldhullám.
o Haladás különböző útvonalakon forgalomirányításnál
 vasúti átjáró megközelítése, áthajtás,
 gyalogos-átkelőhely megközelítése, áthajtás,
 alkalmazkodás a partnerekhez,
 jelzőtáblák és útburkolati jelek felismerése,
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 szabályok helyes alkalmazása,
 forgalomirányító jelzések pontos értelmezése.
Haladás közepes forgalmú úton, a parkolási feladatok életszerű gyakorlása
 megállás a járdaszegély mellé,
 beállás járművek közé előre és hátramenetben, a járdával párhuzamos,
merőleges és ferde parkolóhelyekre,
 megfordulások.
Haladás forgalmas fő- és mellékútvonalon
 kitérés, kikerülés, előzés,
 gyalogos-átkelőhely megközelítése, áthajtás,
 ráhajtás a védett útvonalra,
 körforgalom.
Haladás villamosvágánnyal ellátott úton (lehetőség szerint)
 besorolás,
 keresztezés,
 oldaltávolság.
Haladás menetrend szerint közlekedő autóbuszok és trolibuszok által is használt sűrű, nagy forgalmú, útvonalakon
 autóbusz, trolibusz,
 követése,
 megközelítése megállóban,
 kikerülése,
 megelőzése,
 elindulásának segítése.
Haladás párhuzamos közlekedésben
 párhuzamos közlekedés jelölt és jelöletlen sávok esetén
 sávtartás,
 előrelátó sávválasztás, sávváltás,
 gyalogos-átkelőhely megközelítése, áthajtás.
Haladás hegyvidéki utakon, emelkedőn, lejtőn
 elindulás,
 sebességváltás,
 megállás,
 parkolás,
 a sebesség megválasztása és tartása,
 kanyarodások,
 megfordulások.
Haladás országúton, autóúton, autópályán
 ráhajtás, lehajtás,
 sebesség- és iránytartás,
 kikerülés, előzés,
 együttműködés a partnerekkel,
 fékezés nagy sebességről,
 padkára futás mérsékelt sebességgel.
Közlekedés éjszaka
 a világítóberendezés használata (fényváltások szembetalálkozáskor,
követéskor, előzéskor és várakozás esetén),
 a sebesség megválasztása,
 tájékozódás és manőverezés.
Haladás forgalmas útvonalakon
23



Az eddigi feladatok összetett gyakorlása a szakoktatói instrukciók és
információk fokozatos csökkentésével, fokozódó tanulói önállósággal.
o Haladás csúcsforgalomban
 Önálló vezetés sűrű forgalomban, a közlekedési előrelátás, a partnerismeret és a defenzív taktika fejlesztése, útvonaltervezés.
o Forgalmi próbavizsga
 a vizsga menetének ismertetése,
 a forgalmi vizsga előírás szerinti levezetése,
 a tanuló tevékenységének értékelése.
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