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FF..11..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  11--22--55..  ffeejjeezzeett
11..  MMiirree  hhíívvjjaa  ffeell  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  ffiiggyyeellmméétt  aa  MMeenneettrreennddii  ssee--
ggééddkköönnyyvv  33..  ttáábblláázzaatt  77..  rroovvaattáábbaann  aazz  áálllloommááss  nneevvee  uuttáánn  lléévvôô
ffoorrddííttootttt  hheellyyzzeettûû  ffeekkeettee  VV  bbeettûûtt  áábbrráázzoollóó  „ ”̂ jjeell??  ((11  ppoonntt))
a. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét,

az útátjáró elôtt „Figyelj!” jelzést csak akkor kell adni, ha
adását személy, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szüksé-
gessé teszi.

b. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét,
mert a kapcsolatlan tolómozdony csak az ellenkezô oldali
bejárati jelzôig végzi a tolószolgálatot, ezért a bejárati jelzô
mellett a „Tolást megszüntetni!” jelzést kell adnia.

c. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét,
mert a kapcsolatlan tolómozdony csak az ellenkezô oldali
bejárati jelzôig végzi a tolószolgálatot, ezért a bejárati jelzô
mellett „A féket húzd meg!” jelzést kell adnia.

22..  MMiirree  hhíívvjjaa  ffeell  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  ffiiggyyeellmméétt  aa  MMeenneettrreennddii  ssee--
ggééddkköönnyyvv  55..  ttáábblláázzaatt  22..  rroovvaattáábbaann  aazz  áálllloommááss  nneevvee  uuttáánn  lléévvôô
ffoorrddííttootttt  hheellyyzzeettûû  ffeekkeettee  VV  bbeettûûtt  áábbrráázzoollóó  „ ”̂ jjeell??  ((11  ppoonntt))
a. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét,

az útátjáró elôtt „Figyelj!” jelzést csak akkor kell adni, ha
adását személy, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szüksé-
gessé teszi.

b. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét,
mert a forgalmi szolgálattevôvel rendelkezô állomáson az
indulásra történô felhatalmazást csak a vezetô jegyvizsgáló
végzi.

c. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét,
a vezetô jegyvizsgáló által végzett indulásra történô felhatal-
mazáskor „A vonat indul!” jelzést csak akkor kell adni, ha
adását forgalombiztonsági ok szükségessé teszi.

FF..11..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  66--77--88--99..  ffeejjeezzeett
33..  MMeellyyiikk  hháállóózzaattoonn  aallkkaallmmaazzhhaattóókk  aa  vváállllaallkkoozzóó  vvaassúúttii  ttáárrssaassáá--
ggookk  áállttaall  aallkkaallmmaazzootttt  zzáárrjjeellzzôô  ttáárrccssaa,,  hhaa  aannnnaakk  aallaakkjjaa,,  sszzíínnee  ééss
fféénnyyvviisssszzaavveerrôô  kkiiaallaakkííttáássaa  aazzoonnooss  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..--nnééll  rreennddsszzeerreessíí--
tteetttt  zzáárrjjeellzzôô  ttáárrccssáávvaall??  ((11  ppoonntt))
a. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá esô hálózaton.
b. Csak a MÁV Zrt., a Gyôr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. magyar

üzemrészének vonalain, és az erdei vasutak vonalain.
c. Csak a MÁV ZRt. által üzemeltetett normál és széles nyom-

távolságú, továbbá a keskeny nyomtávolságú MÁV ZRt.
Kecskeméti Kisvasút vonalain.

44..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  mmoottoorrkkooccssiitt  ttoollaattáássii  mmoozzggáássookk  eesseettéénn  mmeeggjjee--
llööllnnii??  ((11  ppoonntt))
a. A motorkocsikkal végzett tolatási mozgások esetén azt a jár-

mûvet (motorkocsi), amelyrôl a mozdonyvezetô a tolatást
végzi, a jármû mûszaki kialakításától függôen az azonos ma-
gasságban elhelyezett lámpák közül egy, vagy kettô fehér fé-
nyû lámpával kell megjelölni.

b. A motorkocsival végzett tolatási mozgások esetén a motor-
kocsit a jármû mûszaki kialakításától függôen kettô, vagy
három fehér fényû lámpával kell megjelölni.

c. A motorkocsival végzett tolatási mozgások esetén a motor-
kocsit mindig legalább kettô fehér fényû lámpával kell meg-
jelölni.

55..  HHooll  ééss  hhooggyyaann  kkeellll  eellhheellyyeezznnii  aa  zzáárrjjeellzzôô  ttáárrccssáátt  aa  vvoonnaattoonn??
((11  ppoonntt))
a. A zárjelzô tárcsát a vonat jelzô kocsijának hátsó homlokfa-

lán, valamelyik lámpatámon kell elhelyezni.
b. A zárjelzô tárcsát a vonat utolsó jármûvének hátsó homlok-

falán, valamelyik lámpatámon függôleges helyzetben kell
elhelyezni úgy, hogy az teljes terjedelmével látható legyen,
és a jármû valamely jelzést adó alkatrészét még részben se
takarja.

c. A zárjelzô tárcsát a vonat utolsó jármûvének ütközôjén kiala-
kított tartó szerkezeten kell függôleges helyzetben elhelyez-
ni.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  11..  ffeejjeezzeett
66..  MMeellyy  eesseettbbeenn  kkeellll  eeggyy  mmoozzddoonnyynnaakk  tteekkiinntteennii  aa  sszziinnkkrroonn
üüzzeemmmmóóddbbaa  kkaappccssoolltt  mmoozzddoonnyyookkaatt??  ((11  ppoonntt))
a. Sohasem szabad egy mozdonynak tekinteni a vonathoz kap-

csolt több vontatójármûvet még akkor sem, ha azokat szink-
ron üzemmódba kapcsolták.

b. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközle-
kedés közben egy mozdonynak kell tekinteni, de tolatás al-
kalmával úgy kell kezelni, mintha a vonat elôfogat moz-
donnyal közlekedne.

c. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközle-
kedés és tolatás közben egy mozdonynak kell tekinteni.

77..  MMiillyyeenn  mmoozzddoonnyy  aa  rrááddiióó--ttáávviirráánnyyííttáássúú  mmoozzddoonnyy??  ((11  ppoonntt))
a. Olyan mozdony, melyet a mozdonyvezetô csak vonatközle-

kedés közben tud rádió-távirányítású üzemmódban kap-
csolni.

b. Csak keskeny nyomközû vonalon közlekedtethetô olyan
mozdony, melyet vonattovábbítás közben a forgalmi szol-
gálattevô kezel rádió-távirányítással.

c. Olyan mozdony, melyet tolatás közben rádió-távirányítású
üzemmódban a mozdonyvezetô a rádiótávirányító segítsé-
gével a mozdonytól távolabbi helyrôl is irányíthat.

88..  MMiillyyeenn  üüzzeemmmmóóddbbaann  kkeellll  aa  mmoozzddoonnyynnaakk  aahhhhoozz  lleennnnii,,  hhooggyy
ttoollaattááss  kköözzbbeenn  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  aa  mmoozzddoonnyytt  ttáávvoollaabbbbii  hheellyyrrôôll
iiss  iirráánnyyííttaannii  ttuuddjjaa??  ((11  ppoonntt))
a. Vontatási üzemmódba kell a mozdonynak lenni.
b. Tolatási üzemmódba kell a mozdonynak lenni.
c. Rádió-távirányítású üzemmódban kell lennie.

99..  MMiikkoorr  ttuuddjjaa  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  aa  mmoozzddoonnyytt  ttáávvoollaabbbbii  hheellyyrrôôll
iiss  iirráánnyyííttaannii  rrááddiióóttáávviirráánnyyííttóó  sseeggííttssééggéévveell??  ((11  ppoonntt))

AA  VVDDSSzzSSzz  SSzzoolliiddaarriittááss  kkeezzddeemméénnyyeezzéésséérree  aa  KKöözzlleekkeeddééssttuuddoommáánnyyii  IInnttéézzeett  VVaassúúttii  VViizzssggaakköözzppoonnttjjaa  eeggyy  tteesszzttssoorr--mmiinnttáátt  áállllííttootttt  öösssszzee
mmuunnkkaakköörröönnkkéénnttii  bboonnttáássbbaann::  eezztt  jjeelleenntteettjjüükk  mmeegg  hháárroomm  SSzzaabbaadd  VVaassuuttaassbbaann  aabbbbaann  aa  rreemméénnyybbeenn,,  hhooggyy  eezzzzeell  iiss  sseeggííttjjüükk
ffeellkkéésszzüülléésseeddeett  aazz  úúnn..  „„EEllttéérréésseekk--vviizzssggáárraa””..  HHaa  aa  mmuunnkkaakköörrööddrree  vvoonnaattkkoozzóó  tteesszzttssoorrtt  nneemm  ttaalláálloodd  eebbbbeenn  aazz  úújjssáággbbaann,,  aakkkkoorr  kkeerreessdd
aa  mmáássiikk  kkéétt  llaappsszzáámmoott!!  AA  tteesszztteekk  KKIIZZÁÁRRÓÓLLAAGG  GGYYAAKKOORRLLÁÁSSII  CCÉÉLLLLAALL  KKÉÉSSZZÜÜLLTTEEKK,,  NNEEMM  EEGGYYEEZZNNEEKK  MMEEGG  AA  VVIIZZSSGGÁÁNN
SSZZEERREEPPLLÔÔ  TTEESSZZTTSSOORROOZZAATTTTAALL  ––  ggyyaakkoorrlláássrraa  vviisszzoonntt  kkiivváállóóaakk..  JJaavvaassoolljjuukk,,  hhooggyy  nnee  aazz  úújjssáággbbaann,,  hhaanneemm  eeggyy  kküüllöönn  llaapprraa  íírrdd  aazz
áállttaallaadd  jjóónnaakk  ííttéélltt  vváállaasszzookkaatt,,  ííggyy  mmáássookk  iiss  ggyyaakkoorroollhhaattjjáákk  aazz  aalláábbbbii  tteesszztteett..  AAzz  eeggyyeess  tteesszzttssoorrookk  vvééggéénn  kköözzöölljjüükk  aa  mmeeggoollddáássookkaatt  iiss..
ÉÉrrddeemmeess  hhoonnllaappuunnkkaatt  ((wwwwww..vvddsszzsszz..hhuu))  iiss  ffeellkkeerreessnnii,,  aahhooll  uuggyyaannccssaakk  tteesszztteellhheetteedd  ttuuddáássoodd..  EEzzúúttoonn  kköösszzöönnjjüükk  aa  KKTTII  VVaassúúttii
VViizzssggaakköözzppoonntt  mmuunnkkaattáárrssaaiinnaakk  sseeggííttssééggéétt,,  ééss  kkíívváánnuunnkk  NNeekkeedd  ssiikkeerreess  vviizzssggáátt!!  AA  3300  kkéérrddééssbbôôll  áállllóó  tteesszztteekkeett  4455  ppeerrcc  aallaatttt,,  aa  4455
kkéérrddééssbbôôll  áállllóó  tteesszztteekkeett  ppeeddiigg  6600  ppeerrcc  aallaatttt  kkeellll  kkiittöölltteennii..  AA  3300  kkéérrddééssbbôôll  áállllóó  tteesszztteekk  eesseettéébbeenn  2233  hheellyyeess  vváállaasszzttóóll,,  aa  4455  kkéérrddééssbbôôll
áállllóó  tteesszztteekk  eesseettéébbeenn  3344  hheellyyeess  vváállaasszzttóóll  kkaapp  aa  vviizzssggáázzóó  „„MMEEGGFFEELLEELLTT””  mmiinnôôssííttéésstt..

Általános forgalmi vizsga

(Folytatás a 4. oldalon)

AA  vviizzssggaaffeellaaddaattookk  mmeeggíírráássááhhoozz  íírróósszzeerreenn  kkíívvüüll  mmááss  sseeggééddeesszzkköözz  nneemm  hhaasszznnáállhhaattóó..  DDoollggoozzaattíírrááss  iiddeejjéénn  aa  mmoobbiilltteelleeffoonnookkaatt  ééss
eeggyyéébb  tteelleekkoommmmuunniikkáácciióóss  eesszzkköözzöökkeett  kkiikkaappccssoolltt  áállllaappoottbbaann,,  aa  ttáásskkáákkbbaann  kkeellll  ttaarrttaannii..  AA  vviizzssggáázzóókk  eeggyymmááss  kköözzööttttii  kkoommmmuunniikkáá--
cciióójjaa  ttiillooss..
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a. Akkor, ha az tolatás közben Rádió-távirányítású üzemmód-
ban van.

b. Akkor, ha az tolatás közben Tolatási üzemmódba van.
c. Akkor, ha az vonattovábbítás közben Vontatási üzemmód-

ban van.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22..  ffeejjeezzeett
1100..  MMiikkoorr  kkeellll  aa  vváággáánnyyúútt  bbeeáállllííttáássáárraa  mméérréésseekkkkeell  mmeeggáállllaappíí--
ttootttt  iiddôôtt  11  ppeerrcccceell  mmeeggnnöövveellvvee  aazz  ÁÁVVUU--bbaann  rrööggzzíítteennii??  ((11  ppoonntt))
a. Akkor, ha a szolgálati hely vonóvezetékes központi állítású

váltókkal rendelkezik.
b. Akkor, ha a szolgálati hely villamos úton állított központi ál-

lítású váltókkal rendelkezik.
c. Akkor, ha a szolgálati hely helyszíni állítású, vagy központból

reteszelhetô váltókkal rendelkezik.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  33..  ffeejjeezzeett
1111..  KKiitt  kköötteelleess  aa  nnyyííllttvvoonnaallii  fféénnyyssoorroommppóó  bbeerreennddeezzééss  zzaavvaarrjjeell--
zzééssee  eesseettéénn  aa  ffeellüüggyyeelleettéévveell  ééss  eelllleennôôrrzzéésséévveell  mmeeggbbíízzootttt  ddoollggoo--
zzóó  éérrtteessíítteennii,,  hhaa  aannnnaakk  vviisssszzaajjeelleennttôô  kkéésszzüülléékkee  aa  ffoorrggaalloommsszzaa--
bbáállyyoozzáásstt  vvééggzzôô  áálllloommáássoonn  nneemm  aa  ffoorrggaallmmii  iirrooddáábbaann,,  hhaanneemm  aazz
áálllloommááss  mmááss  sszzoollggáállaattii  hheellyyéénn  vvaann??  ((11  ppoonntt))
a. Valamennyi szomszédos forgalom szabályozó állomás forgal-

mi szolgálattevôjét a nyíltvonali fénysorompó berendezés
felügyeletével és ellenôrzésével megbízott dolgozó köteles
értesíteni.

b. A zavarról a szolgálati hely szerinti állomás forgalmi szol-
gálattevôjét kell értesíteni, mely értesítést a Fejrovatos elô-
jegyzési naplóban idôpont megjelöléssel kell bizonylatolni.

c. A nyíltvonali fénysorompó berendezés felügyeletével és el-
lenôrzésével megbízott dolgozónak a zavarról a szolgálati
hely szerinti állomás és a vonatindító állomások forgalmi
szolgálattevôit köteles értesíteni. 

1122..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  nnyyííllttvvoonnaallii  fféénnyyssoorroommppóó  bbeerreennddeezzééss  zzaavvaarr--
jjeellzzéésséérrôôll  kkaappootttt  éérrtteessííttéésstt  aa  ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatttteevvôônneekk  eellôôjjee--
ggyyeezznnii??  ((11  ppoonntt))
a. A kapott értesítést a forgalmi szolgálattevônek nem kell elô-

jegyezni.
b. Az értesítést kizárólag a Hibanaplóban kell bizonylatolni.
c. Az értesítést a Fejrovatos elôjegyzési naplóban idôpont meg-

jelöléssel kell elôjegyezni.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  44..  ffeejjeezzeett
1133..  MMiitt  kkeellll  aa  ttoollaattáássvveezzeettôônneekk  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôôvveell  aa  ttoollaattáássii
mmoozzggááss  mmeeggkkeezzddééssee  eellôôtttt  aa  ttoollaattóó  vváággáánnyyúúttrraa  ééss  aazz  éérriinntteetttt  vvááll--
ttóókkrraa  vvoonnaattkkoozzóóaann  kköözzööllnniiee??  ((11  ppoonntt))
a. Csak azt kell közölni, hogy honnan, mely vágányról, mely vá-

gányra végzik a tolatást.
b. Azt, hogy honnan, mely vágányról, mely vágányúton keresz-

tül végzik a tolatást, valamennyi érintett váltó felsorolásával.
c. Honnan, mely vágányról, mely váltókon (amelyek egy

vágányutat meghatároznak és a tolatási mozgás során a vá-
gányútban érintett legutolsó váltó száma), vágányúton ke-
resztül végzik a tolatást.

1144..  HHooggyyaann  kkeellll  éérrtteessíítteennii  aa  vvoonnaattsszzeemmééllyyzzeetteett  aazz  áállllaannddóó  jjeellllee--
ggûû  sszzaallaasszzttáássii  ttiillaalloommrróóll  ééss  kkoorrllááttoozzáássookkrróóll??  ((11  ppoonntt))
a. A vonatszemélyzetet a tilalmakról és a korlátozásokról az

Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.
b. A vonatszemélyzetet a tilalmakról és a korlátozásokról Tola-

tási jegyzéken kell értesíteni.
c. A vonatszemélyzetet a tilalmakról és a korlátozásokról a Ko-

csi kimutatáson kell értesíteni.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  55--66--77..  ffeejjeezzeett
1155..  HHooggyyaann  kkeellll  mmeeggáállllaappííttaannii,,  hhooggyy  aa  kkoommbbiinnáálltt  üüttkköözzôô--  ééss
vvoonnóókkéésszzüülléékkkkeell  rreennddeellkkeezzôô  jjáárrmmûûvveekk  öösssszzee--,,  iilllleettvvee  sszzééttkkaapp--
ccssoolltt  áállllaappoottbbaann  vvaannnnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. Összekapcsolt állapotban a sárga színû ellenôrzô nyelv víz-

szintesen, összekapcsolt állapotban függôlegesen áll.
b. Szétkapcsolt állapotban a vörös színû ellenôrzô nyelv füg-

gôlegesen, összekapcsolt állapotban vízszintesen áll.
c. Szétkapcsolt állapotban a vörös színû ellenôrzô nyelv vízszin-

tesen, összekapcsolt állapotban függôlegesen áll.

1166..  MMiikkoorr  sszzaabbaadd  aa  kkoommbbiinnáálltt  üüttkköözzôô--  ééss  vvoonnóókkéésszzüülléékkkkeell  rreenn--
ddeellkkeezzôô  jjáárrmmûû  ééss  aazz  oollddaallüüttkköözzôôkkkkeell,,  vvaallaammiinntt  hhaaggyyoommáánnyyooss
ccssaavvaarrkkaappooccccssaall  rreennddeellkkeezzôô  jjáárrmmûû  kköözzööttttii  jjáárrmmûûkkaappccssoolláásstt  eell--
vvééggeezznnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak akkor, ha a jármûvek álló helyzetben vannak és a kap-

csolandó jármûvek kapcsolását gépészeti dolgozó végzi.
b. Csak akkor végezhetô, ha a jármûvek ütközôi összeérnek és

a kapcsolást gépészeti, mûszaki dolgozók végzik mûszaki
elôírások alapján.

c. Csak akkor végezhetô, ha a jármûvek álló helyzetben van-
nak és a kapcsolandó jármûvek ütközôi összeérnek.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  88--99--1100..  ffeejjeezzeett
1177..  MMii  aallaappjjáánn  sszzaabbaadd  vvoonnaattoott  kköözzbbeessoorroozzootttt  mmoozzddoonnnnyyaall
((hhúúzzvvaa--ttoollvvaa))  kköözzlleekkeeddtteettnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a Gépészeti Üzletág engedélyével és az általa jóváha-

gyott végrehajtási utasítás alapján szabad vonatot közbeso-
rozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni.

b. Csak a pályahálózatot mûködtetô engedélyével kizárólag se-
gélynyújtás céljából, annak idô tartamáig szabad vonatot
közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni.

c. Csak a pályahálózat mûködtetôje által jóváhagyott végrehaj-
tási utasítás alapján szabad vonatot közbesorozott mozdony-
nyal (húzva-tolva) közlekedtetni.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1111--1122..  ffeejjeezzeett
1188..  AA  sszzeemmééllyysszzáállllííttóó--  iilllleettvvee  sszzeerreellvvéénnyyvvoonnaatt  mmeellyy  kkooccssiijjáánnaakk
kkeellll  jjóóll  mmûûkkööddôô  kkéézziifféékkkkeell,,  llééggfféékkkkeell  ééss  vvéésszzfféékkvváállttóóvvaall  ffeellsszzee--
rreellttnneekk  lleennnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Személyszállító- illetve szerelvényvonat elsô, valamint utolsó

kocsijának jól mûködô kézifékkel, légfékkel és vészfékváltó-
val felszereltnek kell lenni.

b. Csak az utolsó kocsijának kell jól mûködô kézifékkel, légfék-
kel és vészfékváltóval felszereltnek lenni.

c. Személyszállító- illetve szerelvényvonat elsô, vagy második,
kocsijának kell jól mûködô kézifékkel, légfékkel és vészfék-
váltóval felszereltnek lenni.

1199..  MMiillyyeenn  vvoonnaattookkkkaall  sszzaabbaadd  aa  rroobbbbaannáássvveesszzééllyyeess,,  vvaallaammiinntt  aa
ttûûzzvveesszzééllyyeess  bbáárrccáávvaall  eellllááttootttt  rraakkootttt  kkooccssiikkaatt  ttoovváábbbbííttaannii??  
((11  ppoonntt))
a. Csak vegyes- és mozdonyvonatokkal szabad továbbítani.
b. Csak teher- és vegyesvonatokkal szabad továbbítani.
c. Csak tehervonatokkal szabad továbbítani.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1133..  ffeejjeezzeett
2200..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  sszzoollggáállaattii  mmeenneettrreennddeett  aa  ffoorrggaallmmii  sszzeemmééllyy--
zzeett  rréésszzéérree  kkiiaaddnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak nyomtatott, másolás céljára alkalmas (vonatszemélyzet

részére történô kézbesítés esetére) formában szabad a szol-
gálati menetrendet kiadni.

b. A forgalmi személyzet részére a kapacitás-elosztó rendszer-
ben kell kiadni.

c. A forgalmi személyzet részére a pályavasúti informatikai
rendszereken, illetve nyomtatott formában kell kiadni.

(Folytatás a 3. oldalról)

Általános forgalmi vizsga
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2211..  HHooll  kkeellll  kkiiaaddnnii  aa  mmeenneettrreenndd  éérrvvéénnyyttaarrttaammáánn  bbeellüüllii  sszzüükksséé--
ggeess  mmóóddoossííttáássookkaatt??  ((11  ppoonntt))
a. A menetrend érvénytartamán belüli szükséges módosításo-

kat mindig a PASS2 számlamelléklet készítô alrendszerbe
kell betölteni, ahonnan minden érdekelt részére letölthetô.

b. Csak az Integrált ügyfélkapcsolati alrendszerben kell kiadni.
c. A kapacitás-elosztó rendszerben és a pályavasúti informatikai

rendszerekben kell kiadni.

2222..  MMiillyyeenn  mmeenneettrreennddii  mmóóddoossííttáássookkaatt  kkeellll  aa  kkaappaacciittááss--eelloosszzttóó
rreennddsszzeerrbbeenn  ééss  aa  ppáállyyaavvaassúúttii  iinnffoorrmmaattiikkaaii  rreennddsszzeerreekkbbeenn  kkiiaadd--
nnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a többszöri alkalommal közlekedô különvonat menet-

rendi módosításait kell kiadni ezen rendszerekben.
b. Csak a menetrendi idôszak váltásakor (menetrendváltás)

szükséges módosításokat kell kapacitás-elosztó rendszerben
és a pályavasúti informatikai rendszerekben kiadni.

c. A menetrend érvénytartamán belül szükséges módosításo-
kat.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1144..  ffeejjeezzeett
2233..  MMiikkoorr  kkeezzddeemméénnyyeezzhheettii  aa  vvoonnaattsszzáámmáánnaakk  mmeeggvváállttoozzttaattáássáátt
aa  mmeenneettvvoonnaall  ttuullaajjddoonnooss??  ((11  ppoonntt))
a. Csak akkor kezdeményezheti, ha a vonat viszonylata megvál-

tozik.
b. Csak célszerûségi okból akkor kezdeményezheti, ha a vonat

paraméter változásai miatt a vonat sebesség csoportja alacso-
nyabb a menetrendi sebességhez képest.

c. Csak rendkívüli esetekben (pl.: pályaelzárásos baleset, idô-
járási okok).

2244..  HHooggyyaann  lleehheettssééggeess  aa  vvoonnaattsszzáámmáánnaakk  mmeeggvváállttoozzttaattáássaa??  
((11  ppoonntt))
a. A vonatszám megváltoztatása csak rendkívüli esetekben (pl.:

pályaelzárásos baleset, idôjárási okok) a menetvonal tulaj-
donos kérésére, új menetvonal megrendelésével lehetséges.

b. A vonatszám megváltoztatása csak Írásbeli rendelkezésen
történô értesítéssel lehetséges.

c. Kizárólag a menetigazolvány megfelelô rovatának módosítá-
sával lehetséges.

2255..  HHooggyyaann  kkeellll  éérrtteessíítteennii  aa  vvoonnaattookk  sszzáámmáánnaakk  aazz  úúttvvoonnaall  vvaallaa--
mmeellyyiikk  áálllloommáássáánn  ttöörrttéénnôô  mmeeggvváállttoozzttaattáássáárróóll  aa  ppáállyyaavvaassúúttii  sszzee--
mmééllyyzzeetteett??  ((11  ppoonntt))
a. Közlekedô vonatok számának az útvonal valamelyik állomá-

sán történô megváltoztatásáról a pályavasúti személyzetet a
pályavasúti informatikai rendszeren keresztül kell értesíte-
ni.

b. Vonalirányítói készüléken keresztül.
c. A menetvonal tulajdonos által, távirati úton.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1155..  ffeejjeezzeett
2266..  MMiillyyeenn  sszzöövveeggggeell  kköötteelleess  aa  kkéétt  áálllloommááss  kköözzöötttt  lléévvôô  ppáállyyaaeell--
áággaazzáássoonn  vváállttóózzáárrkkuullccssoott  ôôrrzzôô  ddoollggoozzóó,,  aa  vvoonnaatt  iinnddííttáássaa  eellôôtttt
eennggeeddééllyytt,,  hhoozzzzáájjáárruulláásstt  kkéérrôô  ffoorrggaalloommsszzaabbáállyyoozzóó  rréésszzéérree  aa  vvoo--
nnaatt  kköözzlleekkeeddééssééhheezz  hhoozzzzáájjáárruullnnii??  ((11  ppoonntt))
a. „Engedély a ...sz. vonat részére ..... állomástól ....... állomásig

.... ó .... p. Név”
b. „…. állomástól ..... állomásig a ….. sz. vonat közlekedéséhez

hozzájárulok. Név.”
c. „Vonatot nem indítok. „A ....sz. vonat (szolg. hely neve) felé

jöhet. Név.”

2277..  MMiillyyeenn  sszzöövveeggggeell  kköötteelleess  aa  kkéétt  áálllloommááss  kköözzöötttt  lléévvôô  ttáávvkkee--
zzeelltt,,  ttáávvvveezzéérreelltt  ppáállyyaaeelláággaazzááss  eesseettéénn  aa  ttáávvkkeezzeelléésstt,,  ttáávvvveezzéérrlléésstt
vvééggzzôô  ffoorrggaalloommsszzaabbáállyyoozzóó  aa  vvoonnaatt  áátthhaallaaddttaattáássaa  eellôôtttt  aazz  eennggee--
ddééllyykkéérréésssseell  eeggyyiiddôôbbeenn  hhoozzzzáájjáárruulláásstt  kkéérrôô  ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatt--
tteevvôô  rréésszzéérree  aa  vvoonnaatt  kköözzlleekkeeddééssééhheezz  hhoozzzzáájjáárruullnnii??  ((11  ppoonntt))
a. „ .... állomástól ..... állomásig a .... sz. vonat közlekedéséhez

hozzájárulok. Név.”
b. „Vonatot nem indítok. A ....sz. vonat közlekedéséhez hozzá-

járulok. Név.”

c. „Engedély a ....sz. vonat részére .... állomástól ..... állomásig
.... ó .... p., a ....sz. vonat közlekedéséhez hozzájárulok. szolg.
hely bemondása és Név”

2288..  VVáállaasssszzaa  kkii  aa  mmoonnddaatt  hheellyyeessnneekk  ttaarrttootttt  bbeeffeejjeezzôô  rréésszzéétt!!  AAzz
ééllôôsszzóóvvaall  ttöörrttéénnôô  eennggeeddééllyykkéérrééss  --ééss  aaddááss  sszzöövveeggéétt  ......  ((11  ppoonntt))
a. Ro-La vonat közlekedésekor „Ro-La” kifejezéssel kell kiegé-

szíteni.
b. Operatív tehervonatnál az alapvonat számával kell kiegészí-

teni.
c. A szállítmánykísérôvel közlekedô vonatnál a szállítmány-

kísérôk létszámával kell kiegészíteni.

2299..  MMiillyyeenn  aaddaattookkkkaall  kkeellll  aazz  eennggeeddééllyykkéérrééss  --ééss  aaddááss  sszzöövveeggéétt  kkii--
eeggéésszzíítteennii  aa  ggééppii  úúttoonn  ttöörrttéénnôô  eennggeeddééllyykkéérréésskkoorr??  ((11  ppoonntt))
a. Ha a vonat önmûködô biztosított térközjelzôkkel felszerelt

jelfeladásra kiépített pályán közlekedik, akkor azzal, hogy
milyen rendszerû vonatbefolyásoló berendezéssel (EÉVB,
ETCS) közlekedik.

b. Ro-La vonat közlekedésekor a „Ro-La” kifejezéssel és a Ro-
La vonatot kísérô szállítmánykísérôk létszámával.

c. Operatív tehervonatnál az alapvonat számával kell kiegészí-
teni.

3300..  HHooggyyaann  lleehheett  vvoonnaattoott  iinnddííttaannii  aa  ffoorrggaallmmii  uuttaassííttááss  eellôôíírráássaaii
aallaappjjáánn,,  hhaa  kkéétt  áálllloommááss  kköözzöötttt  aazz  éérrtteekkeezzééss  lleehheetteettlleennnnéé  vváálliikk??
((11  ppoonntt))
a. Vonatot indítani csak az értekezési lehetôség helyreállítása

után lehet.
b. Ha két állomás között jól mûködô ellenmenetet kizáró biz-

tosítóberendezés van, akkor vonatot mindenkor az a forgal-
mi szolgálattevô indíthat, akinek a berendezés jelzôkezelés
melletti közlekedést tesz lehetôvé.

c. Értekezés lehetetlensége esetén mindig csak a páros számú
vonatot indító forgalmi szolgálattevô indíthat engedély nél-
kül vonatot, mellyel egyúttal megküldi a közlekedés rendjét
is a vonatszámok felsorolásával.

3311..  MMeellyy  áálllloommááss  ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatttteevvôôjjee  iinnddíítthhaatt  vvoonnaattoott,,  hhaa
nneemm  lleehheett  eennggeeddééllyytt  kkéérrnnii,,  eellôôjjeelleennttéésstt,,  vviisssszzaajjeelleennttéésstt  aaddnnii??
((11  ppoonntt))
a. Vonatot indítani csak az értekezési lehetôség helyreállítása

után lehet.
b. Ha két állomás között jól mûködô ellenmenetet kizáró biz-

tosítóberendezés van, akkor vonatot mindenkor az a forgal-
mi szolgálattevô indíthat, akinek a berendezés jelzôkezelés
melletti közlekedést tesz lehetôvé.

c. Ha két állomás között nincsen jól mûködô ellenmenetet ki-
záró biztosítóberendezés, akkor kétvágányú pályán a vona-
tokat csak a helyes vágányon szabad közlekedtetni, melyek
engedély nélkül indíthatók.

3322..  HHooggyyaann  lleehheett  vvoonnaattoott  iinnddííttaannii  éérrtteekkeezzééss  lleehheetteettlleennssééggee
eesseettéénn  aa  ffoorrggaallmmii  uuttaassííttááss  eellôôíírráássaaii  sszzeerriinntt??  ((11  ppoonntt))
a. Értekezés lehetetlensége esetén, engedély nélkül vonatot in-

dítani nem szabad, az indítandó vonat részére küldönc út-
ján kell engedélyt kérni.

b. Vonatot indítani csak az értekezési lehetôség helyreállítása
után lehet.

c. Ha egyvágányú pályán a két állomás között nincsen jól
mûködô ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés, akkor az
elsô páros számú vonat engedély nélkül elindítható.

3333..  HHooggyyaann  lleehheett  vvoonnaattoott  iinnddííttaannii,,  hhaa  aazz  éérrtteekkeezzééss  lleehheetteettlleenn--
ssééggéénneekk  bbeeáállllttaa  uuttáánn,,  hhaa  ppáárrooss  sszzáámmúú  vvoonnaatt  hhiiáánnyyáábbaann,,  eellssôô  íízz--
bbeenn  ppáárraattllaann  sszzáámmúú  vvoonnaattoott  kkeelllleennee  iinnddííttaannii??  ((11  ppoonntt))
a. Vonatot indítani csak az értekezési lehetôség helyreállítása

után lehet.
b. Páratlan számú vonat engedély nélkül nem indítható, meg

kell várni az elsô érkezô páros számú vonatot, mellyel a for-
galmi szolgálattevô megküldi a páratlan számú vonat részé-
re is az engedélyt.

Általános forgalmi vizsga

(Folytatás a 6. oldalon)
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Általános forgalmi vizsga

c. A forgalmi szolgálattevô köteles a páratlan számú vonat ré-
szére a páros számú vonatokat indító állomás forgalmi szol-
gálattevôjétôl küldönc útján írásban engedélyt kérni.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1166--1177--1188--2200..  ffeejjeezzeett
3344..  KKii  eennggeeddééllyyeezzhheett  eellôôrree  tteerrvveezzeetttt  kkaarrbbaannttaarrttáássii,,  ffeellúújjííttáássii,,
ffeejjlleesszzttééssii  mmuunnkkaa  eellvvééggzzééssee  mmiiaatttt  sszzüükkssééggeess  vváággáánnyyzzáárrtt,,  ffeesszzüülltt--
ssééggmmeenntteessííttéésstt,,  bbiizzttoossííttóóbbeerreennddeezzééssii  kkiikkaappccssoolláásstt??  ((11  ppoonntt))
a. A Vasúti Pályakapacitást Elosztó szervezet Vágányzári Bizott-

sága engedélyezhet.
b. Területi Vágányzári Bizottság engedélyezhet.
c. Központi Vágányzári Bizottság engedélyezhet.

3355..  MMii  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  KKöözzppoonnttii  VVáággáánnyyzzáárrii  BBiizzoottttssáágg  áállttaall  eennggee--
ddééllyyeezzeetttt  ppáállyyaammûûkkööddtteettôôii  kkaappaacciittáássiiggéénnyy  bbeennyyúújjttáássáárraa  vvoonnaatt--
kkoozzóó  hhaattáárriiddôôkkeett??  ((11  ppoonntt))
a. Kizárólag a Hálózati Üzletszabályzat tartalmazza ezen

határidôket.
b. Az Értékesítési és Forgalmi Fôosztály közös gondozásában

lévô PASS2 utasítás.
c. Kapacitáskorlátozást eredményezô karbantartási, fejlesztési

és felújítási tevékenységek tervezésérôl és üzemviteli
feltételeirôl címû utasítás.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22--44..  FFüüggggeelléékk
3366..  KKii  kköötteelleess  VVééggrreehhaajjttáássii  UUttaassííttáássbbaann  sszzaabbáállyyoozznnii  aa  KKÖÖFFII,,
MMEEFFII  ééss  MMEERRÁÁFFII  vvoonnaallaakkoonn,,  vvoonnaallsszzaakkaasszzookkoonn;;  aa  ttáávvkkeezzeelltt,,
ttáávvvveezzéérreelltt  sszzoollggáállaattii  hheellyyeekkeenn,,  vvoonnaallsszzaakkaasszzookkoonn  aa  sszzoollggáállaatt
vvééggzzéésséétt??  ((11  ppoonntt))
a. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fôosztály.
b. Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya.
c. Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Csomópont.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  55--66..  FFüüggggeelléékk
3377..  KKiinneekk  kköötteelleess  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  aa  ttáávvoollbbaallááttááss  kkoorrllááttoozzootttt--
ssáággáátt  bbeejjeelleenntteennii  aa  KKÖÖFFII  vvoonnaalloonn??  ((11  ppoonntt))
a. A forgalmi vonalirányítónak.
b. Forgalomirányítónak.
c. Forgalmi szolgálattevônek.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  77--88..  FFüüggggeelléékk
3388..  HHooll  kkeellll  eelleekkttrroonniikkuuss  ffeejjrroovvaattooss  eellôôjjeeggyyzzééssii  nnaappllóótt  vveezzeettnnii??
((11  ppoonntt))
a. Valamennyi olyan szolgálati helyen, ahol elektronikus, vagy

DOMINO rendszerû biztosító berendezés van.
b. Azokon a szolgálati helyeken, ahová azt rendszeresítették.
c. Valamennyi olyan szolgálati helyen, ahol elektronikus vagy

legalább DOMINO 70 rendszerû biztosító berendezés van

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1122--1155--1166..  FFüüggggeelléékk
3399..  MMiinneekk  mmiinnôôssüüllnneekk  aazz  oollyyaann  kkooccssiikk,,  aammeellyyeekknnééll  aa  kküüllddee--
mméénnyy  110000  ttoonnnnáánnááll  nnaaggyyoobbbb  ttöömmeeggûû  áárruuddaarraabboott  ttaarrttaallmmaazz--
nnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. Óvatosan gurítható és óvatosan szalasztható jármûveknek

minôsülnek.
b. Kézifékkel gurítható, illetve óvatosan szalasztható jármûvek-

nek.
c. Gurítódombra fel nem húzható, szalasztásból kizárt jármû-

veknek minôsülnek.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1177--1188--2200..  FFüüggggeelléékk
4400..  MMeellyyiikk  sszzáámmttaarrttoommáánnyy  ttaarrttoozziikk  aa  mmeelllléékk--  ééss  kkeesskkeennyy  nnyyoomm--
kköözzûû  vvoonnaallaakkoonn  sszzeemmééllyysszzáállllííttóó--  ééss  eeggyyéébb  vvoonnaattookk  sszzáámmccssooppoorrtt--
jjáábbaa??  ((11  ppoonntt))
a. A 20000-39999-ig számtartomány tartozik.
b. A 40000-49999-ig számtartomány tartozik.
c. A 30000-39999-ig számtartomány tartozik.

4411..  MMeellyyiikk  uuttaassííttááss,,  vvaaggyy  SSeeggééddkköönnyyvv  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  vvoonnaattookk
sszzáámmttaannii  ssoorrrreenndd  sszzeerriinnttii  eelloosszzttáássáátt??  ((11  ppoonntt))
a. A Szolgálati menetrend 5.táblázata tartalmazza.
b. A vonatok számtani sorrend szerinti elosztását a 17.sz.

függelék 1.sz.táblázata tartalmazza.
c. A Menetrendi Utasítás tartalmazza.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  2222--2233--2244..  FFüüggggeelléékk
4422..  MMiillyyeenn  éérrtteessííttéésstt  kkeellll  aa  vvoonnaattsszzeemmééllyyzzeett  rréésszzéérree  kkéézzbbeessíítteennii
aa  tteerrvveezzeetttt  áátthhaallaaddáássrróóll,,  hhaa  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyyeenn  aa  FFeellhhíívvááss  aazz  áátt--
hhaallaaddáássrraa  jjeellzzééss  aaddáássáárraa  iiggéénnyybbee  vveehheettôô  ddoollggoozzóó  nniinnccss??  
((11  ppoonntt))
a. Ilyen szolgálati helyeken nem lehet vonatot rendkívüli mó-

don áthaladtatni.
b. .... állomáson (szolgálati helyen) rendkívüli módon áthalad,

jelzésadásra igénybe vehetô dolgozó hiányában a bejárati
váltóknál a Felhívás az áthaladásra jelzést nem adnak.

c. .... állomáson (szolgálati helyen) rendkívüli módon áthalad.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  2277--2299--3300--3311--3333..  FFüüggggeelléékk
4433..  MMiitt  ttaarrttaallmmaazznnaakk  aazz  éévveess  vvoonnaalleennggeeddééllyyeekk  aazz  eennggeeddééllyyeezzeetttt
tteennggeellyytteerrhheelléésstt  mmeegghhaallaaddóó  kkooccssiikk  ttoovváábbbbííttáássáárraa  vvoonnaattkkoozzóóaann??
((11  ppoonntt))
a. A nyíltvonali, és az állomások átmenô és a közvetlen mellet-

tük fekvô fôvágányokra vonatkozó korlátozásokat.
b. A vonat útvonalán lévô állomások valamennyi vonatfogadó

fôvágányára vonatkozó korlátozásokat.
c. Csak a nyíltvonali provizóriumra vonatkozó korlátozásokat

tartalmazzák az éves vonalengedélyek.

4444..  MMiillyyeenn  kkoorrllááttoozzáássookkaatt  ttaarrttaallmmaazznnaakk  aazz  eennggeeddééllyyeezzeetttt  tteenn--
ggeellyytteerrhheelléésstt  mmeegghhaallaaddóó  kkooccssiikk  ttoovváábbbbííttáássáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  éévveess
vvoonnaalleennggeeddééllyyeekk??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a vonat útvonalán lévô vasúti hidakon történô közleke-

dési és az állomások vonatfogadó fôvágányaira vonatkozó
korlátozásokat tartalmazzák.

b. Kizárólag a gurítási és szalasztási korlátozásokat tartalmaz-
zák.

c. A nyíltvonali, és az állomások átmenô és a közvetlen mellet-
tük fekvô fôvágányokra vonatkozó korlátozásokat.

4455..  MMiillyyeenn  mmóóddoonn  lleehheett  aazz  eennggeeddééllyyeezzeetttt  tteennggeellyytteerrhheelléésstt
mmeegghhaallaaddóó  kkooccssiikkaatt  ttoovváábbbbííttóó  vvoonnaattoott  ffooggaaddnnii,,  hhaa  aa  sszzoollggáállaattii
hheellyyrree  vvoonnaattkkoozzóóaann  aazz  áállttaalláánnooss  kkoorrllááttoozzáássoonn  ttúúllii  kkoorrllááttoozzááss
vvaann  éérrvvéénnyybbeenn??  ((11  ppoonntt))
a. Az ilyen vonatot csak a vonatszemélyzet elôzetes értesítését

követôen lehet fogadni.
b. Az ilyen vonatot csak a szolgálati hely átmenô fôvágányára

szabad fogadni úgy, hogy legalább a két szomszédos és az
azok mellett közvetlenül lévô vágányok szabadok legyenek.

c. Az ilyen szolgálati helyekre engedélyezett tengelyterhelést
meghaladó kocsikat továbbító vonatot fogadni nem szabad.

(Folytatás az 5. oldalról)

Megoldások: 1a; 2a; 3a; 4a; 5b; 6c; 7c; 8c; 9a; 10b; 11b;
12c; 13c; 14a; 15c; 16c; 17c; 18a; 19c; 20c; 21c; 22c;
23c; 24a; 25a; 26b; 27a; 28a; 29a; 30a; 31a; 32b; 33a;
34c; 35c; 36b; 37b; 38b; 39c; 40c; 41c; 42b; 43a; 44c;
45a.

Á
L

T
A

L
Á

N
O

S
 

F
O

R
G

A
L

M
I

 
V

I
Z

S
G

A
 

 
 

 
 

Á
L

T
A

L
Á

N
O

S
 

F
O

R
G

A
L

M
I

 
V

I
Z

S
G

A
 

 
 

 
 

 



SZABAD V A S U T A S  7A  VA S Ú T I D O L G O Z Ó K S Z A B A D S Z A K S Z E R V E Z E T E L A P J A

Vezetô jegyvizsgáló forgalmi vizsga

FF..11..  sszz..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  11--22--55..  ffeejjeezzeett
11..  FFoorrggaallmmii  sszzeemmppoonnttbbóóll  mmeellyy  jjeellzzôôkk  ccssooppoorrttjjáábbaa  ttaarrttoozziikk  aazz
ÚÚttssoorroommppóótt  eelllleennôôrrzzôô  ffeeddeezzôôjjeellzzôô??  ((11  ppoonntt))
a. A három, vagy négy lámpahelyes kialakítású fôlappal ren-

delkezô útsorompót ellenôrzô fedezôjelzô egyben sebesség-
jelzést (elôjelzést) is ad a következô fôjelzôre, ezért az elô-
jelzôk és az egyéb jelzôk csoportjába tartozik.

b. A fôjelzôk csoportjába tartozik.
c. Forgalmi szempontból az egyéb jelzôk csoportjába tartozik.

22..  MMiillyyeenn  sszzíínnûû  aa  kköözzppoonnttii  áállllííttáássúú  vváállttóókk  kkéézzii  áállllííttóó  kkéésszzüülléékkee
((eelllleennssúúllyyaa))??  ((11  ppoonntt))
a. A központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)

ha van, szürke színû.
b. A központi állítású váltók csak központból állíthatók, ezért

soha nincs kézi állító készülékük (ellensúlyuk).
c. A központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya),

ha van vörös-fehér színû.

33..  VVaann--  ee  vvaallaammeennnnyyii  kköözzppoonnttii  áállllííttáássúú  vváállttóónnaakk  kkéézzii  áállllííttóó  kkéé--
sszzüülléékkee  ((eelllleennssúúllyyaa)),,  hhaa  iiggeenn,,  aakkkkoorr  mmiillyyeenn  sszzíínnûû  aazz??  ((11  ppoonntt))
a. Nem minden központi állítású váltónak van kézi állító készü-

léke, de ha van, akkor annak színe vörös-fehér mázolású.
b. Igen, valamennyi központi állítású váltónak van szürke színû

kézi állító készüléke (ellensúlya).
c. Nem minden központi állítású váltónak van kézi állító készü-

léke, de ha van, akkor annak színe szürke.

44..  HHooll,,  mmiillyyeenn  ttáávvoollssáággrraa  kkeellll  aa  TToollaattáássii  hhaattáárrjjeellzzôôtt  eellhheellyyeezznnii??
((11  ppoonntt))
a. A jelzôt a villamosított vonalakon az állomás elôtti szakaszo-

láson kívül legalább 30 m-re, a bejárati jelzôn kívül legalább
50 m-re kell elhelyezni.

b. A jelzôt a bejárati jelzôn belül legalább 50 m-re, a villamosí-
tott vonalakon az állomás elôtti szakaszoláson belül kell el-
helyezni.

c. A jelzôt a bejárati jelzôn kívül legfeljebb 150 m-re, a villamo-
sított vonalakon az állomás elôtti szakaszoláson belül 30 m-
re kell elhelyezni.

FF..11..  sszz..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  66--77--88--99..  ffeejjeezzeett
55..  AA  kköövveettkkeezzôôkkbbeenn  ffeellssoorroolltt  eesseetteekk  kköözzüüll  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô--
nneekk  mmiikkoorr  kkeellll  ffiiggyyeelljj  jjeellzzéésstt  aaddnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a „Vasúti átjáró kezdete”, (András kereszt) jelzô hiányá-

ról történt értesítés esetén az útátjáróhoz való közeledéskor,
mivel a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelzô hiányá-
ról nem kell a mozdonyvezetôt értesíteni.

b. A „Vasúti átjáró kezdete”, „Két-vagy több vágányú vasúti átjá-
ró kezdete” (András kereszt) jelzô hiányáról történt értesí-
tés esetén az útátjáróhoz, vagy bejárati jelzôhöz való közele-
déskor.

c. A „Vasúti átjáró kezdete”, „Két-vagy több vágányú vasúti átjá-
ró kezdete” (András kereszt) jelzô, a vasúti pálya mellett el-

helyezett Útátjárójelzô hiányáról történt értesítés esetén az
útátjáróhoz való közeledéskor.

66..  VVáállaasssszzaa  kkii  aa  hheellyyeess  mmeegghhaattáárroozzáásstt  aazz  aalláábbbbii  ffeellssoorroolláássookk  kköö--
zzüüll!!  ((11  ppoonntt))
a. A mozdonyvezetônek Figyelj jelzést kell adni: A vasúti pálya

mellett elhelyezett Útátjárójelzô hiányáról történt értesítés
esetén az útátjáróhoz való közeledéskor, és a Mellékvonali
ellenôrzô jelzô elôtt, ha az útsorompó üzemszerû mûködé-
sére utaló jelzést ad.

b. A mozdonyvezetônek Figyelj jelzést kell adni: A „Két-vagy
több vágányú vasúti átjáró kezdete” (András kereszt) jelzô
hiányáról történt értesítés esetén az útátjáróhoz való közele-
déskor, valamint a bejárati, kijárati és fedezô jelzôhöz való
érkezéskor.

c. A mozdonyvezetônek Figyelj jelzést kell adni: A „Vasúti átjá-
ró kezdete”, „Két-vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete”
(András kereszt) jelzô, a vasúti pálya mellett elhelyezett
Útátjárójelzô hiányáról történt értesítés esetén az útátjáró-
hoz való közeledéskor.

77..  VVáállaasssszzaa  kkii  aa  hheellyyeess  mmeegghhaattáárroozzáásstt  aazz  aalláábbbbii  ffeellssoorroolláássookk  kköö--
zzüüll  aarrrraa  vvoonnaattkkoozzóóaann,,  hhooggyy  mmiikkoorr  kkeellll  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôônneekk  ffii--
ggyyeelljj  jjeellzzéésstt  aaddnnii!!  ((11  ppoonntt))
a. A mozdonyvezetônek Figyelj jelzést kell adni: olyan útátjá-

róknál, ahol a vonatok menetrendjében a Menetrendi se-
gédkönyv 5. táblázat 7., rovatában, valamint a Szolgálati me-
netrend 3. rovatában az állomás (szolgálati hely) neve elôtt
fordított helyzetû fekete V betût ábrázoló „ ”̂ jel van.

b. A mozdonyvezetônek Figyelj jelzést kell adni: olyan útátjá-
róknál, ahol a vonatok menetrendjében a Menetrendi se-
gédkönyv 3. táblázat 7., az 5. táblázat 2. rovatában, valamint
a Szolgálati menetrend 2. rovatában az állomás (szolgálati
hely) neve után fordított helyzetû fekete V betût ábrázoló
„ ”̂ jel van és adását személy, vagyon- vagy forgalombizton-
sági ok szükségessé teszi,

c. A mozdonyvezetônek Figyelj jelzést kell adni: olyan útátjá-
róknál, ahol a vonatok menetrendjében a Szolgálati menet-
rend 2. rovatában az állomás (szolgálati hely) neve után for-
dított helyzetû fekete V betût ábrázoló „ ”̂ jel van, valamint
az Útsorompót ellenôrzô fedezôjelzô elôtt, ha az továbbha-
ladást engedélyezô jelzést ad.

88..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  rrááddiióóvvaall  ttöörrttéénnôô,,  bbeejjáárráássssaall  vvééggzzeetttt  ttoollaattáásstt  iirráá--
nnyyííttaannii  aa  tteerrvveezzeetttt  mmeeggáálllláássii  hheellyy  eellôôttttii  110000  mm--eenn  bbeellüüll??  
((11  ppoonntt))
a. A tervezett megállási hely elôtti 100 m-en belül fokozott fi-

gyelemmel kell végezni a mozgást és a mozdonyvezetô ré-
szére adott minden egyes közleménynél a megállás helyétôl
való távolságot kell közölni a mozdonyvezetôvel.

AA  VVDDSSzzSSzz  SSzzoolliiddaarriittááss  kkeezzddeemméénnyyeezzéésséérree  aa  KKöözzlleekkeeddééssttuuddoommáánnyyii  IInnttéézzeett  VVaassúúttii  VViizzssggaakköözzppoonnttjjaa  eeggyy  tteesszzttssoorr--mmiinnttáátt  áállllííttootttt  öösssszzee
mmuunnkkaakköörröönnkkéénnttii  bboonnttáássbbaann::  eezztt  jjeelleenntteettjjüükk  mmeegg  hháárroomm  SSzzaabbaadd  VVaassuuttaassbbaann  aabbbbaann  aa  rreemméénnyybbeenn,,  hhooggyy  eezzzzeell  iiss  sseeggííttjjüükk
ffeellkkéésszzüülléésseeddeett  aazz  úúnn..  „„EEllttéérréésseekk--vviizzssggáárraa””..  HHaa  aa  mmuunnkkaakköörrööddrree  vvoonnaattkkoozzóó  tteesszzttssoorrtt  nneemm  ttaalláálloodd  eebbbbeenn  aazz  úújjssáággbbaann,,  aakkkkoorr  kkeerreessdd
aa  mmáássiikk  kkéétt  llaappsszzáámmoott!!  AA  tteesszztteekk  KKIIZZÁÁRRÓÓLLAAGG  GGYYAAKKOORRLLÁÁSSII  CCÉÉLLLLAALL  KKÉÉSSZZÜÜLLTTEEKK,,  NNEEMM  EEGGYYEEZZNNEEKK  MMEEGG  AA  VVIIZZSSGGÁÁNN
SSZZEERREEPPLLÔÔ  TTEESSZZTTSSOORROOZZAATTTTAALL  ––  ggyyaakkoorrlláássrraa  vviisszzoonntt  kkiivváállóóaakk..  JJaavvaassoolljjuukk,,  hhooggyy  nnee  aazz  úújjssáággbbaann,,  hhaanneemm  eeggyy  kküüllöönn  llaapprraa  íírrdd  aazz
áállttaallaadd  jjóónnaakk  ííttéélltt  vváállaasszzookkaatt,,  ííggyy  mmáássookk  iiss  ggyyaakkoorroollhhaattjjáákk  aazz  aalláábbbbii  tteesszztteett..  AAzz  eeggyyeess  tteesszzttssoorrookk  vvééggéénn  kköözzöölljjüükk  aa  mmeeggoollddáássookkaatt  iiss..
ÉÉrrddeemmeess  hhoonnllaappuunnkkaatt  ((wwwwww..vvddsszzsszz..hhuu))  iiss  ffeellkkeerreessnnii,,  aahhooll  uuggyyaannccssaakk  tteesszztteellhheetteedd  ttuuddáássoodd..  EEzzúúttoonn  kköösszzöönnjjüükk  aa  KKTTII  VVaassúúttii
VViizzssggaakköözzppoonntt  mmuunnkkaattáárrssaaiinnaakk  sseeggííttssééggéétt,,  ééss  kkíívváánnuunnkk  NNeekkeedd  ssiikkeerreess  vviizzssggáátt!!  AA  3300  kkéérrddééssbbôôll  áállllóó  tteesszztteekkeett  4455  ppeerrcc  aallaatttt,,  aa  4455
kkéérrddééssbbôôll  áállllóó  tteesszztteekkeett  ppeeddiigg  6600  ppeerrcc  aallaatttt  kkeellll  kkiittöölltteennii..  AA  3300  kkéérrddééssbbôôll  áállllóó  tteesszztteekk  eesseettéébbeenn  2233  hheellyyeess  vváállaasszzttóóll,,  aa  4455  kkéérrddééssbbôôll
áállllóó  tteesszztteekk  eesseettéébbeenn  3344  hheellyyeess  vváállaasszzttóóll  kkaapp  aa  vviizzssggáázzóó  „„MMEEGGFFEELLEELLTT””  mmiinnôôssííttéésstt..

AA  vviizzssggaaffeellaaddaattookk  mmeeggíírráássááhhoozz  íírróósszzeerreenn  kkíívvüüll  mmááss  sseeggééddeesszzkköözz  nneemm  hhaasszznnáállhhaattóó..  DDoollggoozzaattíírrááss  iiddeejjéénn  aa  mmoobbiilltteelleeffoonnookkaatt  ééss
eeggyyéébb  tteelleekkoommmmuunniikkáácciióóss  eesszzkköözzöökkeett  kkiikkaappccssoolltt  áállllaappoottbbaann,,  aa  ttáásskkáákkbbaann  kkeellll  ttaarrttaannii..  AA  vviizzssggáázzóókk  eeggyymmááss  kköözzööttttii  kkoommmmuunniikkáá--
cciióójjaa  ttiillooss..

(Folytatás a 8. oldalon)
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b. A tervezett megállási hely elôtti 100 m-en belül fokozott fi-
gyelemmel kell végezni a mozgást és a mozdonyvezetô ré-
szére 10 méterenként adott és visszaismételt közlemények-
kel kell a tolatást irányítani.

c. A tervezett megállási hely elôtti 100 m-en belül fokozott fi-
gyelemmel kell végezni a mozgást és a mozdonyvezetô ré-
szére adott minden egyes közleménynél a biztosított tolatás
jelzôtôl való távolságot kell közölni a mozdonyvezetôvel.

99..  MMiivveell  ttöörrttéénniikk  aa  bbeejjáárráássssaall  vvééggzzeetttt  ttoollaattááss  eesseettéénn  aa  ttoollaattááss  iirráá--
nnyyííttáássaa,,  aakkkkoorr,,  hhaa  aa  tteerrvveezzeetttt  mmeeggáálllláássii  hheellyy  eellôôttttii  110000  mm--eenn  bbee--
llüüll  aaddootttt  kköözzlleemméénnyyeekkkkeell  vvééggzziikk??  ((11  ppoonntt))
a. Hangszórós távbeszélôn történik.
b. A tolatás irányítása Rádión történik.
c. Rádió-távirányított mozdonnyal történik.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  11..  ffeejjeezzeett
1100..  MMiikkoorr  vvééggeezzhheettnneekk  ggyyaakkoorrllaattii  mmuunnkkáátt  aa  ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatt--
tteevvôô  jjeellöölltteekk??  ((11  ppoonntt))
a. Csak az állomásfônök által írásban megbízott dolgozók je-

lenlétében, azok irányítása és ellenôrzése mellett végezhet-
nek gyakorlati munkát.

b. A forgalmi szolgálattevô jelöltek csak akkor végezhetnek
gyakorlati munkát, ha mellettük olyan dolgozó van jelen
(függetlenül attól, hogy mely szakághoz tartozik), aki ren-
delkezik a munkakörének ellátásához szükséges érvényes
forgalmi vizsgával.

c. Csak a szolgálati fônök által megbízott dolgozók jelenlété-
ben, azok irányítása és ellenôrzése mellett végezhetnek gya-
korlati munkát.

1111..  MMii  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  ffoorrggaallmmii  iissmmeerreetteekk  eellssaajjááttííttáássáárraa  kköötteellee--
zzeetttt  ddoollggoozzóókk  ttuuddááss--  ééss  iissmmeerreettaannyyaaggáátt,,  aa  kkiikkééppzzééssüükkrree,,  ookkttaattáá--
ssuukkrraa,,  vviizzssggáázzttaattáássuukkrraa,,  ttoovváábbbbáá  aa  vviizzssggáákkrraa  vvoonnaattkkoozzóó  rréésszzlleetteess
rreennddeellkkeezzéésseekkeett??  ((11  ppoonntt))
a. A vasúti társaság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóvá-

hagyott Végrehajtási Utasítása tartalmazza.
b. A vasúti társaság Oktatási (Képzési) Utasítása tartalmazza.
c. A vasúti társaság Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváha-

gyott Forgalmi Utasítása tartalmazza.

1122..  MMiitt  ttaarrttaallmmaazz  aa  vvaassúúttii  ttáárrssaassáágg  OOkkttaattáássii  ((KKééppzzééssii))  UUttaassííttáássaa??
((11  ppoonntt))
a. A forgalmi ismeretek elsajátítására kötelezett dolgozók tu-

dás- és ismeretanyagát, a kiképzésükre, oktatásukra, vizsgáz-
tatásukra, továbbá a vizsgákra vonatkozó részletes rendelke-
zéseket.

b. A forgalmi ismeretek elsajátítására kötelezett dolgozók ki-
képzésére, oktatására, vonatkozó részletes rendelkezéseket.

c. Csak az alap- és idôszakos vizsgák újabb letételére vonatkozó
elôírásokat.

1133..  MMii  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  vvééggrreehhaajjttóó  ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaattttaall  öösssszzeeffüügg--
ggôô  aallaapp--  ééss  iiddôôsszzaakkooss  vviizzssggáákk  úújjaabbbb  lleettéétteelléérree  vvoonnaattkkoozzóó  eellôôíírráá--
ssookkaatt  aa  ffoorrggaallmmii  uuttaassííttááss  eellôôíírráássaaii  sszzeerriinntt??  ((11  ppoonntt))
a. A szakmai képzésre és vizsgáztatásra vonatkozó rendelet

alapján a vasúti társaság Oktatási (Képzési) Utasítása.
b. A pályavasúti O.1.sz. Oktatási Utasítás és szakági függeléke.
c. A balesetvizsgáló bizottság véleményes jelentése.

1144..  MMiikkoorr  kkeellll  aa  ddoollggoozzóónnaakk  aazzoonnnnaall  aa  kkéétt  vváággáánnnnyyaall  ppáárrhhuuzzaa--
mmoossaann  ffööllddrree  ffeekküüddnnii  ééss  aa  vvoonnaattookk  eellhhaallaaddáássáátt  úúggyy  bbeevváárrnnii??  
((11  ppoonntt))
a. Akkor, ha a dolgozó mellett a rakszelvényen belül vonat köz-

lekedik.
b. Akkor, ha a dolgozót az állomás területén belül, az elsodrá-

si határon kívül egyszerre két irányból érkezô vonat közre-
fog.

c. Akkor, ha a dolgozót két vágány között az elsodrási határon
belül egyszerre két irányból érkezô vonat közrefog.

1155..  MMii  aa  tteeeennddôôjjee  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  sszzoollggáállaattkkéépptteelleennnnéé  vváálláássaa
eesseettéénn  aa  sseeggééllyytt  nnyyúújjttóó  ddoollggoozzóókknnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. A jármûvet, mozdonyt, vonatot megfutamodás ellen biztosí-

tani és a történteket a forgalmi szolgálattevônek, vagy a for-
galmi vonalirányítónak jelenteni kell.

b. Csak jelentési kötelezettsége van a történtekrôl a forgalmi
szolgálattevônek, vagy a forgalmi vonalirányítónak.

c. A segítségnyújtáson kívül nincs más teendôje.

1166..  KKii  jjooggoossuulltt  aa  sszzoollggáállaatt  eellllááttáássáávvaall  kkaappccssoollaattooss  ffoonnttooss  rreennddeell--
kkeezzéésseekkeett  aazz  éérriinntteetttt  ddoollggoozzóókkkkaall  PPaarraannccsskköönnyyvvbbeenn  kköözzööllnnii??
((11  ppoonntt))
a. Csak a szolgálati fônök jogosult.
b. A szolgálati fônök, állomásfônök.
c. Csak a szolgálati fônök, vagy a Forgalmi Fôosztály által meg-

bízott dolgozó.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22--33..  ffeejjeezzeett
1177..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  kköözzlleekkeeddôô  vvoonnaattookk  sszzeemmééllyyzzeettéétt  éérrtteessíítteennii  aazz
áálllloommáássii  tteelljjeess  ssoorroommppóó  hhaasszznnáállhhaattaattllaannssáággáárróóll  aa  jjeellzzôôôôrr  kkiiéérr--
kkeezzééssééiigg??  ((11  ppoonntt))
a. Mind a bejáró, mind a kijáró vonatok személyzetét élôszóval

kell értesíteni.
b. A bejáró vonat személyzetét élôszóval, a kijáró vonat sze-

mélyzetét Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.
c. A kijáró vonatok személyzetét élôszóval, a bejáró vonatok

személyzetét pedig Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.

1188..  VVáállaasssszzaa  kkii  aazz  aalláábbbbii  mmeegghhaattáárroozzáássookk  kköözzüüll  aa  hheellyyeess  áállllííttáásstt!!
JJeellzzôôôôrrtt  kkeellll  aallkkaallmmaazznnii::  ((11  ppoonntt))
a. állomási fénysorompó használhatatlansága esetén – ha a biz-

tosítóberendezés kezelése után a villogó fehér fény megma-
rad és az a Kezelési Szabályzatban elôírtak szerint a biztosí-
tó kivételével (a kismegszakító kioldásával) nem szünteth-
etô meg – vonatközlekedés és tolatás közben.

b. csökkentett szolgáltatási szintû vasúti pályán (ahol a vasúti
személyszállítási közszolgáltatás szünetel) olyan útsorompó-
val fel nem szerelt útátjáróknál vonatközlekedés és tolatás
közben, ahol az útátjáró biztosítását (fedezését) a közleke-
dési hatóság elôírta.

c. fénysorompó használhatatlansága esetén, ha a hiba meg-
szüntetésének ideje nem haladja meg a miniszteri rendelet-
ben meghatározott határidôt vonatközlekedés közben.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  44..  ffeejjeezzeett
1199..  MMiikkoorr  kkeellll  aa  ttoollaattáásstt  ÍÍrráássbbeellii  rreennddeellkkeezzéésseenn  ééss  ééllôôsszzóóvvaall  eenn--
ggeeddééllyyeezznnii??  ((11  ppoonntt))
a. A szolgálati helyre érvényes vizsgákkal rendelkezô tolatás-

vezetô részére.
b. Más szolgálati ágak vágányzatán forgalmi személyzettel vég-

zendô tolatás alkalmával a tolatás vezetésével megbízott dol-
gozó részére.

c. Állomáson nem személyszállító vonatnál a vonali tolatásve-
zetô részére.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  66--77..  ffeejjeezzeett
2200..  KKiinneekk  kkeellll  aa  sszzoollggáállaattkkéépptteelleennnnéé  vváálltt  mmoottoorrvvoonnaattoott  sseeggééllyy--
vvoonnóókkéésszzüülléékkkkeell  aa  sseeggééllyymmoozzddoonnnnyyaall  öösssszzeekkaappccssoollnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Az arra kiképzett dolgozónak, vagy a mozdonyvezetônek kell

összekapcsolni.
b. Vonatkísérôkkel közlekedô vonatnál a segélykapcsolat létesí-

tését a vonatkísérôk kötelesek elvégezni.
c. Csak gépészeti dolgozó, vagy a mozdonyvezetô végezhet

ilyen kapcsolást.

2211..  KKii  kköötteelleess  aa  vvoonnaattoott  ttoovváábbbbííttóó  mmoozzddoonnyynnaakk  aa  vvoonnaatt  eelleeggyyéé--
vveell,,  sszzeerreellvvéénnyyéévveell,,  ttöörrttéénnôô  öösssszzee--  iilllleettvvee  sszzééttkkaappccssoolláássáárróóll  ggoonn--
ddoosskkooddnnii??  ((11  ppoonntt))
a. A menetvonal tulajdonosa köteles gondoskodni.
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b. A vontatási szolgáltatást nyújtó vasútvállalat köteles gondos-
kodni.

c. A Pályahálózat mûködtetôje köteles gondoskodni.

2222..  KKii  kköötteelleess  aa  vvoonnaattoott  ttoovváábbbbííttóó  mmoozzddoonnyynnaakk  aa  vvoonnaatt  eelleeggyyéé--
vveell,,  sszzeerreellvvéénnyyéévveell,,  aa  ttoovváábbbbííttootttt  jjáárrmmûûvveekknneekk  eeggyymmáássssaall
ttöörrttéénnôô  öösssszzee--  iilllleettvvee  sszzééttkkaappccssoolláássáátt  eellvvééggeezznnii??  ((11  ppoonntt))
a. A jármûvek kapcsolását sajátcélú vasúti pályahálózaton a me-

netvonal tulajdonos dolgozója is, de állomás területén csak
a pályavasút erre kiképzett munkavállalója végezheti el.

b. A kapcsolást a menetvonal tulajdonos, vagy az általa megbí-
zott vasúti társaság erre kiképzett munkavállalója köteles vé-
gezni.

c. Minden esetben a pályavasút erre kiképzett munkavállalója
köteles elvégezni.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  88--99..  ffeejjeezzeett
2233..  KKiinneekk  aazz  eennggeeddééllyyee  sszzüükkssééggeess  aahhhhoozz,,  hhooggyy  aa  vvoonnaatt  mmoozzddoo--
nnyyaa  nnee  eellööll  lleeggyyeenn??  ((11  ppoonntt))
a. Gépészeti Üzletág külön engedélye.
b. A MÁV Trakció Zrt. Gépészeti Osztály külön engedélye.
c. A pályahálózat mûködtetôjének engedélye.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1111--1122..  ffeejjeezzeett
2244..  VVáállaasssszzaa  kkii  aa  hheellyyeess  mmeegghhaattáárroozzáásstt  aazz  aalláábbbbiiaakk  kköözzüüll!!  
((11  ppoonntt))
a. A vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe kell ven-

ni a Személyszállító vonatok Összeállítási Rendjét és az érvé-
nyes Tehervonati Közlekedési Rendet.

b. A vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe kell ven-
ni a katonai szállítmányvonatokra vonatkozó rendelkezése-
ket, a vállalkozó vasúti társaságok vonat szerelvényének ösz-
szeállítására vonatkozó elôírásait.

c. A vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe kell ven-
ni, hogy vegyes- és tehervonatnál az utasok által elfoglalt ko-
csikat olyan helyre kell sorozni, ahol mentesíthetôk a tolatá-
sok alól.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1133..  ffeejjeezzeett
2255..  MMeellyy  vvoonnaattookk  rréésszzéérree  kkeellll  mmeenneettrreennddeett  kkéésszzíítteennii,,  hhaa  aazz
nneemm  vváággáánnyyzzáárroolltt  vvoonnaallrréésszzeenn,,  vvaaggyy  ééppííttééss  aallaatttt  lléévvôô  vváággáánnyyoonn
kköözzlleekkeeddiikk??  ((11  ppoonntt))
a. Az operatív tehervonatok kivételével valamennyi vonat ré-

szére menetrendet kell készíteni.
b. Csak az éves és éves pótlólagos menetvonallal rendelkezô vo-

natok részére kell menetrendet készíteni, valamennyi más
vonat részére csak menettervet kell operatív módon létre-
hozni a FOR00 alrendszer megfelelô párbeszédének kezelé-
sével.

c. Minden vonat részére menetrendet kell készíteni.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1144..  ffeejjeezzeett
2266..  HHooggyyaann  kkeellll  éérrtteessíítteennii  ppáállyyaavvaassúúttii  iinnffoorrmmaattiikkaaii  rreennddsszzeerr--
hheezz  kkaappccssoolltt  tteerrmmiinnáállllaall  rreennddeellkkeezzôô  sszzoollggáállaattii  hheellyyeekkeett  éévveess  ééss
éévvkköözzii  mmeenneettvvoonnaall  kkiiuuttaalláássookkkkaall  öösssszzeeffüüggggôô  mmeenneettrreennddvváállttoo--
zzááss  eesseettéénn??  ((11  ppoonntt))
a. A szolgálati helyek távirati úton történô értesítésével.
b. Az értesítés a pályavasúti informatikai rendszereken keresz-

tül, folyamatosan történik.
c. A módosított Menetrendjegyzék megküldésével kell értesíte-

ni.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1155..  ffeejjeezzeett
2277..  HHooggyyaann  kkeellll  aazz  ÍÍrráássbbeellii  rreennddeellkkeezzéésseenn  aa  kkiiáállllííttóó  áálllloommááss  nnee--
vvéétt  ffeellttüünntteettnnii,,  hhaa  aannnnaakk  eellôôáállllííttáássaa  nneemm  aa  ppáállyyaavvaassúúttii  iinnffoorrmmaa--
ttiikkaaii  rreennddsszzeerrbbeenn  ttöörrttéénntt??  ((11  ppoonntt))
a. A kiállított Írásbeli rendelkezésen a kiállító állomás nevét

minden esetben kézirati úton kell feltüntetni, ha annak
elôállítása nem a pályavasúti informatikai rendszerben tör-
tént.

b. A kiállított Írásbeli rendelkezést állomási névbélyegzôvel
kell ellátni.

c. A kiállított Írásbeli rendelkezésen nem a kiállító állomás ne-
vét, hanem a kiállító dolgozó nevét kell feltüntetni, mely
történhet kéziratilag, vagy bélyegzô lenyomat alkalmazásá-
val.

2288..  HHooll  kkeellll  eellôôjjeeggyyeezznnii  aa  ffoorrggaallmmii  uuttaassííttááss  eellôôíírráássaa  aallaappjjáánn  aazz
éérrtteessííttééss  ffeellkkéérrôôjjéénneekk  áálllloommáássáátt,,  nneevvéétt,,  aa  ffeellkkéérrééss  iiddôôppoonnttjjáátt,,
ttoovváábbbbáá  aazz  éérrtteessííttééss  iiddôôppoonnttjjáátt  ééss  aazz  éérrtteessííttéésstt  vveevvôô  nneevvéétt,,  aazz
ÍÍrráássbbeellii  rreennddeellkkeezzéésseenn??  ((11  ppoonntt))
a. Az Írásbeli rendelkezés tôlapján.
b. A forgalmi utasítás nem tartalmaz elôírást a kérdésre vonat-

kozóan.
c. Az Írásbeli rendelkezés Mozdonyvezetôi példányán.

2299..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  rreennddeellkkeezzéésseekkeett  aazz  ÍÍrráássbbeellii  rreennddeellkkeezzééss
nnyyoommttaattvváánnyyrraa  íírrnnii,,  hhaa  aannnnaakk  kkiiáállllííttáássaa  ffeeddvvéénnyy  aallkkaallmmaazzáássáávvaall
ttöörrttéénniikk??  ((11  ppoonntt))
a. A rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra

Forgalmi központok szerinti csoportosításban kell írni.
b. A vágányzár-lassújel elôjegyzési könyvben nyilvántartott sor-

számnak megfelelô sorrendben kell az Írásbeli rendelkezés
nyomtatványra írni.

c. A rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra a
haladás irányának megfelelô sorrendben kell írni.

3300..  MMiillyyeenn  ssoorrrreennddbbeenn  kkeellll  aa  rreennddeellkkeezzéésseekkeett  aazz  ÍÍrráássbbeellii  rreenn--
ddeellkkeezzééss  nnyyoommttaattvváánnyyrraa  íírrnnii,,  hhaa  aannnnaakk  kkiiáállllííttáássaa  eelleekkttrroonniikkuuss
eesszzkköözz  aallkkaallmmaazzáássáávvaall  ttöörrttéénniikk??  ((11  ppoonntt))
a. A rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra a

haladás irányának megfelelô sorrendben kell írni.
b. A rendelkezéséket mindig azok dátum szerinti kiérkezésé-

nek sorrendjében kell írni, mivel a rendszerben az elôbb
érkezô rendelkezések már elmentésre kerültek.

c. A rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra
mindig azok érvénytartamának sorrendjében kell írni úgy,
hogy a hosszabb érvénytartamú rendelkezésekkel kell kez-
deni, majd ennek megfelelôen csökkenô sorrendben követ-
kezik a többi rendelkezés.

3311..  MMiillyyeenn  tteecchhnniikkaaii  eesszzkköözzöökkeett  lleehheett  aallkkaallmmaazznnii  aazz  „„ÍÍrráássbbeellii
rreennddeellkkeezzééss””  sszzöövveeggéénneekk  eellkkéésszzííttéésséérree,,  hhaa  aazz  ÍÍrráássbbeellii  rreennddeellkkee--
zzééss  kkiiáállllííttáássaa  nnyyoommttaattvváánnyyrraa  rraaggaasszzttootttt  ffeeddvvéénnnnyyeell  ttöörrttéénniikk??  ((11
ppoonntt))
a. Bármilyen rendelkezésre álló számítógép, távgépíró beren-

dezés felhasználható az Írásbeli rendelkezés szövegének
fedvényen történô elkészítésére, elôállítására.

b. Csak olyan technikai eszközöket lehet alkalmazni, amelyek
legalább az angol és német abc-nek megfelelô 12-es méret-
arányú ékezetes betûk írására alkalmasak.

c. Csak olyan technikai eszközöket lehet alkalmazni, amelyek a
magyar abc-nek megfelelô és a személyi számítógépeken al-
kalmazott 12-es méretarányú ékezetes betûk írására is alkal-
masak.

3322..  HHooggyyaann  kkeellll  ÍÍrráássbbeellii  rreennddeellkkeezzéésstt  kkiiáállllííttaannii  ééss  kkéézzbbeessíítteennii,,
hhaa  aa  ffeeddvvéénnyy  sszzöövveeggeezzééssee  mmeegghhaallaaddjjaa  aa  rreennddeellkkeezzééss  sszzöövveeggéé--
nneekk  ffeennnnttaarrttootttt  bbeekkeerreetteezzeetttt  sszzöövveeggtteerrüülleetteett??  ((11  ppoonntt))
a. Ha a fedvény szövegezése meghaladja a normál A/5 méretû

rendelkezés szövegének fenntartott bekeretezett szövegte-
rületet, akkor A/3 méretû Írásbeli rendelkezést kell kiállíta-
ni annak érdekében, hogy a rendelkezés szövege elférjen
egy rendelkezésen.

b. Amennyiben a fedvény formájában elkészített Írásbeli ren-
delkezés szövegezése meghaladja a kijelölt szövegterületet,
akkor a nyomdai úton elôállított nyomtatvány hátoldalán
kell elhelyezni.

c. Ha a fedvény szövegezése meghaladja a kijelölt szövegterüle-
tet, akkor egy vonat részére több Írásbeli rendelkezést kell
kiállítani és kézbesíteni.

Vezetô jegyvizsgáló forgalmi vizsga

(Folytatás a 10. oldalon)
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3333..  KKii  hhaattaallmmaazzhhaattjjaa  ffeell  aa  vvoonnaattookk  mmoozzddoonnyyvveezzeettôôiitt  iinndduulláássrraa
áálllloommáássoonn,,  hhaa  aazz  eellôôzzeetteess  jjeellzzôôkkeezzeelléésssseell  ééss  vvoonnaattiinnddííttóó
jjeellzzôôeesszzkköözzzzeell  ttöörrttéénniikk??  ((11  ppoonntt))
a. A forgalmi szolgálattevô hatalmazhatja fel a vonatok moz-

donyvezetôit indulásra.
b. A forgalmi szolgálattevô és a forgalmi ügyeletes tiszt hatal-

mazhatja fel a vonatok mozdonyvezetôit indulásra.
c. Alap esetben a forgalmi szolgálattevô, de fejállomásokon a

személyszállító vonatok mozdonyvezetôit, a személyszállítási
ügyeletes tiszt is felhatalmazhatja indulásra.

3344..  VVáállaasssszzaa  kkii  aa  mmoonnddaatt  hheellyyeessnneekk  ttaarrttootttt  bbeeffeejjeezzôô  rréésszzéétt!!
EEllôôzzeetteess  jjeellzzôôkkeezzeelléésssseell  ééss  vvoonnaattiinnddííttóó  jjeellzzôôeesszzkköözzzzeell  kkeellll  aa
mmoozzddoonnyyvveezzeettôôtt  ffeellhhaattaallmmaazznnii  ((11  ppoonntt))
a. egyéni kijárati jelzô továbbhaladást engedélyezô jelzése ese-

tén a Szolgálati menetrend 2. sz. rovatában a pályahálózat
mûködtetôje által meg nem jelölt szolgálati helyeken, az in-
duló és bármely okból megállás után induló valamennyi sze-
mélyszállító vonatnál.

b. a Szolgálati menetrendkönyv 2. sz. rovatában az Értékesítési
Fôosztály által megjelölt szolgálati helyeken valamennyi in-
duló személyszállító vonatnál.

c. a Szolgálati menetrend 2. sz. rovatában a pályahálózat
mûködtetôje által megjelölt szolgálati helyeken valamennyi
induló és bármely más ok miatt megállás után induló sze-
mélyszállító vonatnál.

3355..  HHooggyyaann  kkeellll  ffeellhhaattaallmmaazznnii  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôôtt  aazz  eeggyyéénnii  kkii--
jjáárraattii  jjeellzzôô  ttoovváábbbbhhaallaaddáásstt  eennggeeddééllyyeezzôô  jjeellzzééssee  eesseettéénn  aa  mmeenneett--
rreenndd  sszzeerriinntt  áátthhaallaaddóó  vvoonnaattoott  aakkkkoorr,,  hhaa  aazz  eeggyyéénnii  kkiijjáárraattii
jjeellzzôôrree  aa  kküüllöönn  eellôôjjeellzzôô,,  vvaaggyy  aazz  eellôôjjeellzzéésstt  aaddóó  ffôôjjeellzzôô  hhaasszznnááll--
hhaattaattllaannssáággaa,,  kkeezzeellhheetteettlleennssééggee  mmiiaatttt  eellôôjjeellzzééss  nneemm  aaddhhaattóó??  
((11  ppoonntt))
a. Elôzetes jelzôkezeléssel és vonatindító jelzôeszközzel kell a

mozdonyvezetôt felhatalmazni.
b. Csak jelzôkezeléssel kell a mozdonyvezetôt felhatalmazni.
c. Elôzetes értesítéssel és vonatindító jelzôeszközzel.

3366..  MMiikkoorr  kkeellll  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôôtt  jjeellzzôôkkeezzeelléésssseell  ffeellhhaattaallmmaazznnii
aa  mmeenneettrreenndd  sszzeerriinntt  áátthhaallaaddóó  vvoonnaattnnááll??  ((11  ppoonntt))
a. A további kijárati jelzô csak továbbhaladást engedélyezô jel-

zése esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó nem
személyszállító vonatnál akkor, ha a további kijárati jelzôre
elôjelzés adható és a vonatnál vonali tolatásvezetô van.

b. Az egyéni kijárati jelzô továbbhaladást engedélyezô jelzése
esetén, ha az egyéni kijárati jelzôre külön elôjelzôvel, vagy
az elôjelzést adó fôjelzôvel elôjelzés adható.

c. Az egyéni kijárati jelzô továbbhaladást engedélyezô, vagy Hí-
vó jelzése esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó
vonatnál.

3377..  VVáállaasssszzaa  kkii  aa  mmoonnddaatt  hheellyyeessnneekk  ttaarrttootttt  bbeeffeejjeezzôô  rréésszzéétt!!
JJeellzzôôkkeezzeelléésssseell  kkeellll  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôôtt  ffeellhhaattaallmmaazznnii  ((11  ppoonntt))
a. Az egyéni kijárati jelzô továbbhaladást engedélyezô, vagy Hí-

vó jelzése esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó
nem személyszállító vonatnál akkor, ha a vonatnál vonali to-
latásvezetô van.

b. Az egyéni kijárati jelzô továbbhaladást engedélyezô jelzése
esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó vonatnál, ha
az egyéni kijárati jelzôre a külön elôjelzôvel, vagy az elô-
jelzést adó fôjelzôvel elôjelzés adható.

c. Közös vagy csoport kijárati jelzô esetén valamennyi vonatnál.

3388..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôôtt  ffeellhhaattaallmmaazznnii  eeggyyéénnii  kkiijjáárraa--
ttii  jjeellzzôô  ttoovváábbbbhhaallaaddáásstt  eennggeeddééllyyeezzôô  jjeellzzééssee  eesseettéénn  aa  mmeenneettrreenndd
sszzeerriinntt  áátthhaallaaddóó  vvoonnaattoott,,  hhaa  aazz  eeggyyéénnii  kkiijjáárraattii  jjeellzzôôrree  aa  kküüllöönn
eellôôjjeellzzôôvveell,,  vvaaggyy  aazz  eellôôjjeellzzéésstt  aaddóó  ffôôjjeellzzôôvveell  eellôôjjeellzzééss  aaddhhaattóó??
((11  ppoonntt))
a. Elôzetes jelzôkezeléssel és vonatindító jelzôeszközzel.
b. Csak jelzôkezeléssel kell a mozdonyvezetôt felhatalmazni.
c. Jelzôkezeléssel és egyidejû menesztéssel.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1166--1177--1188--2200..  ffeejjeezzeett
3399..  MMiikkoorr  kköötteelleess  aa  vvoonnaattoott  ttoovváábbbbííttóó  mmoozzddoonnyy  mmoozzddoonnyyvveezzee--
ttôôjjee  mmeenneettookkmmáánnyytt  vveezzeettnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a fûtôházból a vonatra járások alkalmával, mert a továb-

biak során a vonatkísérô személyzet köteles a menetok-
mányt vezetni.

b. Csak a mozdonyba történô üzemanyag vételezésekor.
c. A vonatok közlekedése során.

4400..  MMii  ttaarrttoozziikk  aa  mmeenneettookkmmáánnyy  mmeelllléékklleetteeiihheezz??  ((11  ppoonntt))
a. A tehervonatok Vonatterhelési kimutatása, valamennyi kéz-

besített Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetôi példánya és a
Fékpróba-bárca.

b. A „Szállítási megbízások a vonatban” jelentés, valamennyi
kézbesített Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetôi példánya
és a tehervonatok Fékpróba-bárcája.

c. A Vonatterhelési kimutatás, a „Szállítási megbízások a vonat-
ban” jelentés, valamennyi kézbesített Írásbeli rendelkezés
mozdonyvezetôi példánya és a Tolatási jegyzék.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22--55--66..  FFüüggggeelléékk
4411..  HHooll  kkeellll  eellôôjjeeggyyeezznnii  aa  vvoonnaattsszzeemmééllyyzzeettnneekk  aazz  eeggyysszzeerrûûssíítteetttt
sszzoollggáállaattrraa  bbeerreennddeezzeetttt  vvoonnaalloonn  aa  sszzeemmééllyyzzeett  nnééllkküüllii  áálllloommáá--
ssoonn  aa  vvoonnaatt  rréésszzéérree  kkaappootttt  eennggeeddééllyytt??  ((11  ppoonntt))
a. A menetigazolvány 44.-48. rovatába.
b. A menetokmányba.
c. A vonatadatlapon.

4422..  HHooggyyaann  lleehheett  éérrtteekkeezzééss  lleehheetteettlleennssééggéénneekk  iiddeejjee  aallaatttt  vvoonnaa--
ttoott  iinnddííttaannii  aa  mmeelllléékkvvoonnaallii  ffoorrggaalloommiirráánnyyííttáássrraa  bbeerreennddeezzeetttt  vvoo--
nnaalloonn??  ((11  ppoonntt))
a. A rendkívüli vonat kivételével csak páros számú vonat indít-

ható.
b. Csak a rendkívüli vonat nem indítható.
c. Vonat nem indítható.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  88--1122--1155--1166..  FFüüggggeelléékk
4433..  MMiivveell  kkeellll  aazz  ooppeerraattíívv  vvoonnaatt  sszzáámmáátt  iirráánnyyvváállttoozzááss  eesseettéénn  eell--
llááttnnii  aa  SSzzoollggáállaattii  mmeenneettrreenndd  55..ttáábblláázzaattáánnaakk  eellôôíírráássaaii  aallaapp--
jjáánn??((11  ppoonntt))
a. Az operatív vonat számát, irányváltozás esetén -1, 0 irány-

számmal kell ellátni.
b. Az operatív vonat számát, irányváltozás esetén -1, -2 irány-

számmal kell ellátni.
c. A Szolgálati menetrend 5. táblázata törlésre került.

4444..  AA  SSzzoollggáállaattii  mmeenneettrreenndd  mmeellyyiikk  ttáábblláázzaattaa  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  sszzee--
mmééllyysszzáállllííttóó  vvoonnaattookk  rreennddeess  tteerrhheelléésséétt??  ((11  ppoonntt))
a. Egyik sem, mivel a vonatok rendes terhelése táblázat a Szol-

gálati menetrendbôl törölve van.
b. A Szolgálati menetrend 5. táblázata, mely a vonatok opera-

tív számcsoportjai mellett tartalmazza a vonatra vonatkozó
rendes terhelést is.

c. A Szolgálati menetrend 8-as táblázata.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1177--2200..  FFüüggggeelléékk
4455..  HHooll  ttaalláállhhaattóó  aa  vvoonnaattookk  sszzáámmttaannii  ssoorrrreenndd  sszzeerriinnttii  eelloosszzttáá--
ssaa??  ((11  ppoonntt))
a. A Menetrendi Utasításban.
b. A 17. sz. függelék 2. sz. táblázatában.
c. A Menetrendi segédkönyv 5. táblázatában.

Vezetô jegyvizsgáló forgalmi vizsga
(Folytatás a 9. oldalról)

Megoldások: 1b; 2a; 3c; 4b; 5c; 6c; 7b; 8a; 9b; 10a; 11b;
12a; 13a; 14c; 15a; 16b; 17b; 18b; 19c; 20a; 21a; 22b;
23c; 24b; 25c; 26b; 27b; 28b; 29c; 30a; 31c; 32c; 33a;
34c; 35a; 36b; 37b; 38b; 39c; 40a; 41b; 42c; 43c; 44a;
45a
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