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Általános forgalmi vizsga

Általános forgalmi vizsga

F.1. Jelzési Utasítás 1-2-5. fejezet

1. Mire hívja fel a mozdonyvezető figyelmét a Menetrendi segédkönyv 3. táblázat 7.
rovatában az állomás neve után lévő fordított helyzetű fekete V betűt ábrázoló „Λ”
jel? (1 pont)

a. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, az útátjáró előtt „Figyelj!” jelzést csak
akkor kell adni, ha adását személy, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi.

b. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, mert a kapcsolatlan tolómozdony csak az
ellenkező oldali bejárati jelzőig végzi a tolószolgálatot, ezért a bejárati jelző mellett a „Tolást
megszüntetni!” jelzést kell adnia.

c. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, mert a kapcsolatlan tolómozdony csak az
ellenkező oldali bejárati jelzőig végzi a tolószolgálatot, ezért a bejárati jelző mellett „A féket húzd meg!”
jelzést kell adnia.

2. Mire hívja fel a mozdonyvezető figyelmét a Menetrendi segédkönyv 5. táblázat 2.
rovatában az állomás neve után lévő fordított helyzetű fekete V betűt ábrázoló „Λ”
jel? (1 pont)

a. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, az útátjáró előtt „Figyelj!” jelzést csak
akkor kell adni, ha adását személy, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi.

b. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, mert a forgalmi szolgálattevővel
rendelkező állomáson az indulásra történő felhatalmazást csak a vezető jegyvizsgáló végzi.

c. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, a vezető jegyvizsgáló által végzett indulásra
történő felhatalmazáskor „A vonat indul!” jelzést csak akkor kell adni, ha adását forgalombiztonsági ok
szükségessé teszi.

F.1. Jelzési Utasítás 6-7-8-9. fejezet

3. Melyik hálózaton alkalmazhatók a vállalkozó vasúti társaságok által alkalmazott
zárjelző tárcsa, ha annak alakja, színe és fényvisszaverő kialakítása azonos a MÁV Zrt. -
nél rendszeresített zárjelző tárcsával? (1 pont)

a. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá eső hálózaton.
b. Csak a MÁV Zrt., a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. magyar üzemrészének vonalain, és az erdei vasutak

vonalain.
c. Csak a MÁV ZRt. által üzemeltetett normál és széles nyomtávolságú, továbbá a keskeny nyomtávolságú

MÁV ZRt. Kecskeméti Kisvasút vonalain.
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4. Hogyan kell a motorkocsit tolatási mozgások esetén megjelölni? (1 pont)
a. A motorkocsikkal végzett tolatási mozgások esetén azt a járművet (motorkocsi), amelyről a

mozdonyvezető a tolatást végzi, a jármű műszaki kialakításától függően az azonos magasságban
elhelyezett lámpák közül egy, vagy kettő fehér fényű lámpával kell megjelölni.

b. A motorkocsival végzett tolatási mozgások esetén a motorkocsit a jármű műszaki kialakításától függően
kettő, vagy három fehér fényű lámpával kell megjelölni.

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

5. Hol és hogyan kell elhelyezni a zárjelző tárcsát a vonaton? (1 pont)
a. A zárjelző tárcsát a vonat jelző kocsijának hátsó homlokfalán, valamelyik lámpatámon kell elhelyezni.
b. A zárjelző tárcsát a vonat utolsó járművének hátsó homlokfalán, valamelyik lámpatámon függőleges

helyzetben kell elhelyezni úgy, hogy az teljes terjedelmével látható legyen, és a jármű valamely jelzést
adó alkatrészét még részben se takarja.

c. A zárjelző tárcsát a vonat utolsó járművének ütközőjén kialakított tartó szerkezeten kell függőleges
helyzetben elhelyezni.

F.2. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

6. Mely esetben kell egy mozdonynak tekinteni a szinkron üzemmódba kapcsolt
mozdonyokat? (1 pont)

a. Sohasem szabad egy mozdonynak tekinteni a vonathoz kapcsolt több vontatójárművet még akkor sem,
ha azokat szinkron üzemmódba kapcsolták.

b. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközlekedés közben egy mozdonynak kell tekinteni,
de tolatás alkalmával úgy kell kezelni, mintha a vonat előfogat mozdonnyal közlekedne.

c. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközlekedés és tolatás közben egy mozdonynak kell
tekinteni.

7. Milyen mozdony a rádió-távirányítású mozdony? (1 pont)
a. Olyan mozdony, melyet a mozdonyvezető csak vonatközlekedés közben tud rádió-távirányítású

üzemmódban kapcsolni.
b. Csak keskeny nyomközű vonalon közlekedtethető olyan mozdony, melyet vonattovábbítás közben a

forgalmi szolgálattevő kezel rádió-távirányítással.
c. Olyan mozdony, melyet tolatás közben rádió-távirányítású üzemmódban a mozdonyvezető a rádió-

távirányító segítségével a mozdonytól távolabbi helyről is irányíthat.

8. Milyen üzemmódba kell a mozdonynak ahhoz lenni, hogy tolatás közben a
mozdonyvezető a mozdonyt távolabbi helyről is irányítani tudja? (1 pont)

a. Vontatási üzemmódba kell a mozdonynak lenni.
b. Tolatási üzemmódba kell a mozdonynak lenni.
c. Rádió-távirányítású üzemmódban kell lennie.

9. Mikor tudja a mozdonyvezető a mozdonyt távolabbi helyről is irányítani rádió-
távirányító segítségével?(1 pont)

a. Akkor, ha az tolatás közben Rádió-távirányítású üzemmódban van.
b. Akkor, ha az tolatás közben Tolatási üzemmódba van.
c. Akkor, ha az vonattovábbítás közben Vontatási üzemmódban van.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00528-2011 Intézményi akkreditációs lajstromszám:

F.2. Forgalmi Utasítás 2. fejezet

10. Mikor kell a vágányút beállítására mérésekkel megállapított időt 1 perccel
megnövelve az ÁVU-ban rögzíteni? (1 pont)

a. Akkor, ha a szolgálati hely vonóvezetékes központi állítású váltókkal rendelkezik.
b. Akkor, ha a szolgálati hely villamos úton állított központi állítású váltókkal rendelkezik.
c. Akkor, ha a szolgálati hely helyszíni állítású, vagy központból reteszelhető váltókkal rendelkezik.

F.2. Forgalmi Utasítás 3. fejezet

11. Kit köteles a nyíltvonali fénysorompó berendezés zavarjelzése esetén a felügyeletével
és ellenőrzésével megbízott dolgozó értesíteni, ha annak visszajelentő készüléke a
forgalomszabályozást végző állomáson nem a forgalmi irodában, hanem az állomás
más szolgálati helyén van? (1 pont)

a. Valamennyi szomszédos forgalom szabályozó állomás forgalmi szolgálattevőjét a nyíltvonali
fénysorompó berendezés felügyeletével és ellenőrzésével megbízott dolgozó köteles értesíteni.

b. A zavarról a szolgálati hely szerinti állomás forgalmi szolgálattevőjét kell értesíteni, mely értesítést a
Fejrovatos előjegyzési naplóban időpont megjelöléssel kell bizonylatolni.

c. A nyíltvonali fénysorompó berendezés felügyeletével és ellenőrzésével megbízott dolgozónak a zavarról
a szolgálati hely szerinti állomás és a vonatindító állomások forgalmi szolgálattevőit köteles értesíteni.

12. Hogyan kell a nyíltvonali fénysorompó berendezés zavarjelzéséről kapott értesítést a
forgalmi szolgálattevőnek előjegyezni? (1 pont)

a. A kapott értesítést a forgalmi szolgálattevőnek nem kell előjegyezni.
b. Az értesítést kizárólag a Hibanaplóban kell bizonylatolni.
c. Az értesítést a Fejrovatos előjegyzési naplóban időpont megjelöléssel kell előjegyezni.

F.2. Forgalmi Utasítás 4. fejezet

13. Mit kell a tolatásvezetőnek a mozdonyvezetővel a tolatási mozgás megkezdése előtt a
tolató vágányútra és az érintett váltókra vonatkozóan közölnie? (1 pont)

a. Csak azt kell közölni, hogy honnan, mely vágányról, mely vágányra végzik a tolatást.
b. Azt, hogy honnan, mely vágányról, mely vágányúton keresztül végzik a tolatást, valamennyi érintett

váltó felsorolásával.
c. Honnan, mely vágányról, mely váltókon (amelyek egy vágányutat meghatároznak és a tolatási mozgás

során a vágányútban érintett legutolsó váltó száma), vágányúton keresztül végzik a tolatást.

14. Hogyan kell értesíteni a vonatszemélyzetet az állandó jellegű szalasztási tilalomról és
korlátozásokról? (1 pont)

a. A vonatszemélyzetet a tilalmakról és a korlátozásokról az Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.
b. A vonatszemélyzetet a tilalmakról és a korlátozásokról Tolatási jegyzéken kell értesíteni.
c. A vonatszemélyzetet a tilalmakról és a korlátozásokról a Kocsi kimutatáson kell értesíteni.
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F.2. Forgalmi Utasítás 5-6-7. fejezet

15. Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező
járművek össze-, illetve szétkapcsolt állapotban vannak? (1 pont)

a. Összekapcsolt állapotban a sárga színű ellenőrző nyelv vízszintesen, összekapcsolt állapotban
függőlegesen áll.

b. Szétkapcsolt állapotban a vörös színű ellenőrző nyelv függőlegesen, összekapcsolt állapotban
vízszintesen áll.

c. Szétkapcsolt állapotban a vörös színű ellenőrző nyelv vízszintesen, összekapcsolt állapotban
függőlegesen áll.

16. Mikor szabad a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű és az
oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű közötti
járműkapcsolást elvégezni? (1 pont)

a. Csak akkor, ha a járművek álló helyzetben vannak és a kapcsolandó járművek kapcsolását gépészeti
dolgozó végzi.

b. Csak akkor végezhető, ha a járművek ütközői összeérnek és a kapcsolást gépészeti, műszaki dolgozók
végzik műszaki előírások alapján.

c. Csak akkor végezhető, ha a járművek álló helyzetben vannak és a kapcsolandó járművek ütközői
összeérnek.

F.2. Forgalmi Utasítás 8-9-10. fejezet

17. Mi alapján szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni?
(1 pont)

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

b. Csak a pályahálózatot működtető engedélyével kizárólag segélynyújtás céljából, annak idő tartamáig
szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni.

c. Csak a pályahálózat működtetője által jóváhagyott végrehajtási utasítás alapján szabad vonatot
közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni.

F.2. Forgalmi Utasítás 11-12. fejezet

18. A személyszállító- illetve szerelvényvonat mely kocsijának kell jól működő kézifékkel,
légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek lenni? (1 pont)

a. Személyszállító- illetve szerelvényvonat első, valamint utolsó kocsijának jól működő kézifékkel, légfékkel
és vészfékváltóval felszereltnek kell lenni.

b. Csak az utolsó kocsijának kell jól működő kézifékkel, légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek lenni.
c. Személyszállító- illetve szerelvényvonat első, vagy második, kocsijának kell jól működő kézifékkel,

légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek lenni.

19. Milyen vonatokkal szabad a robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes bárcával
ellátott rakott kocsikat továbbítani? (1 pont)

a. Csak vegyes- és mozdonyvonatokkal szabad továbbítani.
b. Csak teher - és vegyesvonatokkal szabad továbbítani.
c. Csak tehervonatokkal szabad továbbítani.
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F.2. Forgalmi Utasítás 13. fejezet

20. Hogyan kell a szolgálati menetrendet a forgalmi személyzet részére kiadni? (1 pont)
a. Csak nyomtatott, másolás céljára alkalmas (vonatszemélyzet részére történő kézbesítés esetére)

formában szabad a szolgálati menetrendet kiadni.
b. A forgalmi személyzet részére a kapacitás-elosztó rendszerben kell kiadni.
c. A forgalmi személyzet részére a pályavasúti informatikai rendszereken, illetve nyomtatott formában kell

kiadni.

21. Hol kell kiadni a menetrend érvénytartamán belüli szükséges módosításokat?(1 pont)
a. A menetrend érvénytartamán belüli szükséges módosításokat mindig a PASS2 számlamelléklet készítő

alrendszerbe kell betölteni, ahonnan minden érdekelt részére letölthető.
b. Csak az Integrált ügyfélkapcsolati alrendszerben kell kiadni.
c. A kapacitás-elosztó rendszerben és a pályavasúti informatikai rendszerekben kell kiadni.

22. Milyen menetrendi módosításokat kell a kapacitás-elosztó rendszerben és a
pályavasúti informatikai rendszerekben kiadni? (1 pont)

a. Csak a többszöri alkalommal közlekedő különvonat menetrendi módosításait kell kiadni ezen
rendszerekben.

b. Csak a menetrendi időszak váltásakor (menetrendváltás) szükséges módosításokat kell kapacitás-elosztó
rendszerben és a pályavasúti informatikai rendszerekben kiadni.

c. A menetrend érvénytartamán belül szükséges módosításokat.

F.2. Forgalmi Utasítás 14. fejezet

23. Mikor kezdeményezheti a vonatszámának megváltoztatását a menetvonal tulajdonos?
(1 pont)

a. Csak akkor kezdeményezheti, ha a vonat viszonylata megváltozik.
b. Csak célszerűségi okból akkor kezdeményezheti, ha a vonat paraméter változásai miatt a vonat sebesség

csoportja alacsonyabb a menetrendi sebességhez képest.
c. Csak rendkívüli esetekben (pl.: pályaelzárásos baleset, időjárási okok).

24. Hogyan lehetséges a vonatszámának megváltoztatása? (1 pont)
a. A vonatszám megváltoztatása csak rendkívüli esetekben (pl.: pályaelzárásos baleset, időjárási okok) a

menetvonal tulajdonos kérésére, új menetvonal megrendelésével lehetséges.
b. A vonatszám megváltoztatása csak Írásbeli rendelkezésen történő értesítéssel lehetséges.
c. Kizárólag a menetigazolvány megfelelő rovatának módosításával lehetséges.

25. Hogyan kell értesíteni a vonatok számának az útvonal valamelyik állomásán történő
megváltoztatásáról a pályavasúti személyzetet? (1 pont)

a. Közlekedő vonatok számának az útvonal valamelyik állomásán történő megváltoztatásáról a pályavasúti
személyzetet a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül kell értesíteni.

b. Vonalirányítói készüléken keresztül.
c. A menetvonal tulajdonos által, távirati úton.
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F.2. Forgalmi Utasítás 15. fejezet

26. Milyen szöveggel köteles a két állomás között lévő pályaelágazáson váltózárkulcsot
őrző dolgozó, a vonat indítása előtt engedélyt, hozzájárulást kérő forgalomszabályozó
részére a vonat közlekedéséhez hozzájárulni? (1 pont)

a. „Engedély a ...........sz. vonat részére .................. állomástól .................. állomásig .... ó .... p. Név”
b. „ ………..……. állomástól …..…………. állomásig a ….. sz. vonat közlekedéséhez hozzájárulok. Név.”
c. „Vonatot nem indítok. „A ...........sz. vonat (szolg. hely neve) felé jöhet. Név.”

27. Milyen szöveggel köteles a két állomás között lévő távkezelt, távvezérelt
pályaelágazás esetén a távkezelést, távvezérlést végző forgalomszabályozó a vonat
áthaladtatása előtt az engedélykéréssel egyidőben hozzájárulást kérő forgalmi
szolgálattevő részére a vonat közlekedéséhez hozzájárulni? (1 pont)

a. „ ………..……. állomástól …..…………. állomásig a ….. sz. vonat közlekedéséhez hozzájárulok. Név.”
b. „Vonatot nem indítok. A ...........sz. vonat közlekedéséhez hozzájárulok. Név.”
c. „Engedély a ...........sz. vonat részére .................. állomástól .................. állomásig .... ó .... p., a ...........sz.

vonat közlekedéséhez hozzájárulok. szolg. hely bemondása és Név”

28. Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! Az élőszóval történő
engedélykérés - és adás szövegét ………….. (1 pont)

a. Ro-La vonat közlekedésekor „Ro-La” kifejezéssel kell kiegészíteni.
b. Operatív tehervonatnál az alapvonat számával kell kiegészíteni.
c. A szállítmánykísérővel közlekedő vonatnál a szállítmánykísérők létszámával kell kiegészíteni.

29. Milyen adatokkal kell az engedélykérés - és adás szövegét kiegészíteni a gépi úton
történő engedélykéréskor? (1 pont)

a. Ha a vonat önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt jelfeladásra kiépített pályán közlekedik, akkor
azzal, hogy milyen rendszerű vonatbefolyásoló berendezéssel (EÉVB, ETCS) közlekedik.

b. Ro-La vonat közlekedésekor a „Ro-La” kifejezéssel és a Ro-La vonatot kísérő szállítmánykísérők
létszámával.

c. Operatív tehervonatnál az alapvonat számával kell kiegészíteni.

30. Hogyan lehet vonatot indítani a forgalmi utasítás előírásai alapján, ha két állomás
között az értekezés lehetetlenné válik? (1 pont)

a. Vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után lehet.
b. Ha két állomás között jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés van, akkor vonatot

mindenkor az a forgalmi szolgálattevő indíthat, akinek a berendezés jelzőkezelés melletti közlekedést
tesz lehetővé.

c. Értekezés lehetetlensége esetén mindig csak a páros számú vonatot indító forgalmi szolgálattevő
indíthat engedély nélkül vonatot, mellyel egyúttal megküldi a közlekedés rendjét is a vonatszámok
felsorolásával.
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31. Mely állomás forgalmi szolgálattevője indíthat vonatot, ha nem lehet engedélyt kérni,
előjelentést, visszajelentést adni? (1 pont)

a. Vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után lehet.
b. Ha két állomás között jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés van, akkor vonatot

mindenkor az a forgalmi szolgálattevő indíthat, akinek a berendezés jelzőkezelés melletti közlekedést
tesz lehetővé.

c. Ha két állomás között nincsen jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés, akkor kétvágányú
pályán a vonatokat csak a helyes vágányon szabad közlekedtetni, melyek engedély nélkül indíthatók.

32. Hogyan lehet vonatot indítani értekezés lehetetlensége esetén a forgalmi utasítás
előírásai szerint? (1 pont)

a. Értekezés lehetetlensége esetén, engedély nélkül vonatot indítani nem szabad, az indítandó vonat
részére küldönc útján kell engedélyt kérni.

b. Vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után lehet.
c. Ha egyvágányú pályán a két állomás között nincsen jól működő ellenmenetet kizáró

biztosítóberendezés, akkor az első páros számú vonat engedély nélkül elindítható.

33. Hogyan lehet vonatot indítani, ha az értekezés lehetetlenségének beállta után, ha
páros számú vonat hiányában, első ízben páratlan számú vonatot kellene indítani?

(1 pont)
a. Vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után lehet.
b. Páratlan számú vonat engedély nélkül nem indítható, meg kell várni az első érkező páros számú vonatot,

mellyel a forgalmi szolgálattevő megküldi a páratlan számú vonat részére is az engedélyt.
c. A forgalmi szolgálattevő köteles a páratlan számú vonat részére a páros számú vonatokat indító állomás

forgalmi szolgálattevőjétől küldönc útján írásban engedélyt kérni.

F.2. Forgalmi Utasítás 16-17-18-20. fejezet

34. Ki engedélyezhet előre tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munka elvégzése
miatt szükséges vágányzárt, feszültségmentesítést, biztosítóberendezési kikapcsolást?

(1 pont)
a. A Vasúti Pályakapacitást Elosztó szervezet Vágányzári Bizottsága engedélyezhet.
b. Területi Vágányzári Bizottság engedélyezhet.
c. Központi Vágányzári Bizottság engedélyezhet.

35. Mi tartalmazza a Központi Vágányzári Bizottság által engedélyezett pályaműködtetői
kapacitásigény benyújtására vonatkozó határidőket? (1 pont)

a. Kizárólag a Hálózati Üzletszabályzat tartalmazza ezen határidőket.
b. Az Értékesítési és Forgalmi Főosztály közös gondozásában lévő PASS2 utasítás.
c. Kapacitáskorlátozást eredményező karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és

üzemviteli feltételeiről című utasítás.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00528-2011 Intézményi akkreditációs lajstromszám:

F.2. Forgalmi Utasítás 2-4. Függelék

36. Ki köteles Végrehajtási Utasításban szabályozni a KÖFI, MEFI és MERÁFI vonalakon,
vonalszakaszokon; a távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken, vonalszakaszokon a
szolgálat végzését? (1 pont)

a. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály.
b. Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya.
c. Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Csomópont.

F.2. Forgalmi Utasítás 5-6. Függelék

37. Kinek köteles a mozdonyvezető a távolbalátás korlátozottságát bejelenteni a KÖFI
vonalon? (1 pont)

a. A forgalmi vonalirányítónak.
b. Forgalomirányítónak.
c. Forgalmi szolgálattevőnek.

F.2. Forgalmi Utasítás 7-8. Függelék

38. Hol kell elektronikus fejrovatos előjegyzési naplót vezetni? (1 pont)
a. Valamennyi olyan szolgálati helyen, ahol elektronikus, vagy DOMINO rendszerű biztosító berendezés

van.
b. Azokon a szolgálati helyeken, ahová azt rendszeresítették.
c. Valamennyi olyan szolgálati helyen, ahol elektronikus vagy legalább DOMINO 70 rendszerű biztosító

berendezés van

F.2. Forgalmi Utasítás 12-15-16. Függelék

39. Minek minősülnek az olyan kocsik, amelyeknél a küldemény 100 tonnánál nagyobb
tömegű árudarabot tartalmaznak? (1 pont)

a. Óvatosan gurítható és óvatosan szalasztható járműveknek minősülnek.
b. Kézifékkel gurítható, illetve óvatosan szalasztható járműveknek.
c. Gurítódombra fel nem húzható, szalasztásból kizárt járműveknek minősülnek.

F.2. Forgalmi Utasítás 17-18-20. Függelék

40. Melyik számtartomány tartozik a mellék- és keskeny nyomközű vonalakon
személyszállító- és egyéb vonatok számcsoportjába? (1 pont)

a. A 20000 ― 39999-ig számtartomány tartozik.
b. A 40000 ― 49999-ig számtartomány tartozik.
c. A 30000 ― 39999-ig számtartomány tartozik.

41. Melyik utasítás, vagy Segédkönyv tartalmazza a vonatok számtani sorrend szerinti
elosztását? (1 pont)

a. A Szolgálati menetrend 5.táblázata tartalmazza.
b. A vonatok számtani sorrend szerinti elosztását a 17.sz.függelék 1.sz.táblázata tartalmazza.
c. A Menetrendi Utasítás tartalmazza.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00528-2011 Intézményi akkreditációs lajstromszám:

F.2. Forgalmi Utasítás 22-23-24. Függelék

42. Milyen értesítést kell a vonatszemélyzet részére kézbesíteni a tervezett áthaladásról,
ha a szolgálati helyen a Felhívás az áthaladásra jelzés adására igénybe vehető dolgozó
nincs? (1 pont)

a. Ilyen szolgálati helyeken nem lehet vonatot rendkívüli módon áthaladtatni.
b. ………….állomáson (szolgálati helyen) rendkívüli módon áthalad, jelzésadásra igénybe vehető dolgozó

hiányában a bejárati váltóknál a Felhívás az áthaladásra jelzést nem adnak.
c. ………….állomáson (szolgálati helyen) rendkívüli módon áthalad.

F.2. Forgalmi Utasítás 27-29-30-31-33. Függelék

43. Mit tartalmaznak az éves vonalengedélyek az engedélyezett tengelyterhelést
meghaladó kocsik továbbítására vonatkozóan? (1 pont)

a. A nyíltvonali, és az állomások átmenő és a közvetlen mellettük fekvő fővágányokra vonatkozó
korlátozásokat.

b. A vonat útvonalán lévő állomások valamennyi vonatfogadó fővágányára vonatkozó korlátozásokat.
c. Csak a nyíltvonali provizóriumra vonatkozó korlátozásokat tartalmazzák az éves vonalengedélyek.

44. Milyen korlátozásokat tartalmaznak az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó
kocsik továbbítására vonatkozó éves vonalengedélyek? (1 pont)

a. Csak a vonat útvonalán lévő vasúti hidakon történő közlekedési és az állomások vonatfogadó
fővágányaira vonatkozó korlátozásokat tartalmazzák.

b. Kizárólag a gurítási és szalasztási korlátozásokat tartalmazzák.
c. A nyíltvonali, és az állomások átmenő és a közvetlen mellettük fekvő fővágányokra vonatkozó

korlátozásokat.

45. Milyen módon lehet az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsikat továbbító
vonatot fogadni, ha a szolgálati helyre vonatkozóan az általános korlátozáson túli
korlátozás van érvényben? (1 pont)

a. Az ilyen vonatot csak a vonatszemélyzet előzetes értesítését követően lehet fogadni.
b. Az ilyen vonatot csak a szolgálati hely átmenő fővágányára szabad fogadni úgy, hogy legalább a két

szomszédos és az azok mellett közvetlenül lévő vágányok szabadok legyenek.
c. Az ilyen szolgálati helyekre engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsikat továbbító vonatot

fogadni nem szabad.


