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FF..11..  sszz..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  11--22--55..  ffeejjeezzeett
11..  HHooll  kköötteelleesseekk  aa  ddoollggoozzóókk  aa  nnaappsszzaakknnaakk  mmeeggffeelleellôô  kkéézzii  jjeellzzôôeesszz--
kköözzöökkeett  ttoollaattááss,,  iilllleettvvee  vvoonnaattkköözzlleekkeeddééss  kköözzbbeenn  ttaarrttaannii??  ((11  ppoonntt))
a. Vonatközlekedés közben a dolgozók a napszaknak megfelelô kézi

jelzôeszközöket kötelesek állandóan maguknál tartani, tolatás köz-
ben pedig csak akkor kötelesek maguknál tartani, ha a tolatás nem
rádióval történik.

b. Vonatközlekedés és tolatás közben a dolgozók a napszaknak meg-
felelô kézi jelzôeszközöket kötelesek állandóan maguknál tartani.

c. A dolgozók a napszaknak megfelelô kézi jelzôeszközöket tolatás
közben állandóan vonatközlekedés közben szükség esetén maguk-
nál kötelesek tartani.

22..  KKeellll--ee  eellôôjjeellzzéésstt  aaddnnii,,  ééss  hhaa  iiggeenn,,  mmiillyyeenn  mmóóddoonn  aazz  ÚÚttssoorroommppóótt  eell--
lleennôôrrzzôô  ffeeddeezzôôjjeellzzôôrree??  ((11  ppoonntt))
a. Nem kell elôjelzést adni, mivel az Útsorompót ellenôrzô fedezô-

jelzô csak az útsorompó mûködésének ellenôrzésére szolgál.
b. Ha az Útsorompót ellenôrzô fedezôjelzô fôlapja két lámpahelyes

kialakítású, akkor nem kell, ha a fôlapja három lámpahelyes kiala-
kítású, akkor az Útsorompót ellenôrzô fedezôjelzôre külön elô-
jelzôvel kell elôjelzést adni.

c. Az útsorompót ellenôrzô fedezôjelzôre külön elôjelzôvel, vagy fô-
jelzôvel kell elôjelzést adni.

33..  AAzz  ÚÚttssoorroommppóótt  eelllleennôôrrzzôô  ffeeddeezzôôjjeellzzôô  kküüllöönn  eellôôjjeellzzôôjjee  eellôôtttt  mmiitt
kkeellll  eellhheellyyeezznnii??  ((11  ppoonntt))
a. A külön elôjelzô elôtt az útsorompót ellenôrzô fedezôjelzô szabvá-

nyos állására figyelmeztetô jelet kell elhelyezni.
b. A külön elôjelzô elôtt az Útsorompót ellenôrzô fedezôjelzôre fi-

gyelmeztetô jelet kell elhelyezni.
c. A 60 km/h sebességnél nagyobb sebességû vonalakon az útsorom-

pót ellenôrzô fedezôjelzô elôtt a 2 ferdesávos táblát kell 200 mé-
terre elhelyezni.

44..  MMiitt  kkeellll  eellhheellyyeezznnii  aazz  ÚÚttssoorroommppóótt  eelllleennôôrrzzôô  ffeeddeezzôôjjeellzzôôrree  eellôô--
jjeellzzéésstt  aaddóó  ffôôjjeellzzôô  eellôôtttt??  ((11  ppoonntt))
a. Az Útsorompót ellenôrzô fedezôjelzôre figyelmeztetô jelet kell el-

helyezni.
b. A 60 km/h sebességnél nagyobb sebességû vonalakon az útsorom-

pót ellenôrzô fedezôjelzô elôtt a 2 ferdesávos táblát 200, az elô-
jelzést adó fôjelzô elôtt pedig a három ferdesávos táblát kell 300 m
távolságban elhelyezni.

c. A Külön elôjelzôvel nem rendelkezô útsorompót ellenôrzô fedezô-
jelzôre figyelmeztetô jelet.

FF..11..  sszz..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  66--77--88--99..  ffeejjeezzeett
55..  MMiivveell  ttöörrttéénniikk  aa  bbeejjáárráássssaall  vvééggzzeetttt  ttoollaattááss  eesseettéénn  aa  ttoollaattááss  iirráánnyyííttáá--
ssaa,,  aakkkkoorr,,  hhaa  aa  tteerrvveezzeetttt  mmeeggáálllláássii  hheellyy  eellôôttttii  110000  mm--eenn  bbeellüüll  aaddootttt
kköözzlleemméénnyyeekkkkeell  vvééggzziikk??  ((11  ppoonntt))
a. Rádió-távirányított mozdonnyal történik.
b. A tolatás irányítása Rádión történik.
c. Hangszórós távbeszélôn történik.

66..  MMii  aa  tteeeennddôô  rrááddiióóvvaall  ttöörrttéénnôô  ttoollaattááss  kköözzbbeenn  aa  rreennddeellkkeezzéésseekk,,  iilllleett--
vvee  aazzookk  nnyyuuggttáázzáássáánnaakk  eellmmaarraaddáássaa  eesseettéénn??  ((11  ppoonntt))
a. A helyzet tisztázásáig meg kell állítani a tolatást.
b. A rendelkezések, illetve azok nyugtázásának elmaradása esetén a

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

c. A tolatást csak alacsonyabb legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad
folytatni.

77..  MMeellyyiikk  hháállóózzaattoonn  aallkkaallmmaazzhhaattóókk  aa  vváállllaallkkoozzóó  vvaassúúttii  ttáárrssaassáággookk  ááll--
ttaall  aallkkaallmmaazzootttt  zzáárrjjeellzzôô  ttáárrccssaa,,  hhaa  aannnnaakk  aallaakkjjaa,,  sszzíínnee  ééss  fféénnyyvviisssszzaa--
vveerrôô  kkiiaallaakkííttáássaa  aazzoonnooss  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..--nnééll  rreennddsszzeerreessíítteetttt  zzáárrjjeellzzôô  ttáárr--
ccssáávvaall??  ((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 nyomtávolsá-

gú, továbbá a keskeny nyomtávolságú MÁV ZRt. Kecskeméti Kis-
vasút vonalain.

88..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  mmoottoorrkkooccssiitt  ttoollaattáássii  mmoozzggáássookk  eesseettéénn  mmeeggjjeellööllnnii??
((11  ppoonntt))
a. A motorkocsival végzett tolatási mozgások esetén a motorkocsit a

jármû mûszaki kialakításától függôen kettô, vagy három fehér fé-
nyû lámpával kell megjelölni.

b. A motorkocsikkal végzett tolatási mozgások esetén azt a jármûvet
(motorkocsi), amelyrôl a mozdonyvezetô a tolatást végzi, a jármû
mûszaki kialakításától függôen az azonos magasságban elhelye-
zett lámpák közül egy, vagy kettô fehér fényû lámpával kell meg-
jelölni.

c. A motorkocsival végzett tolatási mozgások esetén a motorkocsit
mindig legalább kettô fehér fényû lámpával kell megjelölni.

99..  HHooll  ééss  hhooggyyaann  kkeellll  eellhheellyyeezznnii  aa  zzáárrjjeellzzôô  ttáárrccssáátt  aa  vvoonnaattoonn??  ((11  ppoonntt))
a. A zárjelzô tárcsát a vonat utolsó jármûvének ütközôjén kialakított

tartó szerkezeten kell függôleges helyzetben elhelyezni.
b. A zárjelzô tárcsát a vonat utolsó jármûvének hátsó homlokfalán,

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

c. A zárjelzô tárcsát a vonat jelzô kocsijának hátsó homlokfalán, va-
lamelyik lámpatámon kell elhelyezni.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  11..  ffeejjeezzeett
1100..  MMeellyy  mmuunnkkaavváállllaallóókk  ggyyûûjjttôôeellnneevveezzééssee  aa  „„TToollaattóósszzeemmééllyyzzeett””  aa
ffoorrggaallmmii  uuttaassííttááss  ffooggaalloomm  mmeegghhaattáárroozzáássáábbaann  eellôôíírrttaakk  sszzeerriinntt??
((11  ppoonntt))
a. Csak a tolatásban résztvevô jármûvek kapcsolását, mozgatását

végzô és az ô munkájukat irányító dolgozók gyûjtô elnevezése.
b. A tolatásban résztvevô dolgozók gyûjtôelnevezése, tekintet nélkül

arra, hogy melyik üzletág illetve szakág létszámába tartoznak.
c. A tolatásban résztvevô munkavállalók (mozdonyszemélyzet, tola-

tócsapat, váltóállító, útsorompót kezelô és útátjárót fedezô dolgo-
zók) gyûjtôelnevezése.

1111..  MMeellyy  mmuunnkkaavváállllaallóókk  ttaarrttoozznnaakk  aa  „„TToollaattóósszzeemmééllyyzzeett””  ffooggaallmmáábbaa
mmuunnkkaakköörrii  mmeeggnneevveezzééssüükk,,  vvaaggyy  aa  ttoollaattáássbbaann  vvééggzzeetttt  tteevvéékkeennyyssééggüükk
aallaappjjáánn??  ((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..

Vonali tolatásvezetô forgalmi vizsga

(Folytatás a 4. oldalon)

AA  vviizzssggaaffeellaaddaattookk  mmeeggíírráássááhhoozz  íírróósszzeerreenn  kkíívvüüll  mmááss  sseeggééddeesszzkköözz  nneemm  hhaasszznnáállhhaattóó..  DDoollggoozzaattíírrááss  iiddeejjéénn  aa  mmoobbiilltteelleeffoonnookkaatt  ééss  eeggyyéébb  tteelleekkoomm--
mmuunniikkáácciióóss  eesszzkköözzöökkeett  kkiikkaappccssoolltt  áállllaappoottbbaann,,  aa  ttáásskkáákkbbaann  kkeellll  ttaarrttaannii..  AA  vviizzssggáázzóókk  eeggyymmááss  kköözzööttttii  kkoommmmuunniikkáácciióójjaa  ttiillooss..
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a. Csak a tolatásban résztvevô jármûvek kapcsolását, mozgatását
végzô és az ô munkájukat irányító dolgozók gyûjtô elnevezése, te-
kintet nélkül arra, hogy melyik üzletág illetve szakág létszámába
tartoznak.

b. A mozdonyszemélyzet, tolatócsapat, váltóállító, útsorompót ke-
zelô és útátjárót fedezô dolgozók.

c. A mozdony, - és vonatkísérô személyzet, tolatócsapat, útsorompót
kezelô és útátjárót fedezô dolgozók.

1122..  MMeellyy  ddoollggoozzóókk  ggyyûûjjttôô  eellnneevveezzééssee  aa  ttoollaattóóccssaappaatt??  ((11  ppoonntt))
a. A tolatószemélyzet közül a tolatásvezetô és kocsirendezô(k), vagy

a vonali tolatásvezetô és vonali kocsirendezô(k) gyûjtôelnevezése.
b. A tolatásban résztvevô valamennyi munkavállaló (mozdonysze-

mélyzet, tolatásvezetô és kocsirendezô(k), váltóállító, útsorompót
kezelô és útátjárót fedezô dolgozók) gyûjtôelnevezése.

c. A tolatószemélyzet közül a mozdonyszemélyzet, a váltóállító, a
vonali tolatásvezetô és vonali kocsirendezô(k) gyûjtôelnevezése.

1133..  MMiillyyeenn  kköörrüüllmméénnyyeekkrree  vvoonnaattkkoozzóóaann  ééss  mmiillyyeenn  uuttaassííttáássbbaann  kkeellll
mmeegghhaattáárroozznnii  aa  ttoollaattóóccssaappaatt  llééttsszzáámmáátt??  ((11  ppoonntt))
a. A tolatócsapat létszámát a normál üzemi körülményekre vonatko-

zóan, a forgalmi utasítás 16. Függelékeiben, a „Kimutatás a tola-
tószemélyzettel rendelkezô szolgálati helyekrôl” kell meghatároz-
ni a tolatócsapat létszámának felsorolásával.

b. A tolatócsapat létszámát a normál üzemi és attól eltérô körülmé-
nyekre vonatkozóan az ÁVU-ban (VUban) kell meghatározni, fi-
gyelembe véve az Utasításban és Függelékeiben elôírtakat is.

c. A tolatócsapat létszámát az éves megrendelési igények körülmé-
nyeire vonatkozóan a KH 5. táblázatában kell meghatározni.

1144..  MMii  aazz  „„ÜÜzzeemmii  vvoonnaatt””??  ((11  ppoonntt))
a. A nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózat mûködtetése érdekében,

valamint rendkívüli esemény miatt közlekedô, vasúti személyszál-
lítást és a pályahálózat-mûködtetôn kívül más részére vasúti árufu-
varozást nem végzô szolgálati vonat, függetlenül annak üzemel-
tetôjétôl.

b. Kizárólag a MÁV vasúti pályahálózatán, annak mûködtetése érde-
kében közlekedô, vasúti személyszállítást és a pályahálózat-mû-
ködtetôn kívül más részére vasúti árufuvarozást csak a Forgalmi
Fôosztály külön engedélye alapján végzô szolgálati vonat.

c. Csak rendkívüli esemény miatt közlekedtetett segély, - vagy tûzol-
tóvonat, függetlenül annak üzemeltetôjétôl.

1155..  MMiillyyeenn  eesseettbbeenn  kköözzlleekkeeddtteetthheettôô  „„ÜÜzzeemmii  vvoonnaatt””??  ((11  ppoonntt))
a. A nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózat mûködtetése érdekében,

valamint rendkívüli esemény miatt.
b. Nyilvánosan meghirdetett rendezvényekre (pl. fesztiválok, ünnepi

játékok, színházi elôadások stb.) utazó személyek elszállítása ér-
dekében külön engedély alapján közlekedtethetô, akkor, ha az uta-
sok elszállítása a menetrendben meghirdetett vonatokkal már nem
lehetséges.

c. Csak meg növekedett utasforgalom esetén közlekedtethetô a sze-
mélyszállítási fuvarozást végezô vasúttársaság külön megrendelé-
sére kiutalt üzemi menetvonallal rendelkezô Üzemi vonat az uta-
sok elszállítása érdekében.

1166..  MMiillyyeenn  ffuuvvaarroozzáássii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vvééggeezzôô  sszzoollggáállaattii  vvoonnaatt  aazz
„„ÜÜzzeemmii  vvoonnaatt””??  ((11  ppoonntt))
a. Vasúti személyszállítást és a pályahálózat-mûködtetôn kívül más

részére vasúti árufuvarozást nem végzô szolgálati vonat, függetle-
nül annak üzemeltetôjétôl.

b. A nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózaton a pályahálózat-
mûködtetôn kívül más részére csak indokolt esetben és külön en-
gedéllyel végez vasúti személyszállítást és vasúti árufuvarozást.

c. A nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózaton rendkívüli esemény mi-
att közlekedô, és a pályahálózatmûködtetôn kívül más részére vas-
úti személyszállítást, vasúti árufuvarozást is végzô szolgálati vo-
nat, függetlenül annak üzemeltetôjétôl.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22--33..  ffeejjeezzeett
1177..  MMiirrôôll  kkeellll  aa  kköözzlleekkeeddôô  vvoonnaattookk  vvoonnaattsszzeemmééllyyzzeettéétt  éérrtteessíítteennii,,  hhaa
aa  nnyyííllttvvoonnaallii  fféénnyyssoorroommppóónn  aa  kkéézzii  kkeezzeellééss  eelllleennéérree  aa  vviillllooggóó  ffeehhéérr  ––
mmeeggttéévveesszzttôô  ––  fféénnyy  nneemm  sszzüünntteetthheettôô  mmeegg??  ((11  ppoonntt))
a. Arról kell értesíteni, hogy .................. - .................. állomások kö-

zött a .........sz. szelvényben lévô nyíltvonali fénysorompó használ-
hatatlan, a közút felé villogó fehér jelzést ad, megközelíteni csak
legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad.

b. A fénysorompó használhatatlanságáról, a villogó fehér fény meg-
maradásáról, az útátjáró elôtti megállásról, ha a vonat áthaladásá-
val a közúti forgalmat veszélyezteti.

c. Arról, hogy a fénysorompó használhatatlan, azon a villogó fehér
fény megmaradt, és a megközelítés sebessége legfeljebb 5 km/h
lehet.

1188..  MMeellyy  sszzeerrvveezzeett  kköötteelleess  aa  nnyyííllttvvoonnaallii  úúttááttjjáárróókk  hheellyyéétt  ééss  bbiizzttoossííttáá--
ssii  mmóóddjjáátt  ttaarrttaallmmaazzóó  kkiimmuuttaattáásshhoozz  sszzüükkssééggeess  aaddaattookkaatt  mmeeggaaddnnii??  
((11  ppoonntt))
a. A kimutatáshoz szükséges adatokat a Pályavasúti Területi Központ

Pályafenntartási Alosztály, illetve a blokkmesteri szakasz köteles
az érintett állomás részére megadni.

b. A kimutatáshoz szükséges adatokat a Pályavasúti Üzletág Forgal-
mi Fôosztálya köteles az érintett állomás részére megadni.

c. A kimutatáshoz szükséges adatokat a Pályavasúti Területi Központ
Forgalomirányítási Alosztály, illetve a blokkmesteri szakasz köte-
les az érintett állomás részére megadni.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  44..  ffeejjeezzeett
1199..  MMiikkoorr  vveezzeetthheettii  aa  ttoollaattáásstt  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô??  ((11  ppoonntt))
a. Rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás közben a tola-

tásvezetôi (vonali tolatásvezetôi) vizsgával rendelkezô moz-
donyvezetô.

b. Jármûvek nélkül egyedül tolatást végzô mozdony esetén, ha ren-
delkezik tolatásvezetôi vizsgával.

c. Akkor, ha nem áll rendelkezésre igénybe vehetô más alkalmas dol-
gozó.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  66--77..  ffeejjeezzeett
2200..  KKiinneekk  kkeellll  aa  sszzoollggáállaattkkéépptteelleennnnéé  vváálltt  mmoottoorrvvoonnaattoott  sseeggééllyy--vvoonnóó--
kkéésszzüülléékkkkeell  aa  sseeggééllyymmoozzddoonnnnyyaall  öösssszzeekkaappccssoollnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak gépészeti dolgozó, vagy a mozdonyvezetô végezhet ilyen

kapcsolást.
b. Az arra kiképzett dolgozónak, vagy a mozdonyvezetônek kell ösz-

szekapcsolni.
c. Vonatkísérôkkel közlekedô vonatnál a segélykapcsolat létesítését a

vonatkísérôk kötelesek elvégezni.

2211..  KKii  kköötteelleess  aa  vvoonnaattoott  ttoovváábbbbííttóó  mmoozzddoonnyynnaakk  aa  vvoonnaatt  eelleeggyyéévveell,,
sszzeerreellvvéénnyyéévveell,,  ttöörrttéénnôô  öösssszzee--  iilllleettvvee  sszzééttkkaappccssoolláássáárróóll  ggoonnddoosskkoodd--
nnii??  ((11  ppoonntt))
a. A vontatási szolgáltatást nyújtó vasútvállalat köteles gondoskodni.
b. A Pályahálózat mûködtetôje köteles gondoskodni.
c. A menetvonal tulajdonosa köteles gondoskodni.

2222..  KKii  kköötteelleess  aa  vvoonnaattoott  ttoovváábbbbííttóó  mmoozzddoonnyynnaakk  aa  vvoonnaatt  eelleeggyyéévveell,,
sszzeerreellvvéénnyyéévveell,,  aa  ttoovváábbbbííttootttt  jjáárrmmûûvveekknneekk  eeggyymmáássssaall  ttöörrttéénnôô  öösssszzee--
iilllleettvvee  sszzééttkkaappccssoolláássáátt  eellvvééggeezznnii??  ((11  ppoonntt))
a. A kapcsolást a menetvonal tulajdonos, vagy az általa megbízott

vasúti társaság erre kiképzett munkavállalója köteles végezni.
b. A jármûvek kapcsolását sajátcélú vasúti pályahálózaton a menet-

vonal tulajdonos dolgozója is, de állomás területén csak a pálya-
vasút erre kiképzett munkavállalója végezheti el.

c. Minden esetben a pályavasút erre kiképzett munkavállalója köte-
les elvégezni.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  88--99..  ffeejjeezzeett
2233..  MMiikkoorr  kkeellll  aa  vvoonnóókkéésszzüülléékk  tteehheerrbbíírróó  kkééppeessssééggee  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll
mmeeggáállllaappííttootttt  lleeggnnaaggyyoobbbb  tteerrhheelléésseekkeett  aa  vvoonnaatttteerrhheellééss  mmeeggáállllaappííttáássaa--
kkoorr  ffiiggyyeelleemmbbee  vveennnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a rendes vonatterhelésnél kisebb terhelés megállapításakor

kell figyelembe venni.

(Folytatás a 3. oldalról)
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b. A vonatterhelés megállapításakor mindig figyelembe kell venni.
c. A vonókészülék teherbíró képességét csak a vonatok hosszának

megállapításához kell figyelembe venni.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1111--1122..  ffeejjeezzeett
2244..  KKii  kköötteelleess  aazz  éérrddeekkeelltt  sszzeemmééllyyzzeetteett  eellllááttnnii  aazzoonn  vvoonnaallaakk  ééss  áálllloo--
mmáásskköözzöökk  kkiimmuuttaattáássáávvaall,,  aahhooll  aa  jjeellzzôôkkrree  eellôôíírrtt  rráállááttáássii  ttáávvoollssáágg  aa
mmoozzddoonnyy  vveezzeettôôáálllláássáánnaakk  mmeenneettiirráánnyy  sszzeerriinnttii  jjoobbbb  oollddaalláárróóll  nneemm  bbiizz--
ttoossííttootttt??  ((11  ppoonntt))
a. A vállalakozó vasúti társaság.
b. A Hálózati Üzletszabályzat karbantartásáért felelôs vasúti pályaka-

pacitás elosztó szervezet.
c. A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1133..  ffeejjeezzeett
2255..  MMeellyy  vvoonnaattookk  kkééppeezzhheettnneekk  kkiivvéétteelltt  aa  ffoorrggaallmmii  uuttaassííttááss  aazzoonn
eellôôíírráássaa  aallóóll,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  vvoonnaatt  rréésszzéérree  mmeenneettrreennddeett  kkeellll  kkéésszzíítteennii??
((11  ppoonntt))
a. A vágányzárolt vonalrészen, építés alatt lévô vágányon, két szom-

széd állomás között, vagy a nyílt vonal meghatározott pontjáig
közlekedô és onnan visszatérô munkavonatok, munkagépek, vala-
mint a segélymozdonyok és segélyvonatok.

b. Kivételt csak a két szomszéd állomás között közlekedô különleges
próbavonatok, segélymozdonyok és segélyvonatok képezhetnek.

c. Csak a vágányzárolt vonalrészen, vagy építés alatt lévô vágányon,
két szomszéd állomás között, vagy több állomáson keresztül köz-
lekedô munkavonatok, munkagépek képezhetnek kivételt.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1144..  ffeejjeezzeett
2266..  MMiillyyeenn  eesszzkköözzöökk  iiggéénnyybbeevvéétteelléévveell  ttöörrttéénniikk  aa  vvoonnaattookk  lleemmoonnddáássaa??
((11  ppoonntt))
a. A vonatok lemondása a kapacitás-elosztó és a pályavasúti informa-

tikai rendszereken keresztül, folyamatosan történik.
b. A kezelési jogosultsággal rendelkezô vasúttársaságok a kizárólag

kapacitás-elosztó szervezet "Kapella" rendszerében naponta egy-
szeri alkalommal (600) történô rögzítésével.

c. Vonalirányítói készüléken keresztül a szolgálati helyek egyidôben
történô értesítésével.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1155..  ffeejjeezzeett
2277..  MMiikkoorr  lleehheett  aa  vvoonnaattnnááll  aallkkaallmmaazzhhaattóó  lleeggnnaaggyyoobbbb  sseebbeessssééggggeell
kköözzlleekkeeddnnii,,  hhaa  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyyeekkeenn  aazz  áálllloommáássii  úúttssoorroommppóó  ffeeddeezzéésséé--
rree  ffeeddeezzôôjjeellzzôôtt  aallkkaallmmaazznnaakk,,  ééss  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  nneemm  kkaappootttt  ÍÍrráássbbee--
llii  rreennddeellkkeezzéésseenn  éérrtteessííttéésstt  aazz  áálllloommáássii  úúttssoorroommppóó  hhaasszznnáállhhaattaattllaannssáá--
ggáárróóll,,  ddee  aa  HHíívvóójjeellzzééss  ééss  aa  HHíívvóójjeellzzééss  ffeelloollddáássaa  jjeellzzééss  kkiivveezzéérreellhheettôô
vvoolltt??  ((11  ppoonntt))
a. Hívójelzést adó sorompó fedezôjelzô estén, ha a Hívójelzés felol-

dása-jelzés kivezérelhetô volt, a mozdonyvezetô csak akkor alkal-
mazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet, ha a vo-
nat elsô jármûve legalább a vonalra elôírt általános fékúttávolság
mértékével már meghaladta a Hívójelzés feloldása-jelzést.

b. A mozdonyvezetô csak akkor alkalmazhatja a vonatnál alkalmaz-
ható legnagyobb sebességet, ha a mozdonyvezetôt Írásbeli rendel-
kezésen értesítették az állomási útsorompó használhatatlanságáról
és vonat utolsó jármûve is meghaladta már a Hívójelzés feloldása-
jelzést.

c. Hívójelzést adó sorompó fedezôjelzô estén, ha a Hívójelzés felol-
dása-jelzés kivezérelhetô volt, a mozdonyvezetô csak akkor alkal-
mazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet, ha a vo-
nat elsô jármûve már meghaladta a Hívójelzés feloldása-jelzést, és
a vonat utolsó jármûve is elhagyta már a Hívójelzés feloldása-jel-
zés elôtti váltókörzet utolsó váltóját.

2288..  AAzzookkoonn  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyyeekkeenn,,  aahhooll  aazz  áálllloommáássii  úúttssoorroommppóó  ffeeddee--
zzéésséérree  eeggyy  ffeeddeezzôôjjeellzzôôtt  aallkkaallmmaazznnaakk,,  ééss  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  nneemm  kkaa--
ppootttt  ÍÍrráássbbeellii  rreennddeellkkeezzéésseenn  éérrtteessííttéésstt  aazz  áálllloommáássii  úúttssoorroommppóó  hhaasszznnááll--
hhaattaattllaannssáággáárróóll,,  mmiikkoorr  lleehheett  aa  vvoonnaattnnááll  aallkkaallmmaazzhhaattóó  lleeggnnaaggyyoobbbb  ssee--
bbeessssééggggeell  kköözzlleekkeeddnnii  HHíívvóójjeellzzéésstt  aaddóó  ssoorroommppóó  ffeeddeezzôôjjeellzzôô  eessttéénn,,  hhaa
aa  HHíívvóójjeellzzééss  ffeelloollddáássaa--jjeellzzééss  nneemm  vvoolltt  kkiivveezzéérreellhheettôô,,  vvaaggyy  aa  HHíívvóójjeell--
zzééss  ffeelloollddáássaa  jjeellzzôô  nniinnccss  ffeellsszzeerreellvvee??  ((11  ppoonntt))

a. Csak akkor alkalmazható a vonatnál alkalmazható legnagyobb se-
besség, ha a vonat utolsó jármûve is elhagyta már a váltókörzet
utolsó váltóját.

b. A mozdonyvezetô csak akkor alkalmazhatja a vonatnál alkalmaz-
ható legnagyobb sebességet, ha a mozdonyvezetôt Írásbeli rendel-
kezésen értesítették az állomási útsorompó használhatatlanságáról
és vonat utolsó jármûve is meghaladta már a Hívójelzés feloldása-
jelzést.

c. Hívójelzést adó útsorompó fedezôjelzô estén, ha a Hívójelzés fel-
oldása-jelzés nem volt kivezérelhetô, vagy a Hívójelzés feloldása
jelzô nincs felszerelve, a mozdonyvezetô csak akkor alkalmazhat-
ja a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet, ha a vonat utol-
só jármûve is elhagyta már a Hívójelzést adó útsorompó fedezô-
jelzôt.

2299..  MMiikkoorr  lleehheett  aa  vvoonnaattnnááll  aallkkaallmmaazzhhaattóó  lleeggnnaaggyyoobbbb  sseebbeessssééggggeell
kköözzlleekkeeddnnii  aazzookkoonn  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyyeekkeenn,,  aahhooll  aazz  áálllloommáássii  úúttssoorroommppóó
ffeeddeezzéésséérree  ffeeddeezzôôjjeellzzôôtt  aallkkaallmmaazznnaakk,,  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  nneemm  kkaappootttt
ÍÍrráássbbeellii  rreennddeellkkeezzéésseenn  éérrtteessííttéésstt  aazz  áálllloommáássii  úúttssoorroommppóó  hhaasszznnáállhhaattaatt--
llaannssáággáárróóll,,  ééss  ssoorroommppóó  ffeeddeezzôôjjeellzzôô  MMeeggáálllljj!!  jjeellzzéésstt  aadd??  ((11  ppoonntt))
a. Megállj! jelzést adó sorompó fedezôjelzô estén a mozdonyvezetô

csak akkor alkalmazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb se-
bességet, ha a vonat elsô jármûve már elhagyta a Hívójelzés felol-
dása-jelzés elôtti váltókörzet utolsó váltóját.

b. Megállj! jelzést adó sorompó fedezôjelzô estén a mozdonyvezetô
csak akkor alkalmazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb se-
bességet, ha a vonat utolsó jármûve is legalább 200 méterrel el-
hagyta már a Hívójelzés feloldása-jelzést.

c. Megállj! jelzést adó sorompó fedezôjelzô estén a mozdonyvezetô
csak akkor alkalmazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb se-
bességet, ha a vonat utolsó jármûve is elhagyta már a Hívójelzés
feloldása jelzés elôtti váltókörzet utolsó váltóját.

3300..  MMiikkoorr  kköözzlleekkeeddhheett  aazz  öönnmmûûkkööddôô  bbiizzttoossííttootttt  ttéérrkköözzjjeellzzôôkkkkeell  ffeell
nneemm  sszzeerreelltt  ppáállyyáánn  aa  vvoonnaatt  aazz  aallkkaallmmaazzhhaattóó  lleeggnnaaggyyoobbbb  sseebbeessssééggggeell,,
hhaa  oollyyaann  áálllloommáássrróóll  hhaallaadd  kkii  HHíívvóójjeellzzééss  mmeelllleetttt,,  aahhooll  aa  HHíívvóójjeellzzééss  ffeell--
oollddáássaa--jjeellzzééss  kkiivveezzéérreellhheettôô??  ((11  ppoonntt))
a. Akkor, ha a vonat utolsó jármûve is elhagyta már a kijárati vágány-

út Biztonsági határjelzôjét.
b. Akkor, ha a vonat elsô jármûve már meghaladta a Hívójelzés fel-

oldása-jelzést, és a vonat utolsó jármûve is elhagyta már a Hívójel-
zés feloldása-jelzés elôtti váltókörzet utolsó váltóját.

c. Akkor, ha a vonat elsô jármûve már meghaladta a Hívójelzés fel-
oldása-jelzés elôtti váltókörzet utolsó váltóját.

3311..  MMiillyyeenn  sseebbeessssééggggeell  kköözzlleekkeeddhheett  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  aa  vvoonnaattttaall  aazz
öönnmmûûkkööddôô  bbiizzttoossííttootttt  ttéérrkköözzjjeellzzôôkkkkeell  ffeell  nneemm  sszzeerreelltt  ppáállyyáánn,,  hhaa  oollyyaann
áálllloommáássrróóll  hhaallaadd  kkii  HHíívvóójjeellzzééss  mmeelllleetttt,,  aahhooll  aa  HHíívvóójjeellzzééss  ffeelloollddáássaa--
jjeellzzééss  kkiivveezzéérreellhheettôô  vvoolltt,,  aa  vvoonnaatt  eellssôô  jjáárrmmûûvvee  mmáárr  mmeegghhaallaaddttaa  aa  HHíí--
vvóójjeellzzééss  ffeelloollddáássaa--jjeellzzéésstt,,  ééss  aa  vvoonnaatt  uuttoollssóó  jjáárrmmûûvvee  iiss  eellhhaaggyyttaa  mmáárr
aa  HHíívvóójjeellzzééss  ffeelloollddáássaa--jjeellzzééss  eellôôttttii  vváállttóókköörrzzeett  uuttoollssóó  vváállttóójjáátt??  
((11  ppoonntt))
a. A Mûszaki Táblázatok II. kötet 7/C táblázatában meghatározott se-

bességgel.
b. A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekedhet.
c. A következô térközjelzôig legfeljebb 30 km/h sebességgel közle-

kedhet.

3322..  AA  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  mmiikkoorr  nnöövveellhheettii  aa  ccssöökkkkeenntteetttt,,  lleeggffeelljjeebbbb  1155
kkmm//hh  sseebbeessssééggeett  aazz  öönnmmûûkkööddôô  bbiizzttoossííttootttt  ttéérrkköözzjjeellzzôôkkkkeell  ffeellsszzeerreelltt
ppáállyyáánn,,  hhaa  nniinnccss  jjóóll  mmûûkkööddôô  vvoonnaattbbeeffoollyyáássoollóó  bbeerreennddeezzééss  ééss  aa  vvoonnaatt
oollyyaann  áálllloommáássrróóll  hhaallaadd  kkii  HHíívvóójjeellzzééss  mmeelllleetttt,,  aahhooll  aa  HHíívvóójjeellzzééss  ffeellooll--
ddáássaa  jjeellzzééss  kkiivveezzéérreellhheettôô??  ((11  ppoonntt))
a. Ha a vonat elsô jármûve is meghaladta már a kijárati Hívójelzés

feloldása-jelzést és a vonat utolsó jármûve is elhagyta már a Hívó-
jelzés feloldásajelzés elôtti váltókörzet utolsó váltóját.

b. Akkor, ha a vonat utolsó jármûve is elhagyta már a kijárati Hívó-
jelzés feloldása-jelzést.

c. Akkor, ha a vonat utolsó jármûve is elhagyta már a következô
térközjelzôt.

3333..  MMiikkoorr  kköözzlleekkeeddhheett  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  aa  vvoonnaattttaall  aa  kköövveettkkeezzôô
ttéérrkköözzjjeellzzôôiigg  aa  vvoonnaattnnááll  aallkkaallmmaazzhhaattóó  lleeggnnaaggyyoobbbb  sseebbeessssééggggeell  aazz

Vonali tolatásvezetô forgalmi vizsga

(Folytatás a 6. oldalon)
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öönnmmûûkkööddôô  bbiizzttoossííttootttt  ttéérrkköözzjjeellzzôôkkkkeell  ffeellsszzeerreelltt  ppáállyyáánn,,  hhaa  nniinnccss  jjóóll
mmûûkkööddôô  vvoonnaattbbeeffoollyyáássoollóó  bbeerreennddeezzééss  ééss  aa  vvoonnaatt  oollyyaann  áálllloommáássrróóll  hhaa--
llaadd  kkii  HHíívvóójjeellzzééss  mmeelllleetttt,,  aahhooll  aa  HHíívvóójjeellzzééss  ffeelloollddáássaa  jjeellzzééss  kkiivveezzéérreell--
hheettôô  vvoolltt??  ((11  ppoonntt))
a. A vonat a következô térközjelzôig minden esetben csak csökken-

tett legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet,
b. Akkor, ha a vonat elsô jármûve is meghaladta már a kijárati Hívó-

jelzés feloldása-jelzést és a vonat utolsó jármûve is elhagyta már a
Hívójelzés feloldásajelzés elôtti váltókörzet utolsó váltóját.

c. Akkor, ha a mozdonyvezetô a vonattal a Hívójelzés feloldása jel-
zés mellett 2 perc várakozási idô letelte után indult el.

3344..  MMiikkoorr  lleehheett  MMeeggáálllljj!!  jjeellzzéésstt  aaddóó,,  vvaaggyy  jjeellzzéésstt  eeggyyáállttaalláánn  nneemm  aaddóó
öönnmmûûkkööddôô  ttéérrkköözzjjeellzzôôtt  mmeeggáállllááss  nnééllkküüll  mmeegghhaallaaddnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak akkor szabad a Megállj! jelzést adó, vagy jelzést egyáltalán

nem adó önmûködô térközjelzô mellett megállás nélkül elhaladni,
ha a térközbiztosító berendezés használhatatlan és errôl a vonatsze-
mélyzetet értesítették.

b. Akkor, ha az önmûködô térközjelzô elôtti elôjelzést is adó fôjelzô
egy, vagy két sárga fénnyel megállásra utaló elôjelzést adott és a
vontató jármû jól mûködô vonatbefolyásoló berendezéssel rendel-
kezik.

c. Csak akkor szabad a Megállj! jelzést adó, vagy jelzést egyáltalán
nem adó önmûködô térközjelzô mellett megállás nélkül elhaladni,
ha a vonat továbbhaladást engedélyezô kijárati jelzô mellett haladt
ki az állomásról.

3355..  MMiikkoorr  lleehheett  MMeeggáálllljj!!  jjeellzzéésstt  aaddóó,,  vvaaggyy  jjeellzzéésstt  eeggyyáállttaalláánn  nneemm  aaddóó
öönnmmûûkkööddôô  ttéérrkköözzjjeellzzôôttôôll  aa  mmeeggáálllláássttóóll  sszzáámmííttootttt  22  ppeerrcc  eelltteellttee  uuttáánn
eelliinndduullnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Akkor, ha a 2 perc elteltének megállapítása központból vezérelt

órával történt.
b. Megállj! jelzést adó, vagy jelzést egyáltalán nem adó önmûködô

térközjelzôtôl a megállástól számított 2 perc eltelte után minden
esetben el lehet indulni.

c. Akkor, ha az önmûködô térközjelzô elôtti elôjelzést is adó fôjelzô
egy vagy két sárga fénnyel megállásra utaló elôjelzést adott.

3366..  HHooggyyaann  kkeellll  sszzáámmoozznnii  aa  mmeenneettrreenndd  nnééllkküüllii  mmuunnkkaavvoonnaattoott,,  hhaa
vviisssszzaattéérr  aazz  iinnddííttóó  áálllloommáássrraa,,  vvaaggyy  aa  sszzoommsszzéédd  áálllloommáássiigg  kköözzlleekkeeddiikk??
((11  ppoonntt))
a. A menetrend nélküli munkavonatot csak naponta egyel kezdôdôen

kell sorszámozni függetlenül attól, hogy melyik irányba (páros, pá-
ratlan) közlekedik.

b. A páros számú vonatokat indító állomás a páros számú (MRN 2,
MRN 4…), a páratlan számú vonatokat indító állomás a páratlan
számú (MRN 1, MRN 3…) menetrend nélküli vonatokat indítja,
függetlenül attól, hogy a vonat visszatér az indító állomásra vagy a
szomszéd állomásig közlekedik.

c. A szomszéd állomásig közlekedô menetrend nélküli munkavonatot
MRN 2, MRN 4, MRN 1, MRN 3 stb., a visszatérô munkavonatot
pedig MRN 2/1, MRN 4/3, MRN 1/2, MRN 3/4, stb. módon kell
számozni.

3377..  HHooggyyaann  kkeellll  sszzáámmoozznnii  aa  mmeenneettrreenndd  nnééllkküüllii  mmuunnkkaavvoonnaattoott,,  hhaa
vviisssszzaattéérr  aazz  iinnddííttóó  áálllloommáássrraa??  ((11  ppoonntt))
a. Úgy kell számozni, hogy mindig a visszaútra feleljen meg a vonat-

száma a páros, vagy páratlan iránynak.
b. A páros számú vonatokat indító állomás a páros számú (MRN 2,

MRN 4…), a páratlan számú vonatokat indító állomás a páratlan
számú (MRN 1, MRN 3…) menetrend nélküli vonatokat indítja,
függetlenül attól, hogy a vonat visszatér az indító állomásra vagy a
szomszéd állomásig közlekedik.

c. A páros számú vonatokat indító állomás a páros számú, a páratlan
számú vonatokat indító állomás a páratlan számú menetrend nélkü-
li vonatokat indítja, a visszaútra pedig az eredeti számot irány-
számmal kell ellátni (MRN 2 - 1, MRN 3 - 2 stb.).

3388..  AA  mmuunnkkaavvoonnaattookk  mmeenneettrreenndd  nnééllkküüll  aa  kkiiiinndduullóó  áálllloommáássttóóll  mmeeddddiigg
kköözzlleekkeeddhheettnneekk??  ((11  ppoonntt))
a. Legfeljebb a szomszédos állomásig.
b. Legfeljebb 80 km távolságra, ha a menetvonalat kiutalták.
c. Legfeljebb három állomás típusú szolgálati helyen át közlekedhet

a munkavonat menetrend nélkül.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1166--1177--1188--2200..  ffeejjeezzeett
3399..  MMiikkoorr  kköötteelleess  aa  vvoonnaattoott  ttoovváábbbbííttóó  mmoozzddoonnyy  mmoozzddoonnyyvveezzeettôôjjee
mmeenneettookkmmáánnyytt  vveezzeettnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a mozdonyba történô üzemanyag vételezésekor.
b. Csak a fûtôházból a vonatra járások alkalmával, mert a továbbiak

során a vonatkísérô személyzet köteles a menetokmányt vezetni.
c. A vonatok közlekedése során.

4400..  MMii  ttaarrttoozziikk  aa  mmeenneettookkmmáánnyy  mmeelllléékklleetteeiihheezz??  ((11  ppoonntt))
a. A Vonatterhelési kimutatás, a „Szállítási megbízások a vonatban”

jelentés, valamennyi kézbesített Írásbeli rendelkezés mozdonyve-
zetôi példánya és a Tolatási jegyzék.

b. A tehervonatok Vonatterhelési kimutatása, valamennyi kézbesített
Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetôi példánya és a Fékpróba-bár-
ca.

c. A „Szállítási megbízások a vonatban” jelentés, valamennyi kézbe-
sített Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetôi példánya és a tehervo-
natok Fékpróba-bárcája.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22--55--66..  FFüüggggeelléékk
4411..  MMeellyy  vvoonnaallaakkoonn,,  mmiikkoorr  kköötteelleess  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  aa  ttáávvoollbbaallááttááss
kkoorrllááttoozzoottttssáággáátt  bbeejjeelleenntteennii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak azokon a KÖFI vonalakon köteles bejelenteni, ahol a KÖFI

állomásokon jelenlétes forgalmi szolgálattevô teljesít szolgálatot.
b. Valamennyi KÖFI vonalon és állomáson köteles bejelenteni.
c. Azokon a vonalakon, ahol a KÖFI állomásokon jelenlétes forgal-

mi szolgálattevô nem teljesít szolgálatot.

4422..  KKiinneekk  kköötteelleess  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôô  aa  ttáávvoollbbaallááttááss  kkoorrllááttoozzoottttssáággáátt
bbeejjeelleenntteennii  aa  KKÖÖFFII  vvoonnaalloonn??  ((11  ppoonntt))
a. Forgalmi szolgálattevônek.
b. Forgalomirányítónak.
c. A forgalmi vonalirányítónak.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  88--1122--1155--1166..  FFüüggggeelléékk
4433..  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.

4444..  MMiinneekk  mmiinnôôssüüllnneekk  aazz  oollyyaann  kkooccssiikk,,  aammeellyyeekknnééll  aa  kküüllddeemméénnyy  110000
ttoonnnnáánnááll  nnaaggyyoobbbb  ttöömmeeggûû  áárruuddaarraabboott  ttaarrttaallmmaazznnaakk??  ((11  ppoonntt))
a. Óvatosan gurítható és óvatosan szalasztható jármûveknek minô-

sülnek.
b. Gurítódombra fel nem húzható, szalasztásból kizárt jármûveknek

minôsülnek.
c. Kézifékkel gurítható, illetve óvatosan szalasztható jármûveknek.

FF..22..  sszz..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1177--2200--2244--2277--3300..  FFüüggggeelléékk
4455..  MMeellyyiikk  sszzáámmttaarrttoommáánnyy  ttaarrttoozziikk  aa  mmeelllléékk--  ééss  kkeesskkeennyy  nnyyoommkköözzûû
vvoonnaallaakkoonn  sszzeemmééllyysszzáállllííttóó--  ééss  eeggyyéébb  vvoonnaattookk  sszzáámmccssooppoorrttjjáábbaa??  
((11  ppoonntt))
a. A 20000-39999-ig számtartomány tartozik.
b. A 30000-39999-ig számtartomány tartozik.
c. A 40000-49999-ig számtartomány tartozik.

(Folytatás az 5. oldalról)

V
O

N
A

LI
  

TO
LA

TÁ
SV

EZ
ET

Ô
  

  
  

V
O

N
A

LI
  

TO
LA

TÁ
SV

EZ
ET

Ô
  

  
  

V
O

N
A

LI
  

TO
LA

TÁ
SV

EZ
ET

Ô
  

  
  

V
O

N
A

LI
  

TO
LA

TÁ
SV

EZ
ET

Ô

Vonali tolatásvezetô forgalmi vizsga

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

FF..11..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  11--55--66--77--88..  ffeejjeezzeett
11..  AA  kköövveettkkeezzôôkkbbeenn  ffeellssoorroolltt  eesseetteekk  kköözzüüll  aa  mmoozzddoonnyyvveezzeettôônneekk
mmiikkoorr  kkeellll  ffiiggyyeelljj  jjeellzzéésstt  aaddnnii??  66..22..11..11..  ((11  ppoonntt))
a. A „Vasúti átjáró kezdete”, „Két-vagy több vágányú vasúti átjáró

kezdete” (András kereszt) jelzô, a vasúti pálya mellett elhelyezett
Útátjárójelzô hiányáról történt értesítés esetén az útátjáróhoz való
közeledéskor.

b. Csak a „Vasúti átjáró kezdete”, (András kereszt) jelzô hiányáról
történt értesítés esetén az útátjáróhoz való közeledéskor, mivel a
vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelzô hiányáról nem kell a
mozdonyvezetôt értesíteni.

c. A „Vasúti átjáró kezdete”, „Két-vagy több vágányú vasúti átjáró
kezdete” (András kereszt) jelzô hiányáról történt értesítés esetén az
útátjáróhoz, vagy bejárati jelzôhöz való közeledéskor.

22..  MMeellyyiikk  hháállóózzaattoonn  aallkkaallmmaazzhhaattóókk  aa  vváállllaallkkoozzóó  vvaassúúttii  ttáárrssaassáággookk
áállttaall  aallkkaallmmaazzootttt  zzáárrjjeellzzôô  ttáárrccssaa,,  hhaa  aannnnaakk  aallaakkjjaa,,  sszzíínnee  ééss  fféénnyy--
vviisssszzaavveerrôô  kkiiaallaakkííttáássaa  aazzoonnooss  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..  --nnééll  rreennddsszzeerreessíítteetttt  zzáárr--
jjeellzzôô  ttáárrccssáávvaall??  77..11..22..  ((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 nyomtávol-

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

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  11..  ffeejjeezzeett
33..  MMiillyyeenn  rrööggzzííttôôssaarruutt  kkeellll  hhaasszznnáállnnii  aa  4488,,  5544  ééss  6600  kkgg//ffoollyyóómméétteerr
rreennddsszzeerrûû  ssíínneekknnééll??  11..22..9900..  ((11  ppoonntt))
a. A 48, 54 és a 60 kg/folyóméter rendszerû síneknél egyaránt az 54

kg/ folyóméter rendszerû sárga kék színezésû rögzítôsarukat kell
használni.

b. Valamennyi kg/ folyóméter rendszerû sínekhez a saját sínrendsze-
rének megfelelôen külön-külön elkészített, a megkülönböztethe-
tôség miatt más-más színezésûre festett rögzítôsarukat kell hasz-
nálni.

c. A 48, 54 és a 60 kg/folyóméter rendszerû síneknél egyaránt a 60
kg/ folyóméter rendszerû vörös színezésû rögzítôsarukat kell
használni.

44..  MMiillyyeenn  rrööggzzííttôôssaarruutt  kkeellll  aa  jjáárrmmûûvveekk  mmeeggffuuttaammooddáássáánnaakk  mmeegg--
aakkaaddáállyyoozzáássaa  ccéélljjáábbóóll  aa  6600  kkgg//ffoollyyóómméétteerr  rreennddsszzeerrûû  ssíínneekknnééll  hhaasszz--
nnáállnnii??  11..22..9900..  ((11  ppoonntt))
a. A 60 kg/ folyóméter rendszerû vörös színezésû rögzítôsarukat kell

használni.
b. Az 54 kg/ folyóméter rendszerû sárga-kék színezésû rögzítôsarukat

kell használni.
c. A 60 kg/ folyóméter rendszerû sárga-kék színezésû rögzítôsarukat

kell használni.

55..  MMiillyyeenn  sszzíínneezzééssûûrree  kkeellll  ffeesstteennii  aa  4488,,  5544  ééss  6600  kkgg//ffoollyyóómméétteerr  rreenndd--
sszzeerrûû  ssíínneekknnééll  hhaasszznnáállhhaattóó  rrööggzzííttôôssaarruukkaatt??  11..22..9900..  ((11  ppoonntt))
a. A 48 kg/folyóméter rendszerû síneken alkalmazottat sárga-kék

színezésûre, az 54 kg/folyóméter rendszerû síneken alkalmazottat
vörös - kék színezésûre, és a 60 kg/folyóméter rendszerû síneken
alkalmazottat vörös színûre kell festeni.

b. A rögzítôsarukat sárga-kék színezésûre kell festeni.
c. Valamennyi rögzítôsarut halványkékre kell festeni, függetlenül

attól, hogy melyik sínrendszeren használják.

66..  MMiillyyeenn  vvaassúúttii  ffoorrggaalloomm  lleebboonnyyoollííttáássáárraa  sszzoollggáállóó  vváággáánnyy  aa  ssaa--
jjááttccééllúú  vvaassúúttii  ppáállyyaahháállóózzaatt??  11..22..9922..  ((11  ppoonntt))
a. Állomásból vagy nyílt vonalból kiágazó, nyílthozzáférésû fu-

varozói jogosultsággal rendelkezô NKH nyilvántartásba bejegyzett
fuvaroztató felek vasúti forgalmának lebonyolítására szolgáló vá-
gány, vagy vágányzat.

b. Állomásból, vagy nyílt vonalból kiágazó, egyes fuvarozó és fu-
varoztató felek vasúti forgalmának lebonyolítására szolgáló vá-
gány, vagy vágányzat.

c. Állomásból kiágazó, bármely fuvarozó és fuvaroztató fél részérôl
igénybe vehetô vasúti forgalom lebonyolítására szolgáló vágány,
vagy vágányzat.

77..  VVáállaasssszzaa  kkii  aa  „„SSzzeerreellvvéénnyyvvoonnaatt””  ffooggaalloomm  hheellyyeess  mmeegghhaattáárroozzáássáátt!!
11..22..9955..aa))  ((11  ppoonntt))
a. Személyszállítási célokat szolgáló jármûvek (motorvonat, mo-

torkocsi, vontató+vontatott jármûvek) közlekedése céljából forga-
lomba helyezett, valamint a vonatindító és célállomás között meg-
állás nélkül közlekedô vonat.

b. Személyszállítási célokat szolgáló jármûvek (motorvonat, mo-
torkocsi, vontató+vontatott jármûvek) közlekedése céljából forga-
lomba helyezett, de személyszállításra meg nem hirdetett vonat.

c. Személy, - és áruszállítási célokat szolgáló jármûvek közlekedése
céljából forgalomba helyezett, operatív vonat.

88..  MMeellyy  sszzeerrvveezzeettii  eeggyyssééggeekk  mmiinnôôssüüllnneekk  sszzoollggáállaattii  ffeellssôôbbbbssééggnneekk??
11..22..9977..  ((11  ppoonntt))
a. A vezérigazgatóság, üzletág, igazgatóság fôosztály és azok területi

szervezeti egységei.
b. Csak a munkáltatói jogkör gyakorló, vagy annak megbízottja.
c. Csak a vezérigazgatóság, az üzletág, és azok területi szervezeti

egységei.

99..  MMeellyy  sszzeerrvveezzeettii  eeggyyssééggeekk  ttaarrttoozznnaakk  aa  sszzoollggáállaattii  ffeellssôôbbbbsséégg  ffoo--
ggaallmmáábbaa??  11..22..9977..  ((11  ppoonntt))
a. Kizárólag a területi igazgatóságok szervezeti egységei.
b. Csak a vezérigazgatóság, és azok fôosztályai (pl. Forgalmi

Fôosztály, PML Fôosztály, TEB Fôosztály stb.).
c. A vezérigazgatóság, üzletág, igazgatóság fôosztály és azok területi

szervezeti egységei.

1100..  MMeellyy  vvoonnaattookkaatt  nneevveezzzzüükk  sszzoollggáállaattii  vvoonnaattnnaakk??  11..22..110000..  ((11  ppoonntt))
a. Vasútüzemi célból forgalomba helyezett vonatokat. Közelebbi eln-

evezésüket (mozdony-, szerelvény-, vizsga-, munka-, próba-, kém-
szemle-, mérô-, értesítô stb.) rendeltetésük vagy közlekedtetésük
oka határozza meg.

b. Az üzemi vonat és a vállalkozó vasúti társaságok mûködtetése
érdekében forgalomba helyezett, személyszállítást és árufuvaro-
zást nem végzô vizsga-, munka-, kémszemle-, mérô-, értesítô
vonatokat.

c. Az üzemi vonat és a vállalkozó vasúti társaságok mûködtetése
érdekében forgalomba helyezett, személyszállítást nem, árufu-
varozást esetlegesen végzô mozdony-, szerelvény-, vizsga-,
munka-, mérô-, értesítô vonat.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  44--66..  ffeejjeezzeett
1111..  HHooggyyaann  kköötteelleess  aa  mmuunnkkaavveezzeettôô  aa  sszzeerreellvvéénnyy  ffeeddeezzéésséétt  bbiizzttoossííttaannii,,
hhaa  aazz  eennggeeddééllyyeezzeetttt  jjaavvííttáássii,,  ttiisszzttííttáássii  mmuunnkkáátt  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyy
vvaallaammeellyy  ffôôvváággáánnyyáánn  vvééggzziikk??  44..11..1144..11..  ((11  ppoonntt))

K
O

C
S

IV
IZ

S
G

Á
LÓ

     K
O

C
S

IV
IZ

S
G

Á
LÓ

     K
O

C
S

IV
IZ

S
G

Á
LÓ

     K
O

C
S

IV
IZ

S
G

Á
LÓ

     K
O

C
S

IV
IZ

S
G

Á
LÓ

(Folytatás a 8. oldalon)

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  kkéérrddééss--
bbôôll  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  tteelleekkoomm--
mmuunniikkáácciióóss  eesszzkköözzöökkeett  kkiikkaappccssoolltt  áállllaappoottbbaann,,  aa  ttáásskkáákkbbaann  kkeellll  ttaarrttaannii..  AA  vviizzssggáázzóókk  eeggyymmááss  kköözzööttttii  kkoommmmuunniikkáácciióójjaa  ttiillooss..
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a. A szerelvény fedezését a munkavezetô a szerelvény, vagy jármû
végeitôl 50 m-re a sínszálak közé tûzött Megállj! jelzôvel köteles
biztosítani. Amennyiben a szerelvény vége és a Biztonsági határ-
jelzô között nincs 50 m távolság, akkor a Megállj! jelzôt a
Biztonsági határjelzônél kell a sínszálak közé tûzni.

b. A munkahelyet minden esetben a szerelvény, vagy jármû végeitôl
50 m-re a sínszálak közé tûzött Megállj! jelzôvel és a tolatásvezetô
értesítésével köteles biztosítani.

c. A munkahelyet a vágány mindkét végén, a Biztonsági határjelzônél
a sínszálak közé tûzött Megállj! jelzôvel és a vágányra vezetô
váltók védôállásba állításával köteles fedezni.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  77..  ffeejjeezzeett
1122..  KKii  kköötteelleess  aa  vvoonnaattoott  ttoovváábbbbííttóó  mmoozzddoonnyynnaakk  aa  vvoonnaatt  eelleeggyyéévveell,,
sszzeerreellvvéénnyyéévveell,,  aa  ttoovváábbbbííttootttt  jjáárrmmûûvveekknneekk  eeggyymmáássssaall  ttöörrttéénnôô  öösssszzee--
iilllleettvvee  sszzééttkkaappccssoolláássáátt  eellvvééggeezznnii??  77..1100..  ((11  ppoonntt))
a. A kapcsolást a menetvonal tulajdonos, vagy az általa megbízott

vasúti társaság erre kiképzett munkavállalója köteles végezni.
b. Minden esetben a pályavasút erre kiképzett munkavállalója köteles

elvégezni.
c. A jármûvek kapcsolását sajátcélú vasúti pályahálózaton a me-

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

1133..  MMiitt  kkeellll  mmeegghhaattáárroozznnii  aa  MMeenneettrreennddii  sseeggééddkköönnyyvv  77..  sszz..  ttáábblláázzaa--
ttáábbaann  aa  jjáárrmmûûvveekk  kkaappccssoolláássrraa  vvoonnaattkkoozzóóaann??  77..1100..  ((11  ppoonntt))
a. Azt, hogy a szolgálati helyeken, mely idôszakokban teljesít szol-

gálatot kapcsolásra kötelezhetô pályavasúti munkavállaló.
b. Azt, hogy a szolgálati helyeken, mely idôszakokban nem teljesít

szolgálatot kapcsolásra kötelezett állomási dolgozó.
c. A Menetrendi segédkönyv 7. sz. táblázata névsor szerint tartal-

mazza azt, hogy a szolgálati helyeken kik a kapcsolásra kötelezett
dolgozók.

1144..  HHooll  kkeellll  mmeegghhaattáárroozznnii,,  hhooggyy  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyyeekkeenn,,  mmeellyy  iiddôôsszzaa--
kkookkbbaann  tteelljjeessíítt  sszzoollggáállaattoott  kkaappccssoolláássrraa  kköötteelleezzhheettôô  ppáállyyaavvaassúúttii  mmuunn--
kkaavváállllaallóó??  77..1100..  ((11  ppoonntt))
a. A szolgálati menetrendkönyv 9. táblázatában.
b. Az ÁVU 16. sz. mellékletében.
c. Menetrendi segédkönyv 7. sz. táblázatában.

1155..  KKii  kköötteelleess  aa  zzáárrtt  mmoottoorrvvoonnaattookk  jjáárrmmûûvveeiitt,,  ttoovváábbbbáá  mmoottoorrvvoonnaa--
ttookkaatt  eeggyymmáássssaall  öösssszzeeiilllleettvvee  sszzééttkkaappccssoollnnii??  77..1100..  ((11  ppoonntt))
a. Az arra kiképzett munkavállalók kötelesek össze- illetve szétkap-

csolni.
b. A vontatási szolgáltatást nyújtó vasútvállalat mozdonyvezetôje.
c. A gépészeti, mûszaki dolgozók kötelesek össze- illetve szétkap-

csolni.

1166..  KKii  kköötteelleess  aa  ttáávvkköözzllôô--  ééss  ttáávvvveezzéérrllôô  bbeerreennddeezzééss  kkáábbeelléétt,,  aazz  ááttjjáá--
rróóhhiiddaakkaatt,,  aazz  ááttjjáárróó  vvééddôôkkoorrllááttookkaatt,,  iilllleettvvee  aa  vvééddôôffaallaakkaatt  öösssszzee--  iilllleett--
vvee  sszzééttkkaappccssoollnnii??  77..1100..11..  ((11  ppoonntt))
a. Az ilyen berendezések kapcsolását elsôsorban a menetvonal tulaj-

donos, vagy az általa megbízott vasúti társaság erre kiképzett
munkavállalója köteles össze- illetve szétkapcsolni.

b. Minden esetben a berendezések kapcsolására kiképzett pályavasúti
munkavállaló köteles össze- illetve szétkapcsolni.

c. A távközlô- és távvezérlô berendezés kábelét minden esetben
gépészeti, mûszaki dolgozó, a többi berendezést a kapcsolásra
kötelezett állomási dolgozó köteles össze- illetve szétkapcsolni.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  88--1111..  ffeejjeezzeett
1177..  MMiillyyeenn  mmoozzddoonnyy  ssoorroozzhhaattóó  bbee  aa  sszzeemmééllyysszzáállllííttóó  vvoonnaatt  vvééggéérree??
88..22..77..  ((11  ppoonntt))
a. Személyszállító vonat végére bármilyen mozdony besorozható,

mivel a forgalmi utasítás nem tartalmaz ilyen elôírást.
b. Személyszállító vonat végére kísért hideg mozdony sorozható be.
c. Csak a vonatnál kapcsolt, vagy kapcsolatlan tolószolgálatot ellátó

mozdony sorozható be.

1188..  MMiillyyeenn  mmóóddoonn  sszzaabbaadd  aa  mmeeggbboonnttootttt  hhaajjttóómmûûvveell,,  iilllleettvvee  ccssaattllóórruu--
ddaazzaattttaall  sszzáállllííttootttt  MM2288  ééss  MM3311  ssoorroozzaattúú  mmoozzddoonnyytt  ttoovváábbbbííttaannii??  88..33..11..
((11  ppoonntt))

a. Kizárólag a mozdonyokra elôírt sebességû személyvonattal, vagy
legfeljebb 90 km/h sebességû tehervonattal.

b. A tulajdonos, használó, vagy bérlô által közölt, legfeljebb 50 km/h
sebességû tehervonattal, vagy külön menetben szabad továbbítani.

c. Csak a Gépészeti Üzletág által közölt sebességû tehervonattal
szabad továbbítani.

1199..  HHooggyyaann  sszzaabbaadd  aa  mmeeggbboonnttootttt  hhaajjttóómmûûvveell,,  iilllleettvvee  ccssaattllóórruuddaazzaattttaall
sszzáállllííttootttt  MM2288  ééss  MM3311  ssoorroozzaattúú  mmoozzddoonnyytt  ttoovváábbbbííttaannii??  88..33..11..  ((11  ppoonntt))
a. Ezeket a jármûveket csak külön menetben szabad továbbítani.
b. A tulajdonos, használó, vagy bérlô által közölt, legfeljebb 50 km/h

sebességû tehervonattal, vagy külön menetben szabad továbbítani.
c. A tulajdonos, vagy a Gépészeti Üzletág által közölt legalább 60

km/h sebességû mozdonyvonatként szabad továbbítani.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1133--1155--1166--2200..  ffeejjeezzeett
2200..  MMeellyy  sszzoollggáállaattii  hheellyyeekkeenn  kkeellll  aa  MMeenneettrreennddjjeeggyyzzéékkeett  kkiiffüüggggeesszz--
tteennii??  1133..44..  ((11  ppoonntt))
a. Valamennyi forgalmi irodában (ahol a forgalom lebonyolítására

kötelezett személyzet teljesít szolgálatot), továbbá vonatfogadásra
kötelezett állomási és nyíltvonali dolgozó szolgálati helyiségében
kell kifüggeszteni.

b. Valamennyi a pályavasúti dolgozók által használt irodában, hely-
ségben ki kell függeszteni.

c. A Menetrendjegyzék csak az üzemiterv mellékletét képezi, ezért
nem kell még azon szolgálati helyeken sem kifüggeszteni, ahol a
forgalom lebonyolítására kötelezett személyzet teljesít szolgálatot.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22--1122--1177..  FFüüggggeelléékk
2211..  MMiinneekk  mmiinnôôssüüllnneekk  aazz  oollyyaann  kkooccssiikk,,  aammeellyyeekknnééll  aa  kküüllddeemméénnyy  110000
ttoonnnnáánnááll  nnaaggyyoobbbb  ttöömmeeggûû  áárruuddaarraabboott  ttaarrttaallmmaazznnaakk??  1122..22..11..  ((11  ppoonntt))
a. Óvatosan gurítható és óvatosan szalasztható jármûveknek minôsül-

nek.
b. Kézifékkel gurítható, illetve óvatosan szalasztható jármûveknek.
c. Gurítódombra fel nem húzható, szalasztásból kizárt jármûveknek

minôsülnek.

2222..  MMiillyyeenn  bbáárrccáávvaall  kkeellll  eellllááttnnii  eelleeggyyrreennddeezzééss  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  aazz
oollyyaann  kkooccssiikkaatt,,  aammeellyyeekknnééll  aa  kküüllddeemméénnyy  110000  ttoonnnnáánnááll  nnaaggyyoobbbb
ttöömmeeggûû  áárruuddaarraabboott  ttaarrttaallmmaazz??  1122..22..11..  ((11  ppoonntt))
a. Az ilyen kocsikat „RID veszélyességi” bárcával kell ellátni.
b. Az ilyen kocsikat „Óvatosan tolatni!” bárcával kell ellátni.
c. „Gurítódombra vinni tilos!” bárcával kell ellátni.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  2277--2299--3300--3333..  FFüüggggeelléékk
2233..  HHooggyyaann  kkeellll  eellôôjjeeggyyeezznnii  aazz  áállttaalláánnooss  éérrvvéénnyyûû  eennggeeddééllyy  aallaappjjáánn
kköözzlleekkeeddôô  vvoonnaattrróóll  éérrkkeezzeetttt  éérrtteessííttéésstt,,  hhaa  aazz  áálllloommááss  nneemm  rreennddeellkkeezziikk
ppáállyyaavvaassúúttii  iinnffoorrmmaattiikkaaii  rreennddsszzeerrrreell??  2277..33..55..11..  ((11  ppoonntt))
a. A kéziratilag vezetett forgalmi naplóban.
b. Fejrovatos elôjegyzési naplóban elôjegyezni.
c. Külön erre a célra rendszeresített nyilvántartásban.

2244..  AAzz  eeggyyeeddii  eennggeeddééllyy  aallaappjjáánn  kköözzlleekkeeddôô  vvoonnaattrróóll  éérrtteessíítteetttt  ffoorrggaall--
mmii  sszzoollggáállaatteevvôô  kkiitt  kköötteelleess  éérrtteessíítteennii??  2277..33..55..22..  ((11  ppoonntt))
a. Csak a következô forgalomszabályzó állomás forgalmi szolgálat-

tevôjét és az állomási személyzetet.
b. Csak az állomási személyzetet, és a vonatfogadásra kötelezett

pályaszemélyzetet.
c. A (kommunikációs) körzetéhez tartozó, pályavasúti informatikai

rendszerrel nem rendelkezô állomások forgalmi szolgálattevôit,
akik az erre a célra rendszeresített nyilvántartást kötelesek
kiegészíteni a vonatazonosítóval (vonatszám, közlekedési dátum),
az állomási személyzetet, és a vonatfogadásra kötelezett pálya-
személyzetet.

2255..  AAzz  eeggyyeeddii  eennggeeddééllyy  aallaappjjáánn  kköözzlleekkeeddôô  vvoonnaattrróóll  éérrtteessíítteetttt  ffoorrggaall--
mmii  sszzoollggáállaatteevvôô  mmii  aallaappjjáánn  kköötteelleess  éérrtteessíítteennii  aazz  éérrddeekkeelltteekkeett??
2277..33..55..22..  ((11  ppoonntt))
a. A Vasúti mûszaki szabályzatban elôírtak alapján.
b. A H.6 utasítás és a Közlekedési határozmányokban elôírtak alap-

ján.
c. Az ÁVU-ban (VU-ban) elôírtak alapján.
2266..  MMiikkoorr  nneemm  kkeellll  eeggyyeeddii  eennggeeddééllyy  aallaappjjáánn  kköözzlleekkeeddôô  vvoonnaattrróóll
kkaappootttt  éérrtteessííttéésstt  aa  ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatteevvôônneekk  eellôôjjeeggyyeezznnii  aa  FFeejjrroovvaattooss
eellôôjjeeggyyzzééssii  nnaappllóóbbaa??  2277..33..55..22..  ((11  ppoonntt))
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Váltókezelô vizsga

a. Akkor, ha a Fejrovatos elôjegyzési napló vezetése elektronikus
úton történik.

b. Akkor, ha az egyedi engedély köteles küldeményt továbbító vonat
részére azonnali menetvonalat utaltak ki.

c. Amennyiben az értesítéshez történô folyamatos hozzáférést a
pályavasúti informatikai rendszer biztosítja.

2277..  MMiikkoorr  kköötteelleess  aazz  eeggyyeeddii  eennggeeddééllyy  aallaappjjáánn  kköözzlleekkeeddôô  vvoonnaattrróóll
éérrtteessíítteetttt  ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatteevvôô  aa  kkaappootttt  éérrtteessííttéésstt  eellôôjjeeggyyeezznnii  aa
FFeejjrroovvaattooss  eellôôjjeeggyyzzééssii  nnaappllóóbbaa??  2277..33..55..22..  ((11  ppoonntt))
a. Csak akkor, ha a vonatesemény adatokat kizárólag a FOR00 al-

rendszerben kell rögzítenie.
b. Akkor, ha az értesítéshez történô folyamatos hozzáférést a pá-

lyavasúti informatikai rendszer nem biztosítja.
c. Minden esetben köteles elôjegyezni.

2288..  EEggyyeeddii  eennggeeddééllllyyeell  ttoovváábbbbíítthhaattóó  rreennddkkíívvüüllii  kküüllddeemméénnyytt  ttoovváábbbbííttóó
vvoonnaatt  ttéénnyylleeggeess  kköözzlleekkeeddéésséérrôôll  aazz  iinnddííttóó  áálllloommááss  ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatt--
tteevvôôjjee  kkiitt  kköötteelleess  éérrtteessíítteennii??  2277..33..66..  ((11  ppoonntt))
a. Az Üzemirányító központ technológiai osztályát.
b. A rendkívüli helyzeteket kezelô hálózati fôirányítót.
c. A területileg illetékes forgalmi vonalirányítót.

2299..  MMiirrôôll  kkeellll  aa  ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatttteevvôônneekk  aa  ffoorrggaallmmii  vvoonnaalliirráánnyyííttóótt
éérrtteessíítteennii  aazz  eeggyyeeddii  eennggeeddééllllyyeell  ttoovváábbbbíítthhaattóó  rreennddkkíívvüüllii  kküüllddeemméénnyytt
ttoovváábbbbííttóó  vvoonnaatt  ttéénnyylleeggeess  kköözzlleekkeeddééssee  eesseettéénn??  2277..33..66..  ((11  ppoonntt))
a. Az értesítéseknek tartalmazniuk kell a szállítás napját, az engedély

számát, a korlátozási kódot, a továbbító vonat számát, valamint a
pályafenntartási mûszaki munkavállaló és a felsôvezetéki korlá-
tozások szükségességét.

b. A fuvarozásra történô felvételi, - átvételi, - és továbbítási engedély
számáról, valamint a vonatindulás tényérôl.

c. A vonatindulás tényleges megtörténtérôl, valamint a pályafen-
ntartási mûszaki munkavállaló és a felsôvezetéki korlátozások
szükségességérôl.

3300..  KKiitt  kköötteelleess  aazz  eeggyyeeddii  eennggeeddééllllyyeell  ttoovváábbbbíítthhaattóó  rreennddkkíívvüüllii
kküüllddeemméénnyytt  ttoovváábbbbííttóó  vvoonnaatt  ttéénnyylleeggeess  kköözzlleekkeeddéésséérrôôll  aazz  iinnddííttóó
áálllloommááss  ffoorrggaallmmii  sszzoollggáállaatttteevvôôjjee  éérrtteessíítteennii,,  hhaa  aazz  ttööbbbb  vvoonnaalliirráánnyyííttóóii
sszzaakkaasszzoonn  áátt  kköözzlleekkeeddiikk??  2277..33..66..  ((11  ppoonntt))
a. A területileg illetékes forgalmi vonalirányítót köteles értesíteni
b. A hálózati fôirányítót.
c. Valamennyi vonalirányítói szakasz forgalmi vonalirányítóját.

FF..11..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  11--22--55..  ffeejjeezzeett

11..  HHooll  kkeellll  eeggyyéénnii  kkiijjáárraattii  jjeellzzôôtt  aallkkaallmmaazznnii??  ((11  ppoonntt))
a. Egyéni kijárati jelzôt olyan megálló-rakodóhelyeken, ahol a menet-

rendtôl eltérôen vonattalálkozás történhet, a biztosított állomások és
vonatindításra kijelölt sajátcélú vasúti pályahálózat kijárati oldalán, a
fedezendô pont elôtt minden olyan vágány mellett kell alkalmazni,
amelyrôl rendszeres vonatindítás történik.

b. Egyéni kijárati jelzôt biztosított állomások, menetrend szerinti vonat-
találkozásra berendezett megállórakodóhelyek kijárati oldalán, a
fedezendô pont elôtt minden olyan vágány mellett kell alkalmazni,
amelyrôl rendszeres vonatindítás történik.

c. Egyéni kijárati jelzôt biztosított állomások vonatindításra kijelölt sa-
játcélú vasúti pályahálózat kijárati oldalán, a fedezendô pont elôtt
minden olyan vágány mellett kell alkalmazni, amelyrôl rendszeres
vonatindítás történik.

22..  MMiillyyeenn  sseebbeessssééggggeell  hhaallaaddhhaatt  aazz  uuttoollssóó  kkiijjáárraattii  vváállttóó  eellhhaaggyyáássaa  uuttáánn
aa  kköövveettkkeezzôô  jjeellzzôôiigg  aa  hheellyybbôôll,,  vvaaggyy  mmeeggáállllááss  uuttáánn  iinndduullóó  vvoonnaatt,,  jjóóll
mmûûkkööddôô  vvoonnaattbbeeffoollyyáássoollóó  bbeerreennddeezzééss  eesseettéénn??  ((11  ppoonntt))
a. Kitérô irányban álló kijárati váltó esetén legfeljebb a Mûszaki Táblá-

zatok 7/C táblázatában engedélyezett sebességgel, egyenes irányban
álló kijárati váltó esetén a vonatba sorozott jármûvekre engedélyezett
sebességgel közlekedhet az utolsó kijárati váltó elhagyása után a
következô jelzôig.

b. A jól mûködô vonatbefolyásoló berendezés esetén a kijárati jelzôn
kapott elôjelzésnek, illetve a vezetôállás jelzô jelzésének megfelelô
sebességgel haladhat tovább.

c. A jól mûködô vonatbefolyásoló berendezés esetén a kijárati jelzôn
kapott elôjelzésnek megfelelô sebességgel haladhat tovább.

FF..11..  JJeellzzééssii  UUttaassííttááss  66--77--88--99..  ffeejjeezzeett
33..  MMii  aa  tteeeennddôô  rrááddiióóvvaall  ttöörrttéénnôô  ttoollaattááss  kköözzbbeenn  aa  rreennddeellkkeezzéésseekk,,  iilllleett--
vvee  aazzookk  nnyyuuggttáázzáássáánnaakk  eellmmaarraaddáássaa  eesseettéénn??  ((11  ppoonntt))
a. A helyzet tisztázásáig meg kell állítani a tolatást.
b. A tolatást csak alacsonyabb legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad

folytatni.
c. A rendelkezések, illetve azok nyugtázásának elmaradása esetén a

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

44..  MMeellyyiikk  hháállóózzaattoonn  aallkkaallmmaazzhhaattóókk  aa  vváállllaallkkoozzóó  vvaassúúttii  ttáárrssaassáággookk  ááll--
ttaall  aallkkaallmmaazzootttt  zzáárrjjeellzzôô  ttáárrccssaa,,  hhaa  aannnnaakk  aallaakkjjaa,,  sszzíínnee  ééss  fféénnyyvviisssszzaa--
vveerrôô  kkiiaallaakkííttáássaa  aazzoonnooss  aa  MMÁÁVV  ZZrrtt..--nnééll  rreennddsszzeerreessíítteetttt  zzáárrjjeellzzôô  ttáárr--
ccssáávvaall??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a MÁV Zrt., a Gyôr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. magyar üzem-

részének vonalain, és az erdei vasutak vonalain.
b. Csak a MÁV ZRt. által üzemeltetett normál és széles nyomtávolságú,

továbbá a keskeny nyomtávolságú MÁV ZRt. Kecskeméti Kisvasút
vonalain.

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

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  11..  ffeejjeezzeett
55..  MMeellyy  ddoollggoozzóó  ttöölltthheettii  bbee  aa  PPiillóóttaa  sszzeerreeppéétt  vvoonnaattttoovváábbbbííttááss  kköözzbbeenn??
((11  ppoonntt))
a. Vonal, - és állomásismerettel rendelkezô, a mozdony megállítására is

kiképzett figyelésre kötelezett tolatásvezetô, vonali tolatásvezetô.
b. Érvényes forgalmi vizsgával, vonal, - és állomásismerettel ren-

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

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  tteelleekkoomm--
mmuunniikkáácciióóss  eesszzkköözzöökkeett  kkiikkaappccssoolltt  áállllaappoottbbaann,,  aa  ttáásskkáákkbbaann  kkeellll  ttaarrttaannii..  AA  vviizzssggáázzóókk  eeggyymmááss  kköözzööttttii  kkoommmmuunniikkáácciióójjaa  ttiillooss..
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delkezô, tolatásvezetô, vagy más figyelésre kötelezett dolgozó is, ha
a vezetôálláson végzi szolgálatát.

c. Vonattovábbítás közben az adott vasútvonalra kiterjedô hatályú tanú-
sítvánnyal, a vonatot továbbító mozdony mozdonyvezetôjének vo-
natkozásában nyelvismerettel rendelkezô, a mozdony megállítására
kiképzett mozdonyvezetô.

66..  VVáállaasssszzaa  kkii  aa  „„RReennddeellkkeezzôô  áálllloommááss””  ffooggaalloomm  hheellyyeess  mmeegghhaattáárroozzáá--
ssáátt??  ((11  ppoonntt))
a. Általában egy vasútvonal kezdô- és végpontjainak állomása. Hosz-

szabb vonalakat a Forgalmi Fôosztály több rendelkezési szakaszra is
oszthat.

b. Általában egy vasútvonal kezdô- és végpontjainak állomása. Hosz-
szabb vonalak esetén a vonatok forgalomba helyezésére, illetve le-
mondására Forgalmi Fôosztály forgalmi vonalirányítót nevez ki.

c. Mindig egy vasútvonal kezdô- és végpontjainak állomása. A ren-
delkezô állomás forgalmi szolgálattevôje a következô rendelkezô ál-
lomásig gondoskodik a vonatok forgalomba helyezésérôl, illetve le-
mondásáról.

77..  MMiillyyeenn  rrööggzzííttôôssaarruutt  kkeellll  hhaasszznnáállnnii  aa  4488,,  5544  ééss  6600  kkgg//ffoollyyóómméétteerr
rreennddsszzeerrûû  ssíínneekknnééll??  ((11  ppoonntt))
a. Valamennyi kg/ folyóméter rendszerû sínekhez a saját sínrendszeré-

nek megfelelôen külön-külön elkészített, a megkülönböztethetôség
miatt más-más színezésûre festett rögzítôsarukat kell használni.

b. A 48, 54 és a 60 kg/folyóméter rendszerû síneknél egyaránt az 54 kg/
folyóméter rendszerû sárga-kék színezésû rögzítôsarukat kell hasz-
nálni.

c. A 48, 54 és a 60 kg/folyóméter rendszerû síneknél egyaránt a 60 kg/
folyóméter rendszerû vörös színezésû rögzítôsarukat kell használni.

88..  MMiillyyeenn  rrööggzzííttôôssaarruutt  kkeellll  aa  jjáárrmmûûvveekk  mmeeggffuuttaammooddáássáánnaakk  mmeeggaakkaa--
ddáállyyoozzáássaa  ccéélljjáábbóóll  aa  6600  kkgg//ffoollyyóómméétteerr  rreennddsszzeerrûû  ssíínneekknnééll  hhaasszznnáállnnii??
((11  ppoonntt))
a. Az 54 kg/ folyóméter rendszerû sárga-kék színezésû rögzítôsarukat

kell használni.
b. A 60 kg/ folyóméter rendszerû vörös színezésû rögzítôsarukat kell

használni.
c. A 60 kg/ folyóméter rendszerû sárga - kék színezésû rögzítôsarukat

kell használni.

99..  MMiillyyeenn  sszzíínneezzééssûûrree  kkeellll  ffeesstteennii  aa  4488,,  5544  ééss  6600  kkgg//ffoollyyóómméétteerr  rreenndd--
sszzeerrûû  ssíínneekknnééll  hhaasszznnáállhhaattóó  rrööggzzííttôôssaarruukkaatt??  ((11  ppoonntt))
a. A 48 kg/folyóméter rendszerû síneken alkalmazottat sárga-kék színe-

zésûre, az 54 kg/folyóméter rendszerû síneken alkalmazottat vörös-
kék színezésûre, és a 60 kg/folyóméter rendszerû síneken alkalma-
zottat vörös színûre kell festeni.

b. A rögzítôsarukat sárga-kék színezésûre kell festeni.
c. Valamennyi rögzítôsarut halványkékre kell festeni, függetlenül attól,

hogy melyik sínrendszeren használják.

1100..  MMiillyyeenn  vvaassúúttii  ffoorrggaalloomm  lleebboonnyyoollííttáássáárraa  sszzoollggáállóó  vváággáánnyy  aa  ssaajjáátt--
ccééllúú  vvaassúúttii  ppáállyyaahháállóózzaatt??  ((11  ppoonntt))
a. Állomásból vagy nyílt vonalból kiágazó, nyílthozzáférésû fuvarozói

jogosultsággal rendelkezô NKH nyilvántartásba bejegyzett fuvaroz-
tató felek vasúti forgalmának lebonyolítására szolgáló vágány, vagy
vágányzat.

b. Állomásból, vagy nyílt vonalból kiágazó, egyes fuvarozó és fuvaroz-
tató felek vasúti forgalmának lebonyolítására szolgáló vágány, vagy
vágányzat.

c. Állomásból kiágazó, bármely fuvarozó és fuvaroztató fél részérôl
igénybe vehetô vasúti forgalom lebonyolítására szolgáló vágány,
vagy vágányzat.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22..  ffeejjeezzeett
1111..  MMiikkoorr  kkeellll  aa  vváággáánnyyúútt  bbeeáállllííttáássáárraa  mméérréésseekkkkeell  mmeeggáállllaappííttootttt  iiddôôtt
33  ppeerrcccceell  mmeeggnnöövveellvvee  aazz  ÁÁVVUU--bbaann  rrööggzzíítteennii??  ((11  ppoonntt))
a. Akkor, ha a szolgálati hely helyszíni állítású rugós váltókkal rendel-

kezik.
b. Akkor, ha a szolgálati hely helyszíni állítású váltókkal rendelkezik.
c. Akkor, ha a szolgálati hely vonóvezetékes központi állítású váltókkal

rendelkezik.

1122..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  vváággáánnyyuuttaatt  eelllleennôôrriizznnii  jjóóll  mmûûkkööddôô  vváággáánnyyffooggllaalltt--
ssáággoott  jjeellzzôô  bbiizzttoossííttóóbbeerreennddeezzééss  eesseettéénn,,  hhaa  aa  sszzoommsszzééddooss  vváággáánnyyoonn
oollyyaann  rreennddkkíívvüüllii  kküüllddeemméénnyy  vvaann,,  aammeellyynneekk  aa  BBiizzttoonnssáággii  hhaattáárrjjeellzzôônn
bbeellüüll  3300  mm--nnééll  bbeelljjeebbbb  kkeellll  lleennnniiee??  ((11  ppoonntt))

a. Ha jól mûködô vágányfoglaltságot jelzô biztosítóberendezés van, ak-
kor a vágányutat az ellenôrzô berendezés megtekintésével kell el-
lenôrizni.

b. Ilyen esetben mindig a vágányút tényleges bejárásával kell a vágány-
út ellenôrzést megtartani.

c. A vágányút áttekintésével, ha az áttekintés bármely ok miatt nem le-
hetséges, akkor a vágányút tényleges bejárásával kell a vágányút el-
lenôrzést megtartani.

1133..  HHooggyyaann  kkeellll  aa  vváággáánnyyúútt  eelllleennôôrrzzéésstt  mmeeggttaarrttaannii,,  hhaa  aazz  aa  hheellyyii  ssaa--
jjááttoossssáággookk  mmiiaatttt  ((ppll..  ttáávvkkeezzeelltt,,  ttáávvvveezzéérreelltt  sszzeemmééllyyzzeett  nnééllkküüllii  sszzoollggáá--
llaattii  hheellyyeekk))  nneemm  hhaajjtthhaattóó  vvééggrree  aa  ffoorrggaallmmii  uuttaassííttááss  vváággáánnyyúútt  eell--
lleennôôrrzzéésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  eellôôíírráássaaii  sszzeerriinntt??  ((11  ppoonntt))
a. Akkor a vágányutat minden esetben csak az ellenôrzô berendezés

megtekintésével kell ellenôrizni, ha az bármely ok miatt nem lehet-
séges, akkor a vágányút tényleges bejárásával.

b. A vágányút ellenôrzést minden esetben legalább a vágányút áttekin-
tésével kell megtartani.

c. Akkor a vágányút ellenôrzést az ÁVU-ban elôírtak szerint kell meg-
tartani.

1144..  MMiikkoorr  kkeellll  aa  vváállttóókk  hhaasszznnáállhhaattóóssáággáárróóll  mmeeggggyyôôzzôôddnnii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak a váltók állításakor, lezárásakor, vonat vágányútjának beállítá-

sakor, a váltók gondozása alkalmával és váltófelvágás után.
b. Csak szolgálat átvételekor, a váltók állításakor, lezárásakor, és a vo-

nat vágányútjának beállításakor.
c. Szolgálat átvételekor, ellenôrzések alkalmával, a váltók állításakor,

lezárásakor, vonat vágányútjának beállításakor, a váltók gondozása
alkalmával. és váltófelvágás után.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  33..  ffeejjeezzeett
1155..  MMiitt  kköötteelleess  aa  fféénnyyssoorroommppóó  hhaasszznnáállhhaattaattllaannssáággaa  eesseettéénn  aa  hhiibbaaeellhháá--
rrííttáásstt  vvééggzzôô  sszzeemmééllyy  aazz  iilllleettéékkeess  sszzoollggáállaattii  hheellyy  FFeejjrroovvaattooss  eellôôjjeeggyy--
zzééssii  nnaappllóójjáábbaa  bbeejjeeggyyeezznnii,,  hhaa  aa  hhiibbáátt  mmeeggjjaavvííttaannii  nneemm  ttuuddjjaa  ((aa  fféénnyy--
ssoorroommppóótt  eellôôrree  nneemm  lláátthhaattóóaann  kkiikkaappccssoolljjaa))??  ((11  ppoonntt))
a. A hiba okát, a javítás elôírt idôn belüli elmaradását, valamint

„.....dátum .... óra .... perctôl ......-...... állomások között (......állomá-
son) a(z) ....sz. szelvényben lévô útátjáró fedezésérôl gondoskodni
kell” szöveget köteles bejegyezni.

b. A hiba okát, valamint „....dátumtól a(z) ....sz. szelvényben lévô útát-
járó fedezésérôl gondoskodni kell” szöveget köteles bejegyezni.

c. Csak a hiba okát, és a javítás elôírt idôn belüli elmaradását köteles be-
jegyezni.

1166..  MMiillyyeenn  sszzöövveeggeett  kköötteelleess  aa  hhiibbaaeellhháárrííttáásstt  vvééggzzôô  sszzeemmééllyy  aazz  iilllleettéé--
kkeess  sszzoollggáállaattii  hheellyy  HHiibbaaeellôôjjeeggyyzzééssii  kköönnyyvvéébbee  aazz  úúttááttjjáárróó  ffeeddeezzéésséérree
vvoonnaattkkoozzóóaann  bbeejjeeggyyeezznnii,,  hhaa  aa  hhiibbáátt  aa  jjaavvííttáássrraa  eellôôíírrtt  iiddôônn  bbeellüüll  mmeegg--
jjaavvííttaannii  nneemm  ttuuddjjaa  ((aa  fféénnyyssoorroommppóótt  eellôôrree  nneemm  lláátthhaattóóaann  kkiikkaappccssoolljjaa))??
((11  ppoonntt))
a. „....dátum .... óra .... perctôl ......-...... állomások között (......állomá-

son) a(z) ....sz. szelvényben lévô útátjáró fedezésérôl gondoskodni
kell” szöveget köteles bejegyezni.

b. „.... óra .... perctôl a(z) ....sz. szelvényben lévô útátjáró fedezésérôl
gondoskodni kell” szöveget köteles bejegyezni.

c. A hibaelhárítást végzô személy „....dátumtól a(z) ....sz. szelvényben
lévô útátjáró fedezésérôl gondoskodni kell” szöveget köteles beje-
gyezni.

1177..  KKii  kköötteelleess  aa  HHiibbaaeellôôjjeeggyyzzééssii  kköönnyyvvbbeenn  bbeejjeeggyyzzeetttt  iiddôôppoonnttrraa
JJeellzzôôôôrr  kkiirreennddeelléésséérrôôll  ggoonnddoosskkooddnnii??  ((11  ppoonntt))
a. A területi biztosítóberendezési diszpécser.
b. A forgalmi vonalirányító.
c. A Pályavasúti Területi Központ Forgalomirányítási Alosztály megbí-

zott dolgozója.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  44..  ffeejjeezzeett
1188..  HHooggyyaann  kköötteelleess  aa  mmuunnkkaavveezzeettôô  aa  sszzeerreellvvéénnyy  ffeeddeezzéésséétt  bbiizzttoossííttaa--
nnii,,  hhaa  aazz  eennggeeddééllyyeezzeetttt  jjaavvííttáássii,,  ttiisszzttííttáássii  mmuunnkkáátt  aa  sszzoollggáállaattii  hheellyy  vvaa--
llaammeellyy  ffôôvváággáánnyyáánn  vvééggzziikk??  ((11  ppoonntt))
a. A munkahelyet minden esetben a szerelvény, vagy jármû végeitôl 50

m-re a sínszálak közé tûzött Megállj! jelzôvel és a tolatásvezetô érte-
sítésével köteles biztosítani.

b. A munkahelyet a vágány mindkét végén, a Biztonsági határjelzônél
a sínszálak közé tûzött Megállj! jelzôvel és a vágányra vezetô váltók
védôállásba állításával köteles fedezni.

c. A szerelvény fedezését a munkavezetô a szerelvény, vagy jármû
végeitôl 50 m-re a sínszálak közé tûzött Megállj! jelzôvel köteles biz-

(Folytatás a 9. oldalról)
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tosítani. Amennyiben a szerelvény vége és a Biztonsági határjelzô
között nincs 50 m távolság, akkor a Megállj! jelzôt a Biztonsági
határjelzônél kell a sínszálak közé tûzni.

1199..  MMiikkoorr  vvééggeezzhheettôô  aa  sszzeerreellvvéénnyy  ffeeddeezzéésséénneekk  bbiizzttoossííttáássaa,,  aa  sszzeerreell--
vvéénnyy,,  vvaaggyy  jjáárrmmûû  vvééggeeiittôôll  5500  mm--rree  aa  ssíínnsszzáállaakk  kköözzéé  ttûûzzöötttt  MMeeggáálllljj!!  
((11  ppoonntt))
a. Akkor, ha az engedélyezett javítási, tisztítási munkát a szolgálati hely

valamely fôvágányán végzik.
b. Akkor, ha az engedélyezett javítási, tisztítási munkát a szolgálati hely

olyan vágányán végzik, amely védelmi berendezéssel (vágányzáró
sorompó, kisiklasztósaru) fedezett.

c. Akkor, ha az engedélyezett javítási, tisztítási munkát a szolgálati hely
jármûvek javítása, mûszaki vizsgálata, tisztítása, céljára kialakított
vágányon végzik.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  55--77--88..  ffeejjeezzeett
2200..  MMii  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  rrööggzzííttôôssaarruukk  sszzoollggáállaattááttaaddáásskkoorr  ttöörrttéénnôô  ááttaaddáássáá--
rraa  ééss  aa  rrööggzzííttôôssaarruukk  kkiiaaddáássáárraa,,  vviisssszzaavvéétteelléérree  vvoonnaattkkoozzóó  rreennddeellkkeezzéé--
sseekkeett  aazz  áálllloommáássii  sszzeemmééllyyzzeett  rréésszzéérree??  ((11  ppoonntt))
a. Az Állomás Végrehajtási Utasítás.
b. Az Üzemviteli Végrehajtási Utasítás.
c. A Közlekedési Határozmányok 5. táblázata.

2211..  HHooll  kkeellll  rréésszzlleetteess  rreennddeellkkeezzéésseekkkkeell  sszzaabbáállyyoozznnii  aa  rrööggzzííttôôssaarruukk
ôôrrzzéésséétt  vvoonnaattkköözzlleekkeeddééss  iiddeejjéénn,,  iilllleettvvee  aa  ttoollaattáássbbaann  rréésszzttvveevvôôkk  éérrtteessíí--
ttéésséétt  aa  kkoorráábbbbaann  kkiiaaddootttt  rrööggzzííttôôssaarruukkrróóll  aa  ffoorrggaallmmii  uuttaassííttááss  eellôôíírráássaaii
sszzeerriinntt??  ((11  ppoonntt))
a. Kiegészítô szolgálati utasításban.
b. Az ÁVU-ban kell szabályozni.
c. A Mûszaki mentési utasításban és a Mûszaki Táblázatokban.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1111--1122--1133--1144..  ffeejjeezzeett
2222..  MMiillyyeenn  vvoonnaattookkkkaall  sszzaabbaadd  aa  rroobbbbaannáássvveesszzééllyyeess,,  vvaallaammiinntt  aa  ttûûzzvvee--
sszzééllyyeess  bbáárrccáávvaall  eellllááttootttt  rraakkootttt  kkooccssiikkaatt  ttoovváábbbbííttaannii??  ((11  ppoonntt))
a. Csak tehervonatokkal szabad továbbítani.
b. Csak vegyes- és mozdonyvonatokkal szabad továbbítani.
c. Csak teher- és vegyesvonatokkal szabad továbbítani.

2233..  HHooggyyaann  ttoovváábbbbíítthhaattóókk  aa  mmeerreevv  kkaappccssoollóórrúúddddaall,,  vvaaggyy  rraakkoommáánnyy--
nnyyaall  öösssszzeekkaappccssoolltt  rraakkootttt  kkooccssiikk??  ((11  ppoonntt))
a. Az ilyen kocsik és az utasokkal elfoglalt kocsik közé legalább egy

olyan kocsit kell besorozni, amelynek homlokfala magasabb, mint a
védelmet igénylô kocsik rakománya.

b. Legfeljebb 50 km/h sebességgel közlekedô tehervonatokkal szabad
továbbítani.

c. Legfeljebb 50 km/h sebességgel közlekedô teher, - vagy vegyesvo-
natokkal szabad továbbítani.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1155--1166--1188--2200..  ffeejjeezzeett
2244..  HHooggyyaann  kkeellll  sszzáámmoozznnii  aa  mmeenneettrreenndd  nnééllkküüllii  mmuunnkkaavvoonnaattoott,,  hhaa
vviisssszzaattéérr  aazz  iinnddííttóó  áálllloommáássrraa,,  vvaaggyy  aa  sszzoommsszzéédd  áálllloommáássiigg  kköözzlleekkeeddiikk??
((11  ppoonntt))
a. A szomszéd állomásig közlekedô menetrend nélküli munkavonatot

MRN 2, MRN 4, MRN 1, MRN 3 stb., a visszatérô munkavonatot pe-
dig MRN 2/1, MRN 4/3, MRN 1/2, MRN 3/4, stb. módon kell szá-
mozni.

b. A páros számú vonatokat indító állomás a páros számú (MRN 2,
MRN 4…), a páratlan számú vonatokat indító állomás a páratlan szá-
mú (MRN 1, MRN 3…) menetrend nélküli vonatokat indítja, függet-
lenül attól, hogy a vonat visszatér az indító állomásra vagy a szom-
széd állomásig közlekedik.

c. A menetrend nélküli munkavonatot csak naponta egyel kezdôdôen
kell sorszámozni függetlenül attól, hogy melyik irányba (páros, pá-
ratlan) közlekedik.

2255..  HHooggyyaann  kkeellll  sszzáámmoozznnii  aa  mmeenneettrreenndd  nnééllkküüllii  mmuunnkkaavvoonnaattoott,,  hhaa
vviisssszzaattéérr  aazz  iinnddííttóó  áálllloommáássrraa??  ((11  ppoonntt))
a. Úgy kell számozni, hogy mindig a visszaútra feleljen meg a vonat-

száma a páros, vagy páratlan iránynak.
b. A páros számú vonatokat indító állomás a páros számú, a páratlan

számú vonatokat indító állomás a páratlan számú menetrend nélküli
vonatokat indítja, a visszaútra pedig az eredeti számot irányszámmal
kell ellátni (MRN 2 - 1, MRN 3 - 2 stb.).

c. A páros számú vonatokat indító állomás a páros számú (MRN 2,
MRN 4…), a páratlan számú vonatokat indító állomás a páratlan szá-
mú (MRN 1, MRN 3…) menetrend nélküli vonatokat indítja, függet-
lenül attól, hogy a vonat visszatér az indító állomásra vagy a szom-
széd állomásig közlekedik.

2266..  AA  mmuunnkkaavvoonnaattookk  mmeenneettrreenndd  nnééllkküüll  aa  kkiiiinndduullóó  áálllloommáássttóóll  mmeeddddiigg
kköözzlleekkeeddhheettnneekk??  ((11  ppoonntt))
a. Legfeljebb 80 km távolságra, ha a menetvonalat kiutalták.
b. Legfeljebb három állomás típusú szolgálati helyen át közlekedhet a

munkavonat menetrend nélkül.
c. Legfeljebb a szomszédos állomásig.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  22--77--88--1122..  FFüüggggeelléékk
2277..  HHooll  kkeellll  eelleekkttrroonniikkuuss  ffeejjrroovvaattooss  eellôôjjeeggyyzzééssii  nnaappllóótt  vveezzeettnnii??
((11  ppoonntt))
a. Valamennyi olyan szolgálati helyen, ahol elektronikus vagy legalább

DOMINO 70 rendszerû biztosító berendezés van
b. Valamennyi olyan szolgálati helyen, ahol elektronikus, vagy

DOMINO rendszerû biztosító berendezés van.
c. Azokon a szolgálati helyeken, ahová azt rendszeresítették.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  1155--1166--1177..  FFüüggggeelléékk
2288..  MMiillyyeenn  ffôôccssooppoorrttookkrraa  vvaann  ffeelloosszzttvvaa  aa  vvoonnaatt  sszzáámmoozzáássii  sszzáámmrreenndd--
sszzeerr??  ((11  ppoonntt))
a. Kiemelt fôvonali személyszállító vonatok, fôvonali egyéb személy-

szállító vonatok fôvonali tartalék vonatszámok (próba-, szerelvény,-
és szolgálati vonatok), mellék- és keskeny nyomközû vonalakon sze-
mélyszállító- és egyéb vonatok, és tehervonatok fôcsoportokra van
felosztva.

b. Fôvonali személyszállító vonatok, fôvonali egyéb vonatok a (próba,
szerelvény-, mozdony- és szolgálati vonatok) fôvonali tartalék vonat-
számok, mellék- és keskeny nyomközû vonalakon személyszállító-
és egyéb vonatok, és tehervonatok fôcsoportokra van felosztva.

c. Fôvonali személyszállító vonatok, fôvonali tehervonatok, fôvonali
tartalék vonatszámok, mellék- és keskeny nyomközû vonalakon sze-
mélyszállító- és egyéb vonatok, és mellék- és keskeny nyomközû vo-
nalakon tehervonatok fôcsoportokra van felosztva.

FF..22..  FFoorrggaallmmii  UUttaassííttááss  2277--2288--3300--3311..  FFüüggggeelléékk
2299..  MMii  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  ppáállyyaavvaassúúttii  iinnffoorrmmaattiikkaaii  rreennddsszzeerr,,  vvaallaammiinntt  aazz
ááttvvéétteellii  ééss  ttoovváábbbbííttáássii  eennggeeddééllyyeekk  kkeezzeelléésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  eellôôíírráássookkaatt??
((11  ppoonntt))
a. Külön utasítás tartalmazza.
b. A szolgálati hely biztosító berendezésének kezelési szabályzata tar-

talmazza.
c. A forgalmi utasítás tartalmazza.

3300..  MMiillyyeenn  sszzáámm  aa  hhiibbaajjeelleennttéésskkoorr  kköözzvveettlleennüüll  aazz  iilllleettéékkeess  tteerrüülleettii
ddiisszzppééccsseerr  rréésszzéérrôôll  aaddootttt  kkóóddsszzáámm??  ((11  ppoonntt))
a. Ez a kódszám a blokkmesteri szakasz szakágon belüli sorszáma.
b. Ez a kódszám a blokkmesteri szakaszon vezetett hibanapló sorszáma.
c. Ez a kódszám a hiba sorszáma, melyet a diszpécser naplójában ha-

vonta 1-tôl kell kezdeni, és a bejelentések sorrendjében növelni.
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