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FF..11..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  11--55..  ffeejjeezzeett
11..  HHooll  kköötteelleesseekk  aa  ddoollggoozzóókk  aa  nnaappsszzaakknnaakk  mmeeggffeelleellôô  kkéézzii  jjeell--
zzôôeesszzkköözzöökkeett  ttoollaattáássii,,  iilllleettvvee  vvoonnaattkköözzlleekkeeddééssii  sszzüünneetteekkbbeenn  ttaarr--
ttaannii??  ((11  ppoonntt))
a. Vonatközlekedési és tolatási szünetekben az idegen személyek

általi eltulajdonítás megakadályozása érdekében kötelesek
mindig maguknál, vagy elzárt helyen tartani.

b. A dolgozók vonatközlekedési szünetekben könnyen hoz-
záférhetô helyen, tolatási szünetekben pedig kötelesek min-
dig maguknál tartani.

c. A közlekedési és tolatási szünetekben könnyen hozzáférhetô
helyen kötelesek tartani.

22..  AA  ddoollggoozzóókk  aa  nnaappsszzaakknnaakk  mmeeggffeelleellôô  kkéézzii  jjeellzzôôeesszzkköözzöökkeett  ttoollaa--
ttááss  kköözzbbeenn  hhooll  kköötteelleesseekk  ttaarrttaannii??  ((11  ppoonntt))
a. A dolgozók a napszaknak megfelelô kézi jelzôeszközöket tola-

tás közben csak akkor kötelesek állandóan maguknál tartani,
ha a tolatás nem rádió-távirányítású mozdonnyal történik.

b. A dolgozók a napszaknak megfelelô kézi jelzôeszközöket tola-
tás közben csak akkor kötelesek állandóan maguknál tartani,
ha a tolatás nem rádióval történik.

c. A dolgozók a napszaknak megfelelô kézi jelzôeszközöket tola-
tás közben állandóan maguknál kötelesek tartani.

33..  AA  ddoollggoozzóókk  aa  nnaappsszzaakknnaakk  mmeeggffeelleellôô  kkéézzii  jjeellzzôôeesszzkköözzöökkeett  vvoo--
nnaattkköözzlleekkeeddééss  kköözzbbeenn  hhooll  kköötteelleesseekk  ttaarrttaannii??  ((11  ppoonntt))
a. A dolgozók a napszaknak megfelelô kézi jelzôeszközöket vo-

natközlekedés közben kötelesek mindig maguknál tartani.
b. A dolgozók vonatközlekedés közben a jelzôsípot mindig, a

napszaknak megfelelô többi kézi jelzôeszközt (pl. vonatindí-
tó jelzôeszköz, zöld fényû jelzôlámpa) pedig szükség esetén
kötelesek maguknál tartani.

c. A dolgozók a napszaknak megfelelô kézi jelzôeszközöket vo-
natközlekedés közben szükség esetén maguknál kötelesek
tartani.

44..  AA  ddoollggoozzóókk  aa  nnaappsszzaakknnaakk  mmeeggffeelleellôô  kkéézzii  jjeellzzôôeesszzkköözzöökkeett  vvoo--
nnaattkköözzlleekkeeddééssii  sszzüünneetteekkbbeenn  hhooll  kköötteelleesseekk  ttaarrttaannii??  ((11  ppoonntt))
a. A vonatközlekedési szünetekben könnyen hozzáférhetô he-

lyen kötelesek tartani.
b. A dolgozók a napszaknak megfelelô kézi jelzôeszközöket vo-

natközlekedési szünetekben is kötelesek mindig maguknál
tartani, hogy rendkívüli események alkalmával minél hama-
rabb megfelelô kézijelzést tudjanak adni.

c. A dolgozók a napszaknak megfelelô kézi jelzôeszközöket vo-
natközlekedési szünetekben kötelesek mindig elzárt helyen
tartani.

55..  HHooggyyaann  lleehheett  aa  jjeellzzôôkkeett  ffoorrggaallmmii  sszzeemmppoonnttbbóóll  ccssooppoorrttoossííttaannii??
((11  ppoonntt))
a. A jelzôk forgalmi szempontból lehetnek: fôjelzôk, elôjelzôk,

ismétlôjelzôk, tolatási mozgást szabályozó jelzôk és egyéb
jelzôk.

b. A jelzôk forgalmi szempontból lehetnek: fôjelzôk, elôjelzôk,
ismétlôjelzôk, tolatási mozgást szabályozó jelzôk és figyelmez-
tetô jelek szerepét betöltô jelzôk.

c. A jelzôk forgalmi szempontból lehetnek: fôjelzôk, elôjelzôk,
és tolatási mozgást szabályozó jelzôk.

66..  MMeellyy  jjeellzzôôkk  ttaarrttoozznnaakk  aa  jjeellzzôôkk  ffoorrggaallmmii  sszzeemmppoonnttúú  ccssooppoorrttoossíí--
ttáássbbaa??  ((11  ppoonntt))
a. Elôjelzôk, fôjelzôk, tolatási mozgást szabályozó jelzôk, zárjelzô

és egyéb jelzôk.
b. Fôjelzôk, ismétlôjelzôk, tolatási mozgást szabályozó jelzôk,

zárjelzô és a Megállóhelyre figyelmeztetô jelzôk.
c. Elôjelzôk, fôjelzôk, ismétlôjelzôk, tolatási mozgást szabályozó

jelzôk és egyéb jelzôk.

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

van vörös-fehér színû.
b. A központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya) ha

van, szürke színû.
c. A központi állítású váltók csak központból állíthatók, ezért so-

ha nincs kézi állító készülékük (ellensúlyuk).

FF..11..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  77--88..  ffeejjeezzeett
88..  MMiikkoorr  kkeellll  aa  jjeellzzôôkkeett  éérrvvéénnyytteelleennnneekk  tteekkiinntteennii??  ((11  ppoonntt))
a. Akkor, ha az önmûködô biztosított térközjelzôkkel felszerelt

pályán a térközbiztosító berendezés használhatatlan és emiatt
a jelzôket is érvénytelennek kell tekinteni

b. Akkor, ha olyan mértékben megsérül, hogy funkcióját nem
képes betölteni.

c. Akkor, ha átmenetileg azokat üzemen kívül helyezték.

99..  MMeellyy  jjeellzzôôkkeett  tteekkiinnttjjüükk  éérrvvéénnyytteelleennnneekk??  ((11  ppoonntt))
a. Az átmenetileg üzemen kívül helyezett fôjelzô, elôjelzô, is-

métlôjelzô, tolatás- és gurításjelzôket.
b. Azokat, amelyek bármely ok miatt nem kezelhetôk, vagy nem

mûködnek.
c. Valamennyi jelzôt, amelyrôl az alkatrészeket eltávolították,

vagy fényjelzôk esetén a jelzôlámpáit feketesárga sávos lemez-
zel letakarták.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  11..  ffeejjeezzeett
1100..  HHooll  rreennddsszzeerreessíítthheettôô  ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatttteevvôô  vvoonnaatt--  ééss  uuttaassffoorr--
ggaallmmii  ookk  mmiiaatttt??  ((11  ppoonntt))
a. Távkezelt, távvezérelt állomásra, forgalmi kitérôre, pályaelága-

zásra, megálló-rakodóhelyre, megállóhelyre és rakodóhelyre.
b. Távvezérelt állomásra, pályaelágazásra, megálló-rakodóhelyre,

megállóhelyre és rakodóhelyre.
c. Forgalmi szolgálattevô csak állomásra és forgalmi kitérôre,

rendszeresíthetô.

1111..  MMiitt  nneevveezzüünnkk  ffôôvváággáánnyynnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. A szolgálati hely valamennyi normál nyomtávolsággal készült

vágányát nevezzük fôvágánynak.
b. A szolgálati hely minden vonatfogadásra és/vagy indításra ki-

jelölt vágányát.
c. A szolgálati hely minden vonat indításra kijelölt vágánya.

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..

Villamos fûtési lakatos 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  kkoommmmuunniikkáácciióójjaa  ttiillooss..
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1122..  VVáállaasssszzaa  kkii  aa  „„KKüüllöönnvvoonnaatt””  ffooggaalloomm  hheellyyeess  mmeegghhaattáárroozzáássáátt??
((11  ppoonntt))
a. Közforgalomban igénybe nem vehetô, és a Biztonsági Igazga-

tóság külön engedélyével forgalomba helyezett vonat.
b. Közforgalomban igénybe nem vehetô, valamely vállalkozó vas-

úti társaság által megrendelt és a Pályavasút által forgalomba
helyezett vonat.

c. Közforgalomban igénybe nem vehetô, valamely vállalkozó vas-
úti társaság által megrendelt és külön rendelkezéssel forga-
lomba helyezett vonat.

1133..  MMeellyy  vvoonnaattoott  nneevveezzzzüükk  „„KKüüllöönnvvoonnaatt””--nnaakk??((11  ppoonntt))
a. Közforgalomban igénybe nem vehetô, valamely vállalkozó vas-

úti társaság által megrendelt és külön rendelkezéssel forga-
lomba helyezett vonat.

b. Közforgalomban igénybe nem vehetô, valamely vállalkozó vas-
úti társaság által megrendelt és a Pályavasút által forgalomba
helyezett vonatot.

c. Közforgalomban igénybe nem vehetô, és a Biztonsági Igazga-
tóság külön engedélyével forgalomba helyezett vonat.

1144..  MMeellyy  vváággáánnyytt  nneevveezzzzüükk  „„MMeelllléékkvváággáánnyy””--nnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. A szolgálati helyek vonatfogadásra kijelölt vágánya. Közelebbi

elnevezésüket rendeltetésük határozza meg (pl IC, EC, RO-
LA vonatfogadó stb.).

b. A szolgálati helyek vonatközlekedésre igénybe nem vehetô vá-
gánya. Közelebbi elnevezésüket rendeltetésük határozza
meg.

c. A szolgálati helyek vonatközlekedésre igénybe vehetô, legfel-
jebb 300 m hosszú vonatok fogadásra kijelölt vágánya.

1155..  MMeellyy  vvoonnaattoott  nneevveezzzzüükk  „„MMoottoorrvvoonnaatt””--  nnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. Áruszállítás céljára kialakított egy motor meghajtású könnyû

szerelvény.
b. Személyszállítás céljára kialakított egy, vagy több motorkocsi-

ból kialakított olyan szerelvény, melynek önsúlya nem halad-
ja meg a 6000 kg-t.

c. Olyan szerelvény, amely több motorkocsiból, vagy motorko-
csik(k)ból és hozzákapcsolt személyszállító kocsi(k)ból áll.

1166..  HHáánnyy  mmoozzddoonnyynnaakk  kkeellll  tteekkiinntteennii  aa  sszziinnkkrroonn  üüzzeemmmmóóddbbaa
kkaappccssoolltt  mmoozzddoonnyyookkaatt  vvoonnaattkköözzlleekkeeddééss  ééss  ttoollaattááss  kköözzbbeenn??  
((11  ppoonntt))
a. Mindig annyi mozdonynak kell tekinteni, amennyi mozdony

a szinkron üzembe van kapcsolva.
b. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközleke-

dés és tolatás közben egy mozdonynak kell tekinteni.
c. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközleke-

dés közben egy mozdonynak kell tekinteni, de tolatás alkal-
mával úgy kell kezelni, mintha a vonat elôfogat mozdonnyal
közlekedne.

1177..  MMeellyy  eesseettbbeenn  kkeellll  eeggyy  mmoozzddoonnyynnaakk  tteekkiinntteennii  aa  sszziinnkkrroonn
üüzzeemmmmóóddbbaa  kkaappccssoolltt  mmoozzddoonnyyookkaatt??  ((11  ppoonntt))
a. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközleke-

dés és tolatás közben egy mozdonynak kell tekinteni.
b. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközleke-

dés közben egy mozdonynak kell tekinteni, de tolatás alkal-
mával úgy kell kezelni, mintha a vonat elôfogat mozdonnyal
közlekedne.

c. Sohasem szabad egy mozdonynak tekinteni a vonathoz kap-
csolt több vontatójármûvet még akkor sem, ha azokat szink-
ron üzemmódba kapcsolták.

1188..  MMiillyyeenn  mmoozzddoonnyy  aa  rrááddiióó--ttáávviirráánnyyííttáássúú  mmoozzddoonnyy??  ((11  ppoonntt))
a. Olyan mozdony, melyet a mozdonyvezetô csak vonatközleke-

dés közben tud rádió-távirányítású üzemmódban kapcsolni.
b. Olyan mozdony, melyet tolatás közben rádió-távirányítású

üzemmódban a mozdonyvezetô a rádiótávirányító segítségé-
vel a mozdonytól távolabbi helyrôl is irányíthat.

c. Csak keskeny nyomközû vonalon közlekedtethetô olyan moz-

dony, melyet vonattovábbítás közben a forgalmi szolgálattevô
kezel rádió-távirányítással.

1199..  MMiillyyeenn  üüzzeemmmmóóddbbaa  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.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  44--66..  ffeejjeezzeett
2200..  MMiillyyeenn  ttoollaattááss  aallkkaallmmáávvaall  kköötteelleess  aa  ttoollaattootttt  jjáárrmmûûvveekk  eellôôtttt
kkeellllôô  ttáávvoollssáággbbaann  jjeellzzéésstt  aaddóó  ddoollggoozzóó  hhaallaaddnnii  ééss  aa  sszzeemmééllyyeekkeett
ttáávvoozzáássrraa  uuttaassííttaannii??  ((11  ppoonntt))
a. Az át nem tekinthetô, továbbá olyan vágányon végzett tolatás

alkalmával, ahol a vágányok mellett, között tartózkodnak,
vagy engedélyezett munkát végeznek olyan személyek, akik a
forgalomszabályozásban nem vesznek részt.

b. Az útátjárón át végzett tolatások alkalmával, ha a tolatás foko-
zott gonddal tolatandó jármûvekkel történik (pl. robbanás
veszélyes áruval rakott kocsival).

c. Az olyan vágányon végzett tolatás alkalmával, ahol a vágányok
mellett, között olyan személyek tartózkodnak, akik a forga-
lomszabályozásban résztvesznek.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  77--88..  ffeejjeezzeett
2211..  MMiillyyeenn  aazz  eelllleennôôrrzzôô  nnyyeellvv  sszzíínnee  ééss  hheellyyzzeettee,,  hhaa  aa  kkoommbbiinnáálltt
üüttkköözzôô--  ééss  vvoonnóókkéésszzüülléékkkkeell  rreennddeellkkeezzôô  jjáárrmmûûvveekk  sszzééttkkaappccssoolltt  ááll--
llaappoottbbaann  vvaannnnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. Szétkapcsolt állapotban a vörös színû ellenôrzô nyelv vízszin-

tesen áll.
b. Szétkapcsolt állapotban a vörös színû ellenôrzô nyelv füg-

gôlegesen áll.
c. Szétkapcsolt állapotban a zöld színû ellenôrzô nyelv füg-

gôlegesen áll.

2222..  MMiillyyeenn  aazz  eelllleennôôrrzzôô  nnyyeellvv  sszzíínnee  ééss  hheellyyzzeettee,,  hhaa  aa  kkoommbbiinnáálltt
üüttkköözzôô--  ééss  vvoonnóókkéésszzüülléékkkkeell  rreennddeellkkeezzôô  jjáárrmmûûvveekk  öösssszzeekkaappccssoolltt
áállllaappoottbbaann  vvaannnnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. Összekapcsolt állapotban a vörös színû ellenôrzô nyelv vízszin-

tesen áll.
b. Összekapcsolt állapotban a vörös színû ellenôrzô nyelv füg-

gôlegesen áll.
c. Összekapcsolt állapotban a sárga színû ellenôrzô nyelv vízszin-

tesen áll.

2233..  HHooggyyaann  kkeellll  mmeeggáállllaappííttaannii,,  hhooggyy  aa  kkoommbbiinnáálltt  üüttkköözzôô--  ééss  vvoo--
nnóókkéésszzüülléékkkkeell  rreennddeellkkeezzôô  jjáárrmmûûvveekk  sszzééttkkaappccssoolltt  áállllaappoottbbaann  vvaann--
nnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. A zöld színû ellenôrzô nyelv megtekintésével, mely szétkap-

csolt állapotban vízszintesen áll.
b. A vörös színû ellenôrzô nyelv megtekintésével, mely szétkap-

csolt állapotban vízszintesen áll.
c. A zöld színû ellenôrzô nyelv megtekintésével, mely szétkap-

csolt állapotban függôlegesen áll.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1111--1133..  ffeejjeezzeett
2244..  MMeellyy  vvoonnaattookkbbaa  kkeellll  ppooggggyyáásszz  kkooccssiitt  bbeessoorroozznnii  aa  ffoorrggaallmmii
uuttaassííttááss  eellôôíírráássaaii  aallaappjjáánn??  ((11  ppoonntt))
a. Poggyászkocsit csak a posta,- és árukezelést végzô vonatokba

kell a mozdony után elsô kocsiként besorozni.
b. Poggyászkocsit kell besorozni olyan személyszállító vonatba,

amelynél útipoggyász, vagy más árukezelés történik, illetve
ahol a motorkocsiban nincs megfelelô hely, kivéve a BDt so-
rozatú vezérlôkocsival közlekedô ingavonatot.

c. A forgalmi utasítás nem tartalmaz elôírást a poggyászkocsik
besorozására vonatkozóan.

2255..  AA  sszzeemmééllyysszzáállllííttóó--  iilllleettvvee  sszzeerreellvvéénnyyvvoonnaatt  mmeellyy  kkooccssiijjáánnaakk  kkeellll
jjóóll  mmûûkkööddôô  kkéézziifféékkkkeell,,  llééggfféékkkkeell  ééss  vvéésszzfféékkvváállttóóvvaall  ffeellsszzeerreellttnneekk
lleennnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Személyszállító- illetve szerelvényvonat elsô, valamint utolsó

(Folytatás a 3. oldalról)
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kocsijának jól mûködô kézifékkel, légfékkel és vészfékváltóval
felszereltnek kell lenni.

b. Személyszállító- illetve szerelvényvonat elsô, vagy második, ko-
csijának kell jól mûködô kézifékkel, légfékkel és vészfékváltó-
val felszereltnek lenni.

c. Csak az utolsó kocsijának kell jól mûködô kézifékkel, légfékkel
és vészfékváltóval felszereltnek lenni.

2266..  MMiillyyeenn  vvoonnaattookkkkaall  sszzaabbaadd  aa  rroobbbbaannáássvveesszzééllyyeess,,  vvaallaammiinntt  aa
ttûûzzvveesszzééllyyeess  bbáárrccáávvaall  eellllááttootttt  rraakkootttt  kkooccssiikkaatt  ttoovváábbbbííttaannii??  
((11  ppoonntt))
a. Csak teher- és vegyesvonatokkal szabad továbbítani.
b. Csak vegyes- és mozdonyvonatokkal szabad továbbítani.
c. Csak tehervonatokkal szabad továbbítani.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1155--2200..  ffeejjeezzeett
2277..  MMii  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aazz  áállttaalláánnoossttóóll  eellttéérrôô  ––  kküüllöönnlleeggeess  ––  vváárraakkoozzáá--
ssii  iiddôôkkeett??  ((11  ppoonntt))
a. A Szolgálati menetrendkönyv 1. táblázata.
b. A Menetrendi Utasítás.
c. A Menetrendi segédkönyv 5. táblázat 7. rovata.

2288..  AAzz  áállttaalláánnoossttóóll  eellttéérrôô  ––  kküüllöönnlleeggeess  ––  vváárraakkoozzáássii  iiddôôkkeett  hhooll  ééss
hhooggyyaann  kkeellll  mmeegghhaattáárroozznnii??  ((11  ppoonntt))
a. A Menetrendi Utasításban évente kell meghatározni.
b. A Közlekedési Határozmányokban kell meghatározni, kétéves

érvényességi idôtartammal.

c. Az általánostól eltérô várakozási idôk csak a menetvonal tulaj-
donos engedélye alapján alkalmazhatók, melyeket évente a
Hálózat Hozzáférési Szerzôdésben kell meghatározni.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22--1177..  FFüüggggeelléékk
2299..  MMeellyy  sszzáámmttaarrttoommáánnyybbaa  ssoorroolltt  vvoonnaattookk  ttaarrttoozznnaakk  aa  ffôôvvoonnaallii
sszzeemmééllyysszzáállllííttóó  vvoonnaattookk  sszzáámmccssooppoorrttjjáábbaa??  ((11  ppoonntt))
a. A 00001-29999-ig.
b. A 00001-13999-ig, és 14000-14999-ig.
c. A 00001-13999-ig, és 15000-19999-ig.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  2277--3333..  FFüüggggeelléékk
3300..  MMiillyyeenn  vvoonnaattttaall  sszzaabbaadd  rreennddkkíívvüüllii  kküüllddeemméénnyytt  ttoovváábbbbííttaannii  aa
ffoorrggaallmmii  uuttaassííttááss  ffüüggggeelléékkéébbeenn  eellôôíírrttaakk  sszzeerriinntt??  ((11  ppoonntt))
a. A rendkívüli küldeményt mindig a vonalon közlekedô legki-

sebb alapsebességû vonattal kell továbbítani.
b. Csak olyan tehervonattal szabad továbbítani, amely a kiutalt

menetvonal szerint nem közlekedik kétvágányú, vagy párhu-
zamos egyvágányú pályán.

c. Rendkívüli küldemény tehervonattal továbbítható.

FF..11..  sszz..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  11--22--55..  ffeejjeezzeett
11..  HHooggyyaann  lleehheett  aa  „„VV””  bbeettûûss  jjeellzzôô  mmeelllleetttt  aa  vvoonnaattttaall  eellhhaallaaddnnii,,  hhaa
aa  „„VV””  bbeettûûss  jjeellzzôônnééll  nneemm  aaddnnaakk  „„MMeeggáálllljj!!””  jjeellzzéésstt??  ((11  ppoonntt))
a. Ha a „V” betûs jelzônél nem adnak „Megállj!” jelzést, akkor va-

lamennyi vonattal (a tolt vonattal is) megállás nélkül kell el-
haladni.

b. A tolt vonat kivételével a jelzô mellett akár megállás nélkül is
el szabad haladni.

c. A „V” betûs jelzônél valamennyi vonattal (a tolt vonattal is)
minden esetben meg kell állni a szolgálati helyre megállás
nélkül behaladni nem szabad.

22..  HHooggyyaann  lleehheett  aa  „„VV””  bbeettûûss  jjeellzzôô  mmeelllleetttt  aa  ttoolltt  vvoonnaattttaall  eellhhaallaadd--
nnii,,  hhaa  aa  „„VV””  bbeettûûss  jjeellzzôônnééll  nneemm  aaddnnaakk  „„MMeeggáálllljj!!””  jjeellzzéésstt??  ((11  ppoonntt))
a. A tolt vonattal a „V” betûs jelzô mellett az induláskor kapott

engedély alapján és az alacsony (legfeljebb 25 km/h) sebes-
ség miatt mindig megállás nélkül kell elhaladni.

b. Ha a „V” betûs jelzônél nem adnak „Megállj!” jelzést, akkor a
tolt vonattal a jelzô mellett megállás nélkül el szabad haladni.

c. A tolt vonattal a„V” betûs jelzônél megállás nélkül nem lehet
elhaladni a továbbhaladásra az F.2. sz. Forgalmi Utasítás
elôírásai a mérvadók.

33..  HHooggyyaann  ttöörrttéénniikk  aa  ttoollaattóó  sszzeemmééllyyzzeett  éérrtteessííttééssee  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyy
mmeelllléékkvváággáánnyyáárraa  eellrreennddeelltt  llaassssúúmmeenneettrrôôll??  ((11  ppoonntt))

a. Az állomásra rendszeresített pályavasúti tolatócsapatot szolgá-
lat átadási könyvben, a mozdonyvezetôt élôszóban, ha pedig a
tolatást nem az állomásra rendszeresített tolatócsapat végzi,
akkor vonali parancskönyvben kell értesíteni.

b. A szolgálati hely mellékvágányára elrendelt lassúmenetrôl va-
lamennyi érdekelt tolató személyzet értesítése élôszóval törté-
nik.

c. Az állomásra rendszeresített pályavasúti tolatócsapatot pa-
rancskönyvben, a mozdonyvezetôt élôszóban, ha pedig a tola-
tást nem az állomásra rendszeresített tolatócsapat végzi, akkor
Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.

44..  HHooggyyaann  ttöörrttéénniikk  aazz  áálllloommáássrraa  rreennddsszzeerreessíítteetttt  ppáállyyaavvaassúúttii  ttoollaa--
ttóóccssaappaatt  éérrtteessííttééssee  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyy  mmeelllléékkvváággáánnyyáárraa  eellrreennddeelltt
llaassssúúmmeenneettrrôôll??  ((11  ppoonntt))
a. Az állomásra rendszeresített pályavasúti tolatócsapatot pa-

rancskönyvben kell értesíteni.
b. Az állomásra rendszeresített pályavasúti tolatócsapatot a tola-

tási kiírást tartalmazó egyéni szolgálati lapon kell értesíteni.
c. Az állomásra rendszeresített pályavasúti tolatócsapatot a tolatá-

si teljesítmények nyilvántartásán kell értesíteni.
55..  HHooggyyaann  ttöörrttéénniikk  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  éérrtteessííttééssee  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyy
mmeelllléékkvváággáánnyyáárraa  eellrreennddeelltt  llaassssúúmmeenneettrrôôll,,  hhaa  aazz  áálllloommáássrraa  rreenndd--
sszzeerreessíítteetttt  ppáállyyaavvaassúúttii  ttoollaattóóccssaappaatt  vvééggzzii  aa  ttoollaattáásstt??  ((11  ppoonntt))

Villamos fûtési lakatos vizsga

Jegyvizsgáló forgalmi vizsga
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  kkoommmmuunniikkáácciióójjaa  ttiillooss..

Megoldások: 1c; 2c; 3c; 4a; 5a; 6c; 7b; 8c; 9a; 10a; 11b;
12b; 13b; 14b; 15c; 16b; 17a; 18b; 19c; 20a; 21a; 22b;
23b; 24c; 25a; 26c; 27b; 28a; 29c; 30c.

(Folytatás a 6. oldalon)
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a. A mozdonyvezetôt az utasítást adó hangszórós távbeszélôn ke-
resztül kell értesíteni, de ilyenkor az adott közlemény nyugtá-
zása elmarad.

b. A szolgálati hely mellékvágányára elrendelt lassúmenetrôl a
mozdonyvezetôt mindig Tolatási jegyzéken kell értesíteni.

c. A mozdonyvezetôt élôszóban kell értesíteni.

FF..11..  sszz..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  66--77--88--99..  ffeejjeezzeett
66..  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 figye-

lemmel kell végezni a mozgást és a mozdonyvezetô részére
adott minden egyes közleménynél a megállás helyétôl való tá-
volságot kell közölni a mozdonyvezetôvel.

b. A tervezett megállási hely elôtti 100 m-en belül fokozott figye-
lemmel kell végezni a mozgást és a mozdonyvezetô részére 10
méterenként adott és visszaismételt közleményekkel kell a to-
latást irányítani.

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

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

88..  MMii  aa  tteeeennddôô  rrááddiióóvvaall  ttöörrttéénnôô  ttoollaattááss  kköözzbbeenn  aa  rreennddeellkkeezzéésseekk,,
iilllleettvvee  aazzookk  nnyyuuggttáázzáássáánnaakk  eellmmaarraaddáássaa  eesseettéénn??  ((11  ppoonntt))
a. A tolatást csak alacsonyabb legfeljebb 5 km/h sebességgel sza-

bad folytatni.
b. A rendelkezések, illetve azok nyugtázásának elmaradása ese-

tén a helyzet tisztázásáig a tolatást be kell fejezni és folytatni
csak újabb tolatási szolgáltatás megrendelése után szabad.

c. A helyzet tisztázásáig meg kell állítani a tolatást.

99..  MMeellyyiikk  hháállóózzaattoonn  aallkkaallmmaazzhhaattóókk  aa  vváállllaallkkoozzóó  vvaassúúttii  ttáárrssaassáággookk
áállttaall  aallkkaallmmaazzootttt  zzáárrjjeellzzôô  ttáárrccssaa,,  hhaa  aannnnaakk  aallaakkjjaa,,  sszzíínnee  ééss  fféénnyyvviiss--
sszzaavveerrôô  kkiiaallaakkííttáássaa  aazzoonnooss  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..--nnééll  rreennddsszzeerreessíítteetttt  zzáárrjjeellzzôô
ttáárrccssáávvaall??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a MÁV Zrt., a Gyôr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. magyar

üzemrészének vonalain, és az erdei vasutak vonalain.
b. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá esô hálózaton.
c. Csak a MÁV ZRt. által üzemeltetett normál és széles nyomtá-

volságú, továbbá a keskeny nyomtávolságú MÁV ZRt. Kecske-
méti Kisvasút vonalain.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  11..  ffeejjeezzeett
1100..  VVáállaasssszzaa  kkii  aazz  „„ÁÁlllloommáássii  sszzeemmééllyyzzeett””  ffooggaalloomm  hheellyyeess  mmeegghhaattáá--
rroozzáássáátt??  ((11  ppoonntt))
a. Az Utasítás értelmezése szempontjából a szolgálati helyeken

forgalmi, mûszaki és kereskedelmi tevékenységet végzô dol-
gozók gyûjtôelnevezése.

b. Az Utasítás értelmezése szempontjából a szolgálati helyeken –
a mozdony személyzet kivételével – forgalmi tevékenységet
végzô dolgozók gyûjtôelnevezése.

c. Az Utasítás értelmezése szempontjából a szolgálati helyeken –
a vonatszemélyzet kivételével -forgalmi tevékenységet végzô
dolgozók gyûjtôelnevezése.

1111..  VVaann--  ee  ááttmmeennôô  ffôôvváággáánnyyaa  aa  mmeeggáállllóó  --  rraakkooddóóhheellyynneekk,,  hhaa  aa
nnyyíílltt  vvoonnaall  vváággáánnyyaa  eeggyyeenneess  iirráánnyybbaa  áállllóó  vváállttóónn  ((vváállttóókkoonn))  áátt  ffoollyy--
ttaattóóddiikk,,  ddee  aa  mmeeggáállllóó--rraakkooddóóhheellyy  ttúúllssóó  vvééggéénn  kkiittéérrôô  iirráánnyybbaa  áállllóó
vváállttóónn  ((vváállttóókkoonn))  áátt  ccssaattllaakkoozziikk  aa  nnyyíílltt  vvoonnaallhhoozz??  ((11  ppoonntt))
a. Igen van, de ilyen esetben mindig a kijárati oldalon vágányút-

ban fekvô váltók egyenes, vagy kitérô irányba álló helyzetét
kell az átmenô fôvágány alapjául venni.

b. Nincs, mivel a megálló-rakodóhelyen lévô vágánytengely-ugrá-
sos fôvágányok nem tekinthetôk átmenô fôvágánynak.

c. Igen, ilyenkor a megálló-rakodóhelynek két átmenô fôvágánya
van.

1122..  MMeennnnyyii  ááttmmeennôô  ffôôvváággáánnyyaa  vvaann  aa  mmeeggáállllóó  --  rraakkooddóóhheellyynneekk,,  hhaa
aa  nnyyíílltt  vvoonnaall  vváággáánnyyaa  eeggyyeenneess  iirráánnyybbaa  áállllóó  vváállttóónn  ((vváállttóókkoonn))  áátt
ffoollyyttaattóóddiikk,,  ddee  aa  mmeeggáállllóó--rraakkooddóóhheellyy  ttúúllssóó  vvééggéénn  kkiittéérrôô  iirráánnyybbaa
áállllóó  vváállttóónn  ((vváállttóókkoonn))  áátt  ccssaattllaakkoozziikk  aa  nnyyíílltt  vvoonnaallhhoozz??  ((11  ppoonntt))
a. Ilyen esetben a megálló-rakodóhelynek nincs átmenô fô-

vágánya.
b. Ilyenkor a megálló-rakodóhelynek két átmenô fôvágánya van.
c. Ilyen esetben is csak egy átmenô fôvágánya van a megálló-ra-

kodóhelynek.

1133..  VVáállaasssszzaa  kkii  aa  „„CCssöökkkkeenntteetttt  üüzzeemmvviitteell””  ffooggaalloomm  hheellyyeess  mmeegghhaa--
ttáárroozzáássáátt??  ((11  ppoonntt))
a. Az elegyfeldolgozási, vonatösszeállítási tevékenység csökken-

tett létszámmal és eszközzel történô végrehajtása határállomá-
son.

b. Az elegyfeldolgozási, vonatösszeállítási tevékenység csökken-
tett eszközzel történô végrehajtása nagy forgalmú rendezô pá-
lyaudvarokon.

c. Az elegyfeldolgozási tevékenységnek csökkentett létszámmal
és eszközzel történô végrehajtása. Részletes elôírásokat az
ÁVU-ban kell szabályozni.

1144..  MMiillyyeenn  uuttaassííttáássbbaann  kkeellll  sszzaabbáállyyoozznnii  aazz  eelleeggyyffeellddoollggoozzáássii  tteevvéé--
kkeennyysséégg  mmiikkéénnttii  vvééggrreehhaajjttáássáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  rréésszzlleetteess  eellôôíírráássookkaatt
ccssöökkkkeenntteetttt  üüzzeemmvviitteell  eesseettéénn??  ((11  ppoonntt))
a. Az elegyfeldolgozási tevékenység csökkentett létszámmal és

eszközzel történô végrehajtására vonatkozó részletes elôírá-
sokat a forgalmi utasításban kell szabályozni.

b. Az elegyfeldolgozási tevékenység csökkentett létszámmal és
eszközzel történô végrehajtására vonatkozó részletes elôírá-
sokat csak a nagy forgalmú rendezô pályaudvarok ÁVU-ban
kell szabályozni.

c. A részletes elôírásokat az ÁVU-ban kell szabályozni.

1155..  MMiillyyeenn  sszzoollggáállaattii  hheellyy  aa  FFoorrggaallmmii  kkiittéérrôô??  ((11  ppoonntt))
a. Bejárati jelzôkkel fedezett, vonattalálkozásra berendezett, sze-

mély- és áruforgalmi szolgáltatásra meg nem nyitott szolgálati
hely.

b. Fedezô jelzôkkel fedezett, vonattalálkozásra berendezett, nyílt-
vonali szolgálati hely.

c. Bejárati, kijárati jelzôkkel fedezett, vonattalálkozásra berende-
zett, áruforgalmi szolgáltatásra meg nem nyitott nyíltvonali
szolgálati hely.

1166..  MMeellyy  sszzoollggáállaattii  hheellyyeekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  eellôôíírráássookk  éérrvvéénnyyeesseekk  aazz
eeggyyvváággáánnyyúú  ppáállyyáánn  lléévvôô  ffoorrggaallmmii  kkiittéérrôôkkrree  ffoorrggaalloommsszzaabbáállyyoozzáássii
sszzeemmppoonnttbbóóll??  ((11  ppoonntt))
a. Az állomásokra vonatkozó elôírások érvényesek.
b. A pályaelágazásokra, deltakiágazásokra és rendezô pályaudvar-

okra vonatkozó elôírások érvényesek.
c. A pályaelágazásokra vonatkozó elôírások érvényesek.

1177..  MMeellyy  sszzoollggáállaattii  hheellyyeekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  eellôôíírráássookk  éérrvvéénnyyeesseekk  aa
kkééttvváággáánnyyúú,,  iilllleettvvee  ppáárrhhuuzzaammooss  eeggyyvváággáánnyyúú  ppáállyyáánn  lléévvôô  vvoonnaattiinn--
ddííttóó,,  vvoonnaattffooggaaddóó  vváággáánnnnyyaall  nneemm  rreennddeellkkeezzôô  ffoorrggaallmmii  kkiittéérrôôkkrree
ffoorrggaalloommsszzaabbáállyyoozzáássii  sszzeemmppoonnttbbóóll??  ((11  ppoonntt))
a. A pályaelágazásokra és az állomásokra vonatkozó elôírások ér-

vényesek.
b. A pályaelágazásokra vonatkozó elôírások érvényesek.
c. Az állomásokra és rendezô pályaudvarokra vonatkozó elôírá-

sok érvényesek.

1188..  MMeellyy  tteevvéékkeennyyssééggeekk  ggyyûûjjttôô  eellnneevveezzééssee  aa  FFoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatt??
((11  ppoonntt))
a. A vonatközlekedés elôkészítésével, tervszerû, gazdaságos és

biztonságos lebonyolításával kapcsolatos valamennyi forgalmi
tevékenység gyûjtô elnevezése.

b. A vonatközlekedés lebonyolításával kapcsolatos valamennyi
forgalmi tevékenység gyûjtô elnevezése.

c. A vonatközlekedés lebonyolításával kapcsolatos valamennyi
forgalmi és kereskedelmi tevékenység gyûjtô elnevezése.

(Folytatás az 5. oldalról)

Jegyvizsgáló forgalmi vizsga
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Jegyvizsgáló forgalmi vizsga
1199..  FFoorrggaallmmii  tteevvéékkeennyyssééggnneekk  mmiinnôôssüüll--  ee  aa  kköövveettkkeezzôô  mmeegghhaattáárroo--
zzááss??  AA  sszzeemmééllyy--  ééss  áárruusszzáállllííttáásshhoozz  sszzüükkssééggeess  jjáárrmmûûvveekknneekk  mmeegg--
rreennddeellééss  aallaappjjáánn  ttöörrttéénnôô  mmoozzggaattáássaa..  ((11  ppoonntt))
a. Csak az áruszállításhoz szükséges jármûveknek megrendelés

alapján történô mozgatása minôsül forgalmi tevékenységnek,
mert a személyszállításhoz szükséges jármûvek mozgatása ke-
reskedelmi tevékenység.

b. Nem, mert csak a kimutatáson átadott vonatok elegyének, sze-
relvényének összeállítása minôsül forgalmi tevékenységnek.

c. Igen.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22--33..  ffeejjeezzeett
2200..  AAzz  aalláábbbbii  mmeegghhaattáárroozzáássookk  sszzeerriinntt  mmiikkoorr  tteekkiinntthheettôô  aazz  áálllloo--
mmáássii  fféénnyyssoorroommppóó  hhaasszznnáállhhaattaattllaannnnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. Ha olyan mértékben megsérül, hogy funkcióját nem képes be-

tölteni.
b. Az önmûködô térközbiztosító berendezés használhatatlansága

esetén minden esetben.
c. Csak akkor szabad, ha a biztosító berendezési diszpécser az ál-

lomási biztosító berendezés zavara miatt a fénysorompót hasz-
nálhatatlannak minôsíti.

2211..  MMiikkoorr  tteekkiinntthheettôô  aa  nnyyííllttvvoonnaallii--,,  ttoovváábbbbáá  aazz  áálllloommáássii  fféénnyyssoo--
rroommppóó  hhaasszznnáállhhaattaattllaannnnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. Mindenkor, ha a nyíltvonali fénysorompó zavaroldásának

eredményességérôl kapott értesítést a forgalmi szolgálattevô.
b. Minden olyan esetben, ha megsérül, még akkor is, ha a funk-

cióját képes betölteni.
c. Akkor, ha a helyhez kötött jelzô (pl. útsorompót ellenôrzô

fedezôjelzô, Fénysorompót ellenôrzô útátjárójelzô) használ-
hatatlanságra utaló, vagy továbbhaladást tiltó jelzést ad.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  44..  ffeejjeezzeett
2222..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  nnyyíílltt  vvoonnaalloonn,,  vvaaggyy  nnyyííllttvvoonnaallii  sszzoollggáállaattii  hheellyyeenn
vvééggzzeennddôô  ttoollaattááss  eesseettéénn  aa  vvoonnaallii  ttoollaattáássvveezzeettôô  rréésszzéérree  aa  ttoollaattáásstt
eennggeeddééllyyeezznnii??  ((11  ppoonntt))
a. Tolatási jegyzéken és élôszóval kell a tolatást engedélyezni.
b. A nyíltvonali szolgálati helyen lévô dolgozó által élôszóval és a

fejrovatos elôjegyzési naplóba történô elismertetéssel kell a
tolatást engedélyezni.

c. A vonatot a nyílt vonalra indító forgalmi szolgálattevô által,
Írásbeli rendelkezésen és élôszóval kell a tolatást engedélyez-
ni.

2233..  MMeellyy  eesseettbbeenn  vveezzeetthheettii  aa  ttoollaattáásstt  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô??((11  ppoonntt))
a. Rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás közben a to-

latásvezetôi (vonali tolatásvezetôi) vizsgával rendelkezô moz-
donyvezetô.

b. Más szolgálati ág vágányzatán nem állomási és nem vonatsze-
mélyzettel végzendô tolatás esetén, ha az érdekelt szolgálati
fônök ôt jelöli ki a tolatás vezetésére.

c. Jármûvek nélkül egyedül, vagy legfeljebb egy kocsival tolatást
végzô mozdony esetén.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  66--77..  ffeejjeezzeett
2244..  MMiillyyeenn  vvoonnóókkéésszzüülléékkeekkkkeell  ttöörrttéénnhheett  aa  jjáárrmmûûvveekk  öösssszzeekkaappccssoo--
lláássaa??  ((11  ppoonntt))
a. A jármûvek összekapcsolása az alábbi vonókészülékekkel tör-

ténhet: középütközôs önmûködô kapcsolókészülékkel, csa-
varkapoccsal, kombinált ütközô- és vonókészülékkel, közép-
ütközôs nem önmûködô kapcsolókészülékkel, merev kapcso-
lórúddal, rakománnyal, szükségkapcsolással valamint segély-
vonókészülékkel.

b. A jármûvek összekapcsolása az alábbi vonókészülékekkel tör-
ténhet: középütközôs nem önmûködô kapcsolókészülékkel,
csavarkapoccsal, kombinált ütközô- és vonókészülékkel, acél-
drót kötéllel, rakománnyal, szükségkapcsolással, valamint se-
gély-vonókészülékkel.

c. A jármûvek összekapcsolása kizárólag az alábbi vonókészülé-
kekkel történhet: középütközôs önmûködô kapcsolókészü-
lékkel, csavarkapoccsal, tengelyátszerelt kapcsolórúddal, ra-
kománnyal, rendkívüli kapcsolással, valamint segély-vonóké-
szülékkel.

2255..  KKii  kköötteelleess  aa  vvoonnaattoott  ttoovváábbbbííttóó  mmoozzddoonnyynnaakk  aa  vvoonnaatt  eelleeggyyéévveell,,
sszzeerreellvvéénnyyéévveell,,  ttöörrttéénnôô  öösssszzee--  iilllleettvvee  sszzééttkkaappccssoolláássáárróóll  ggoonnddooss--
kkooddnnii??  ((11  ppoonntt))
a. A Pályahálózat mûködtetôje köteles gondoskodni.
b. A vontatási szolgáltatást nyújtó vasútvállalat köteles gondos-

kodni.
c. A menetvonal tulajdonosa köteles gondoskodni.

2266..  KKii  kköötteelleess  aa  vvoonnaattoott  ttoovváábbbbííttóó  mmoozzddoonnyynnaakk  aa  vvoonnaatt  eelleeggyyéévveell,,
sszzeerreellvvéénnyyéévveell,,  aa  ttoovváábbbbííttootttt  jjáárrmmûûvveekknneekk  eeggyymmáássssaall  ttöörrttéénnôô  öösszz--
sszzee--  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 megbízott
vasúti társaság erre kiképzett munkavállalója köteles végezni.

c. Minden esetben a pályavasút erre kiképzett munkavállalója kö-
teles elvégezni.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  88--1111--1122..  ffeejjeezzeett
2277..  MMii  aallaappjjáánn  sszzaabbaadd  vvoonnaattoott  kköözzbbeessoorroozzootttt  mmoozzddoonnnnyyaall  ((hhúúzz--
vvaa--ttoollvvaa))  kköözzlleekkeeddtteettnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a pályahálózatot mûködtetô engedélyével kizárólag se-

gélynyújtás céljából, annak idô tartamáig szabad vonatot köz-
besorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni.

b. Csak a Gépészeti Üzletág engedélyével és az általa jóváhagyott
végrehajtási utasítás alapján szabad vonatot közbesorozott
mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni.

c. Csak a pályahálózat mûködtetôje által jóváhagyott végrehajtá-
si utasítás alapján szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal
(húzva-tolva) közlekedtetni.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1133--1155--1166--2200..  ffeejjeezzeett
2288..  MMiivveell  kkaappccssoollaattooss  rreennddeellkkeezzéésseekkeett  kkeellll  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôôvveell
ééss  aa  vvoonnaallii  ttoollaattáássvveezzeettôôvveell,,  vvaaggyy  vveezzeettôô  jjeeggyyvviizzssggáállóóvvaall  ÍÍrráássbbeellii
rreennddeellkkeezzééss  eellnneevveezzééssûû  nnyyoommttaattvváánnyyoonn  kköözzööllnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a vágányzárral, lassúmenettel és sorompó használhatat-

lansággal kapcsolatos rendelkezéseket szabad az Írásbeli ren-
delkezés elnevezésû nyomtatványon közölni.

b. Csak a vonatközlekedéssel kapcsolatos rendelkezések közöl-
hetôk Írásbeli rendelkezés elnevezésû nyomtatványon.

c. A vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezése-
ket.

2299..  MMiillyyeenn  rreennddeellkkeezzéésseekkeett  kkeellll  aa  vvoonnaattsszzeemmééllyyzzeetttteell  eelleekkttrroonnii--
kkuuss  ffoorrmmáábbaann  ((úúttoonn))  aaddootttt  ÍÍrráássbbeellii  rreennddeellkkeezzéésseenn  kköözzööllnnii??  ((11
ppoonntt))
a. Elektronikus formába (úton) adott Írásbeli rendelkezésen

csak a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról szó-
ló rendelkezést szabad közölni, más vonatközlekedéssel kap-
csolatos rendelkezéseket mindig papíralapú nyomtatványon
kell kézbesíteni.

b. Elektronikus formába (úton) adott Írásbeli rendelkezésen
csak a vonatközlekedéssel kapcsolatos rendelkezések közöl-
hetôk.

c. A vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezése-
ket.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22--1155--1177..  FFüüggggeelléékk
3300..  MMiitt  kköötteelleess  mméégg  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  aa  vvoonnaatt  aa  mmoozzddoonnyyáánnaakk
sszzoollggáállaattkkéépptteelleennssééggee,,  vvaaggyy  bbáárrmmeellyy  mmááss  ookk  mmiiaatttt  nnyyííllttvvoonnaalloonn
ttöörrttéénnôô  mmeeggáálllláássoonn  kkíívvüüll  aa  ffoorrggaalloommsszzaabbáállyyoozzóó  rréésszzéérree  bbeejjeelleenn--
tteennii  aa  ttáávvkkeezzeelltt,,  ttáávvvveezzéérreelltt  sszzoollggáállaattii  hheellyyeenn??  ((11  ppoonntt))
a. A távolbalátás korlátozottságának tényét, de csak akkor, ha a lá-

tótávolság már 50 méter alá csökkent.
b. A szabadlátás korlátozottságát.
c. A távolbalátás korlátozottságát.

Megoldások: 1b; 2c; 3c; 4a; 5c; 6a; 7b; 8c; 9b; 10c; 11b;
12a; 13c; 14c; 15a; 16a; 17b; 18b; 19c; 20a; 21c; 22c;
23a; 24a; 25c; 26b; 27c; 28c; 29c; 30c.
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FF..11..  sszz..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  11--22--55..  FFeejjeezzeett
11..  HHooggyyaann  ttöörrttéénniikk  aazz  áálllloommáássrraa  rreennddsszzeerreessíítteetttt  ppáállyyaavvaassúúttii  ttoollaa--
ttóóccssaappaatt  éérrtteessííttééssee  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyy  mmeelllléékkvváággáánnyyáárraa  eellrreennddeelltt
llaassssúúmmeenneettrrôôll??  ((11  ppoonntt))
a. Az állomásra rendszeresített pályavasúti tolatócsapatot a tolatá-

si teljesítmények nyilvántartásán kell értesíteni.
b. Az állomásra rendszeresített pályavasúti tolatócsapatot pa-

rancskönyvben kell értesíteni.
c. Az állomásra rendszeresített pályavasúti tolatócsapatot a tolatá-

si kiírást tartalmazó egyéni szolgálati lapon kell értesíteni.

22..  HHooggyyaann  ttöörrttéénniikk  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  éérrtteessííttééssee  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyy
mmeelllléékkvváággáánnyyáárraa  eellrreennddeelltt  llaassssúúmmeenneettrrôôll,,  hhaa  aazz  áálllloommáássrraa  rreenndd--
sszzeerreessíítteetttt  ppáállyyaavvaassúúttii  ttoollaattóóccssaappaatt  vvééggzzii  aa  ttoollaattáásstt??  ((11  ppoonntt))
a. A mozdonyvezetôt az utasítást adó hangszórós távbeszélôn ke-

resztül kell értesíteni, de ilyenkor az adott közlemény nyugtá-
zása elmarad.

b. A szolgálati hely mellékvágányára elrendelt lassúmenetrôl a
mozdonyvezetôt mindig Tolatási jegyzéken kell értesíteni.

c. A mozdonyvezetôt élôszóban kell értesíteni.

FF..11..  sszz..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  66--77--88--99..  ffeejjeezzeett
33..  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 figye-

lemmel kell végezni a mozgást és a mozdonyvezetô részére
adott minden egyes közleménynél a biztosított tolatás jelzôtôl
való távolságot kell közölni a mozdonyvezetôvel.

b. A tervezett megállási hely elôtti 100 m-en belül fokozott figye-
lemmel kell végezni a mozgást és a mozdonyvezetô részére 10
méterenként adott és visszaismételt közleményekkel kell a to-
latást irányítani.

c. A tervezett megállási hely elôtti 100 m-en belül fokozott figye-
lemmel kell végezni a mozgást és a mozdonyvezetô részére
adott minden egyes közleménynél a megállás helyétôl való tá-
volságot kell közölni a mozdonyvezetôvel.

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

55..  MMii  aa  tteeeennddôô  rrááddiióóvvaall  ttöörrttéénnôô  ttoollaattááss  kköözzbbeenn  aa  rreennddeellkkeezzéésseekk,,
iilllleettvvee  aazzookk  nnyyuuggttáázzáássáánnaakk  eellmmaarraaddáássaa  eesseettéénn??  ((11  ppoonntt))
a. A rendelkezések, illetve azok nyugtázásának elmaradása ese-

tén a helyzet tisztázásáig a tolatást be kell fejezni és folytatni
csak újabb tolatási szolgáltatás megrendelése után szabad.

b. A helyzet tisztázásáig meg kell állítani a tolatást.
c. A tolatást csak alacsonyabb legfeljebb 5 km/h sebességgel sza-

bad folytatni.

66..  MMeellyyiikk  hháállóózzaattoonn  aallkkaallmmaazzhhaattóókk  aa  vváállllaallkkoozzóó  vvaassúúttii  ttáárrssaassáággookk
áállttaall  aallkkaallmmaazzootttt  zzáárrjjeellzzôô  ttáárrccssaa,,  hhaa  aannnnaakk  aallaakkjjaa,,  sszzíínnee  ééss  fféénnyyvviiss--
sszzaavveerrôô  kkiiaallaakkííttáássaa  aazzoonnooss  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..--nnééll  rreennddsszzeerreessíítteetttt  zzáárrjjeellzzôô
ttáárrccssáávvaall??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a MÁV Zrt., a Gyôr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. magyar

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

volságú, továbbá a keskeny nyomtávolságú MÁV ZRt. Kecske-
méti Kisvasút vonalain.

c. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá esô hálózaton.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  11..  ffeejjeezzeett
77..  MMeellyy  vváággáánnyyookkaatt  tteekkiinnttjjüükk  BBpp..KKeelleettii  --  KKôôbbáánnyyaa  ffeellssôô,,  KKôôbbáánnyyaa
ffeellssôô--RRáákkooss  ffeennttii  ppáállyyaa  ééss  BBpp..DDééllii  --  KKeelleennfföölldd  kköözzöötttt  aa  kkeezzddôô,,  vvaaggyy
vvééggppoonntt  ffeelléé  tteekkiinnttvvee  hheellyyeess  ééss  hheellyytteelleenn  vváággáánnyynnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. A kezdô, vagy végpont felé tekintve egyaránt a jobb oldali vá-

gány a helyes a bal oldali a helytelen vágány.

b. A kezdô, vagy végpont felé tekintve egyaránt a bal oldali vá-
gány a helyes a jobb oldali a helytelen vágány.

c. Minden esetben a kezdôpont felé tekintve a jobb oldali vágány
a helyes a bal oldali a helytelen vágány.

88..  VVáállaasssszzaa  kkii  aa  „„KKüüllöönnvvoonnaatt””  ffooggaalloomm  hheellyyeess  mmeegghhaattáárroozzáássáátt??
((11  ppoonntt))
a. Közforgalomban igénybe nem vehetô, valamely vállalkozó vas-

úti társaság által megrendelt és a Pályavasút által forgalomba
helyezett vonat.

b. Közforgalomban igénybe nem vehetô, valamely vállalkozó vas-
úti társaság által megrendelt és külön rendelkezéssel forga-
lomba helyezett vonat.

c. Közforgalomban igénybe nem vehetô, és a Biztonsági Igazga-
tóság külön engedélyével forgalomba helyezett vonat.

99..  MMeellyy  vvoonnaattoott  nneevveezzzzüükk  „„KKüüllöönnvvoonnaatt””--  nnaakk??((11  ppoonntt))
a. Közforgalomban igénybe nem vehetô, és a Biztonsági Igazga-

tóság külön engedélyével forgalomba helyezett vonat.
b. Közforgalomban igénybe nem vehetô, valamely vállalkozó vas-

úti társaság által megrendelt és külön rendelkezéssel forga-
lomba helyezett vonat.

c. Közforgalomban igénybe nem vehetô, valamely vállalkozó vas-
úti társaság által megrendelt és a Pályavasút által forgalomba
helyezett vonatot.

1100..  MMiillyyeenn  ffeellttéétteellnneekk  mmeeggffeelleellôô  ddoollggoozzóó  lláátthhaattjjaa  eell  aa  mmoozz--
ddoonnyyvveezzeettôô  mmeelllleetttt  aa  ffiiggyyeellôô  sszzoollggáállaattoott??  ((11  ppoonntt))
a. Érvényes forgalmi vizsgával, és mozdonyvezetôi engedéllyel

rendelkezô, dolgozó.
b. Érvényes forgalmi vizsgával rendelkezô, a vonat megállítására

kioktatott dolgozó.
c. Az F.1. sz. Jelzési Utasításnak az O.1. sz. Oktatási Utasítás 1. sz.

szakági függelékében meghatározott tudás- és ismeretanyagá-
ból érvényes vizsgával rendelkezô dolgozó.

1111..  MMiillyyeenn  sszzoollggáállaattii  hheellyynneekk  tteekkiinnttjjüükk  aa  mmeeggáállllóó  --  rraakkooddóóhheellyyeett??
((11  ppoonntt))
a. Személy- és áruforgalmi szolgáltatásra megnyitott, vonattalál-

kozásra be nem rendezett nyíltvonali szolgálati hely, ahol a
fôvágányon kívül egy vagy több mellékvágány is van.

b. A vonattalálkozásokra berendezett olyan szolgálati hely, mely-
re az állomásokra vonatkozó elôírások érvényesek.

c. Csak áruforgalmi szolgáltatásra megnyitott olyan szolgálati
hely, melyre az állomásokra vonatkozó elôírások érvényesek.

1122..  MMeellyy  vváággáánnyytt  nneevveezzzzüükk  „„MMeelllléékkvváággáánnyy””--  nnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. A szolgálati helyek vonatfogadásra kijelölt vágánya. Közelebbi

elnevezésüket rendeltetésük határozza meg (pl IC, EC, RO-
LA vonatfogadó stb.).

b. A szolgálati helyek vonatközlekedésre igénybe vehetô, legfel-
jebb 300 m hosszú vonatok fogadásra kijelölt vágánya.

c. A szolgálati helyek vonatközlekedésre igénybe nem vehetô vá-
gánya. Közelebbi elnevezésüket rendeltetésük határozza meg.

1133..  MMeellyy  vvoonnaattoott  nneevveezzzzüükk  „„MMoottoorrvvoonnaatt””--  nnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. Olyan szerelvény, amely több motorkocsiból, vagy motorkoc-

sik(k)ból és hozzákapcsolt személyszállító kocsi(k)ból áll.
b. Áruszállítás céljára kialakított egy motor meghajtású könnyû

szerelvény.
c. Személyszállítás céljára kialakított egy, vagy több motorkocsi-

ból kialakított olyan szerelvény, melynek önsúlya nem haladja
meg a 6000 kg-t.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22--33--44..  ffeejjeezzeett
1144..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  nnyyíílltt  vvoonnaalloonn,,  vvaaggyy  nnyyííllttvvoonnaallii  sszzoollggáállaattii  hheellyyeenn
vvééggzzeennddôô  ttoollaattááss  eesseettéénn  aa  vvoonnaallii  ttoollaattáássvveezzeettôô  rréésszzéérree  aa  ttoollaattáásstt
eennggeeddééllyyeezznnii??  ((11  ppoonntt))
a. A nyíltvonali szolgálati helyen lévô dolgozó által élôszóval és a

fejrovatos elôjegyzési naplóba történô elismertetéssel kell a
tolatást engedélyezni.

b. A vonatot a nyílt vonalra indító forgalmi szolgálattevô által,
Írásbeli rendelkezésen és élôszóval kell a tolatást engedélyez-
ni.

c. Tolatási jegyzéken és élôszóval kell a tolatást engedélyezni.

Kocsirendezô, Saruzó,  Vonali kocsirendezô forgalmi vizsga
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Kocsirendezô, Saruzó,  Vonali kocsirendezô forgalmi vizsga
1155..  HHaa  eeggyy  sszzoollggáállaattii  hheellyyeenn  eeggyyiiddôôbbeenn  ttööbbbb  ttoollaattóóccssaappaatt  vvééggeezz
sszzoollggáállaattoott,,  aakkkkoorr  mmuunnkkáájjuukkaatt  kkii  kköötteelleess  iirráánnyyííttaannii??  ((11  ppoonntt))
a. A külsô forgalmi szolgálattevô a térfônök, a forgalmi szol-

gálattevô, vagy a kocsimester (forgalmi) köteles irányítani.
b. A térfônök, a forgalmi szolgálattevô, vagy a kocsimester (for-

galmi).
c. A forgalmi szolgálattevô, a külsô forgalmi szolgálattevô, vagy a

kocsimester (forgalmi).

1166..  MMeellyy  eesseettbbeenn  vveezzeetthheettii  aa  ttoollaattáásstt  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô??((11  ppoonntt))
a. Más szolgálati ág vágányzatán nem állomási és nem vonatsze-

mélyzettel végzendô tolatás esetén, ha az érdekelt szolgálati
fônök ôt jelöli ki a tolatás vezetésére.

b. Jármûvek nélkül egyedül, vagy legfeljebb egy kocsival tolatást
végzô mozdony esetén.

c. Rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás közben a to-
latásvezetôi (vonali tolatásvezetôi) vizsgával rendelkezô moz-
donyvezetô.

1177..  MMiikkoorr  vveezzeetthheettii  aa  ttoollaattáásstt  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô??  ((11  ppoonntt))
a. Akkor, ha nem áll rendelkezésre igénybe vehetô más alkalmas

dolgozó.
b. Rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás közben a to-

latásvezetôi (vonali tolatásvezetôi) vizsgával rendelkezô moz-
donyvezetô.

c. Jármûvek nélkül egyedül tolatást végzô mozdony esetén, ha
rendelkezik tolatásvezetôi vizsgával.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  55--66--77--88..  ffeejjeezzeett
1188..  VVáállaasssszzaa  kkii  aa  mmoonnddaatt  hheellyyeessnneekk  ttaarrttootttt  bbeeffeejjeezzôô  rréésszzéétt!!  SSzzoorroo--
ssaann  kkeellll  kkaappccssoollnnii  ((11  ppoonntt))
a. 60 km/h-nál kisebb sebességû vonatnál valamennyi jármûvet

egymással, egy kocsi hosszát meghaladó tárgyakkal rakott ko-
csikat a védô kocsijukkal és a kombinált ütközô- és vonókészü-
lékkel ellátott jármûveket csavarkapoccsal történô kapcsolása-
kor.

b. Élôállattal, robbanó áruval, darabáruval rakott kocsikat egy-
mással és a szomszédos jármûvekkel; a 40 km/h-nál nagyobb
sebességû vonatnál valamennyi jármûvet egymással, az után-
futó jármûvet a jelzôkocsival.

c. Az utánfutó jármûvet a jelzôkocsival; a személyekkel elfoglalt
kocsikat, mozdonyokat egymással és a szomszédos jármûvel, a
kombinált ütközô- és vonókészülékkel ellátott jármûveket
csavarkapoccsal történô kapcsolásakor.

1199..  KKii  kköötteelleess  aa  jjáárrmmûûvveekkeett  mmeerreevv  kkaappccssoollóórrúúddddaall  öösssszzee--iilllleettvvee
sszzééttkkaappccssoollnnii??  ((11  ppoonntt))
a. A merev kapcsolórúddal történô jármûvek kapcsolását csak

mûszaki dolgozó végezheti.
b. A jármûveket mindenkor az erre kiképzett dolgozó köteles

merev kapcsolórúddal össze- illetve szétkapcsolni.
c. A jármûveket valamennyi dolgozó köteles merev kapcsolórúd-

dal össze-illetve szétkapcsolni, amennyiben az szükségessé vá-
lik.

2200..  MMeerreevv  kkaappccssoollóórrúúddddaall  ttöörrttéénnôô  öösssszzee,,--  iilllleettvvee  sszzééttkkaappccssoolláásstt
mmeellyy  UUttaassííttááss  vvoonnaattkkoozzóó  eellôôíírráássaaiinnaakk  ffiiggyyeelleemmbbee  vvéétteelléévveell  kkeellll  vvéé--
ggeezznnii??  ((11  ppoonntt))
a. A D.2. sz. Utasítás vonatkozó elôírásainak figyelembe vételével

kell végezni.
b. A Mûszaki Táblázatok II. táblázatának vonatkozó elôírásainak

figyelembe vételével kell végezni.
c. A D.4. sz. Utasítás vonatkozó elôírásainak figyelembe vételével

kell végezni.

2211..  KKiinneekk  kkeellll  aa  sszzoollggáállaattkkéépptteelleennnnéé  vváálltt  mmoottoorrvvoonnaattoott  sseeggééllyy--vvoo--
nnóókkéésszzüülléékkkkeell  aa  sseeggééllyymmoozzddoonnnnyyaall  öösssszzeekkaappccssoollnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Vonatkísérôkkel közlekedô vonatnál a segélykapcsolat létesíté-

sét a vonatkísérôk kötelesek elvégezni.
b. Csak gépészeti dolgozó, vagy a mozdonyvezetô végezhet ilyen

kapcsolást.
c. Az arra kiképzett dolgozónak, vagy a mozdonyvezetônek kell

összekapcsolni.

2222..  KKii  kköötteelleess  aa  vvoonnaattoott  ttoovváábbbbííttóó  mmoozzddoonnyynnaakk  aa  vvoonnaatt  eelleeggyyéévveell,,
sszzeerreellvvéénnyyéévveell,,  ttöörrttéénnôô  öösssszzee--  iilllleettvvee  sszzééttkkaappccssoolláássáárróóll  ggoonnddooss--
kkooddnnii??  ((11  ppoonntt))
a. A Pályahálózat mûködtetôje köteles gondoskodni.
b. A menetvonal tulajdonosa köteles gondoskodni.
c. A vontatási szolgáltatást nyújtó vasútvállalat köteles gondos-

kodni.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1111--1122--1133--1144..  ffeejjeezzeett
2233..  KKii  kköötteelleess  aa  vvoonnaattookk  ttoovváábbbbííttáássááhhoozz  sszzüükkssééggeess  eellôôffooggaattii,,--  ttoollóó--
mmoozzddoonnyyookkaatt  mmeeggrreennddeellnnii,,  iilllleettvvee  lleemmoonnddaannii,,  vvaallaammiinntt  vvoonnaatt--
sszzeemmééllyyzzeetteett  bbiizzttoossííttaannii??  ((11  ppoonntt))
a. A vonatok továbbításához szükséges elôfogati-, toló mozdo-

nyok megrendelése és lemondása mindenkor a vontatási szol-
gáltatást nyújtó vasúti társaság kötelessége, a vonatszemélyzet
biztosítása pedig a menetvonal tulajdonos vasúti társaság fel-
adata.

b. A vonatok továbbításához szükséges mozdonyok megrendelé-
se és a vonatszemélyzet biztosítása a menetvonal tulajdonos
vasúti társaság feladata, de ezek lemondása a forgalmi szol-
gálattevô kötelessége.

c. A menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles.

2244..  MMeellyy  vvoonnaattookk  rréésszzéérree  kkeellll  mmeenneettrreennddeett  kkéésszzíítteennii,,  hhaa  aazz  nneemm
vváággáánnyyzzáárroolltt  vvoonnaallrréésszzeenn,,  vvaaggyy  ééppííttééss  aallaatttt  lléévvôô  vváággáánnyyoonn  kköözzllee--
kkeeddiikk??  ((11  ppoonntt))
a. Az operatív tehervonatok kivételével valamennyi vonat részére

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

natok részére kell menetrendet készíteni, valamennyi más vo-
nat részére csak menettervet kell operatív módon létrehozni
a FOR00 alrendszer megfelelô párbeszédének kezelésével.

c. Minden vonat részére menetrendet kell készíteni.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1155--1166--1188--2200..  ffeejjeezzeett
2255..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôôtt  ffeellhhaattaallmmaazznnii  eeggyyéénnii  kkiijjáárraattii
jjeellzzôô  ttoovváábbbbhhaallaaddáásstt  eennggeeddééllyyeezzôô  jjeellzzééssee  eesseettéénn  aa  mmeenneettrreenndd
sszzeerriinntt  áátthhaallaaddóó  vvoonnaattoott,,  hhaa  aazz  eeggyyéénnii  kkiijjáárraattii  jjeellzzôôrree  aa  kküüllöönn  eellôô--
jjeellzzôôvveell,,  vvaaggyy  aazz  eellôôjjeellzzéésstt  aaddóó  ffôôjjeellzzôôvveell  eellôôjjeellzzééss  aaddhhaattóó??  
((11  ppoonntt))
a. Jelzôkezeléssel és egyidejû menesztéssel.
b. Csak jelzôkezeléssel kell a mozdonyvezetôt felhatalmazni.
c. Elôzetes jelzôkezeléssel és vonatindító jelzôeszközzel.

2266..  KKii  vvééggeezzhheettii  aa  ffeellhhaattaallmmaazzáásstt  aa  ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatttteevvôôvveell  nneemm
rreennddeellkkeezzôô  sszzoollggáállaattii  hheellyyeekkeenn  ééss  aa  nnyyíílltt  vvoonnaalloonn  nneemm  ttoovváábbbbhhaa--
llaaddáásstt  mmeeggttiillttóó  jjeellzzééss,,  hhaanneemm  bbáárrmmeellyy  mmááss  ookk  mmiiaatttt  mmeeggáálllltt  vvaallaa--
mmeennnnyyii  vveezzeettôô  jjeeggyyvviizzssggáállóóvvaall,,  vvaaggyy  vvoonnaallii  ttoollaattáássvveezzeettôôvveell  kköö--
zzlleekkeeddôô  vvoonnaattnnááll??  ((11  ppoonntt))
a. Vezetô jegyvizsgáló, vagy vonali tolatásvezetô.
b. Vezetô jegyvizsgáló, vagy a vezetô jegyvizsgálótól esetrôl esetre

kapott engedély alapján a jegyvizsgáló, illetve a vonali to-
latásvezetô.

c. A forgalmi szolgálattevôvel nem rendelkezô szolgálati helye-
ken és a nyílt vonalon bármely ok miatt megállt vonatot csak
a mozdonyvezetô mellett figyelô szolgálatot ellátó dolgozó ha-
talmazhatja fel indulásra még akkor is, ha a vonat vezetô jegy-
vizsgálóval, vagy vonali tolatásvezetôvel közlekedik.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22--88--1122..  FFüüggggeelléékk
2277..  HHooggyyaann  kkeellll  aazz  ÚÚttssoorroommppóótt  eelllleennôôrrzzôô  ffeeddeezzôôjjeellzzôôkkeett  mmeegg--
jjeellööllnnii??((11  ppoonntt))
a. Nagy „F” betûvel kell jelölni és a jelölést ki kell egészíteni a

kezdôpont felôl kezdve az abc folytatólagos kisbetûivel, vala-
mint az útsorompó számával (Pl. Fa268, Fb112, stb.).

b. Az útsorompó számával kell megjelölni (AS268).
c. Az abc folytatólagos nagybetûivel kell jelölni és a jelölést ki kell

egészíteni kis „úf” (útsorompót fedezô) betûkkel.

(Folytatás a 10. oldalon)
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2288..  MMeellyy  jjeellzzôôkkeett  kkeellll  aazz  úúttssoorroommppóó  sszzáámmáávvaall  jjeellööllnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Az Útsorompót ellenôrzô fedezôjelzôket.
b. Az útátjáró jelzôket.
c. A Mellékvonali bejáratirányú ellenôrzô jelzôk elôjelzôit.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1177--2277--3300..  FFüüggggeelléékk
2299..  MMiirree  uuttaall  aazz  áállttaalláánnooss  éérrvvéénnyyûû  eennggeeddééllllyyeell  ttoovváábbbbíítthhaattóó
eeggyyéébb  kküüllddeemméénnyyeekk  ((6655))  kkóódd  mmeeggjjeellööllééssee??  ((11  ppoonntt))
a. Rakszelvényen túlérô egyéb küldemény.
b. Olyan nemzetközi küldemény, melyet a belföldi vonalakon

nem kell rendkívüli küldeményként kezelni.

c. Nem rakszelvényen túlérô tengelyterhelés túllépés (Mûszaki
Táblázatok II 6.sz. Táblázat vonalosztály oszlopában megadott
határértékig, csak 2 és 4 tengelyes vasúti kocsikra)

3300..  HHooggyyaann,,  mmiillyyeenn  kkóóddddaall  kkeellll  mmeeggjjeellööllnnii  aazzookkaatt  aazz  áállttaalláánnooss  éérr--
vvéénnyyûû  eennggeeddééllllyyeell  ttoovváábbbbíítthhaattóó  nneemmzzeettkköözzii  kküüllddeemméénnyyeekkeett,,  mmee--
llyyeekkeett  aa  bbeellffööllddii  vvoonnaallaakkoonn  nneemm  kkeellll  rreennddkkíívvüüllii  kküüllddeemméénnyykkéénntt
kkeezzeellnnii??  ((11  ppoonntt))
a. (65) kóddal kell megjelölni.
b. (07) kóddal kell megjelölni.
c. (00) kóddal kell megjelölni.

(Folytatás a 9. oldalról)

Megoldások: 1b; 2c; 3c; 4c; 5b; 6c; 7b; 8a; 9c; 10b; 11a;
12c; 13a; 14b; 15c; 16c; 17b; 18c; 19b; 20a; 21c; 22b;
23c; 24c; 25b; 26a; 27b; 28a; 29c; 30c

Kocsirendezô, Saruzó,  Vonali kocsirendezô forgalmi vizsga
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