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Biztosító berendezési műszerész

Biztosító berendezési műszerész

F.1. Jelzési Utasítás 1-2. fejezet

1. Hogyan lehet a jelzőket forgalmi szempontból csoportosítani? (1 pont)
a. A jelzők forgalmi szempontból lehetnek: főjelzők, előjelzők, és tolatási mozgást szabályozó jelzők.
b. A jelzők forgalmi szempontból lehetnek: főjelzők, előjelzők, ismétlőjelzők, tolatási mozgást szabályozó

jelzők és figyelmeztető jelek szerepét betöltő jelzők.
c. A jelzők forgalmi szempontból lehetnek: főjelzők, előjelzők, ismétlőjelzők, tolatási mozgást szabályozó

jelzők és egyéb jelzők.

2. Mely jelzők tartoznak a jelzők forgalmi szempontú csoportosításba? (1 pont)
a. Előjelzők, főjelzők, tolatási mozgást szabályozó jelzők, zárjelző és egyéb jelzők.
b. Előjelzők, főjelzők, ismétlőjelzők, tolatási mozgást szabályozó jelzők és egyéb jelzők.
c. Főjelzők, ismétlőjelzők, tolatási mozgást szabályozó jelzők, zárjelző és a Megállóhelyre figyelmeztető

jelzők.

3. Milyen főjelző az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző? (1 pont)
a. Olyan biztosított fény főjelző, amely a vonalra érvényes általános vagy tényleges fékúttávolságon belül

elhelyezett útsorompókra, főjelzőkre és előjelzőkre ad előjelzést.
b. Olyan biztosított fény főjelző, amely csak a vonalra érvényes tényleges fékúttávolságon kívül elhelyezett

útsorompók működésének ellenőrzésére szolgál.
c. Olyan biztosított fény főjelző, amely az útsorompó működésének ellenőrzésére szolgál.

4. Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőt hol kell felállítani? (1 pont)
a. A fénysorompóval felszerelt útátjáró előtt 30 m távolságra kell felállítani.
b. A fénysorompóval felszerelt útátjáró előtt legalább 100 m távolságra kell felállítani.
c. A teljes sorompóval felszerelt útátjáró előtt 30 m távolságra kell felállítani.

5. Milyen jelzéseket lehet az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzővel jelezni, ha a főlapja
csak két lámpahelyes kialakítású? (1 pont)

a. Akkor az csak Hívójelzést és Megállj! jelzés jelzési képet adhat.
b. Akkor az egyben sebességjelzést (előjelzést) is ad a következő főjelzőre.
c. Akkor az csak az általa fedezett útsorompó(k) működésének ellenőrzésére vonatkozó önálló jelzéseket

mutatja.
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F.1. Jelzési Utasítás 5-8. fejezet

6. Az Utasítás mely fejezete tartalmazza az útsorompók működését nem önálló jelzéssel
ellenőrző főjelzőkre és az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőkre vonatkozó
előírásokat? (1 pont)

a. Az F.1. sz. Jelzési Utasítás az egyéb jelzők és jelzéseikre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 5.
fejezete tartalmazza.

b. Az F.1. sz. Jelzési Utasítás a főjelzőkre, előjelzőkre és ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazó 3. fejezete tartalmazza.

c. Az F.1. sz. Jelzési Utasítás a főjelzőkre, előjelzőkre és ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazó 2. fejezete tartalmazza.

7. Forgalmi szempontból mely jelzők csoportjába tartozik az Útsorompót ellenőrző
fedezőjelző? (1 pont)

a. A főjelzők csoportjába tartozik.
b. Forgalmi szempontból az egyéb jelzők csoportjába tartozik.
c. A három, vagy négy lámpahelyes kialakítású főlappal rendelkező útsorompót ellenőrző fedezőjelző

egyben sebességjelzést (előjelzést) is ad a következő főjelzőre, ezért az előjelzők és az egyéb jelzők
csoportjába tartozik.

8. Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)? (1 pont)
a. A központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya), ha van vörös – fehér színű.
b. A központi állítású váltók csak központból állíthatók, ezért soha nincs kézi állító készülékük (ellensúlyuk).
c. A központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya) ha van, szürke színű.

9. Van – e valamennyi központi állítású váltónak kézi állító készüléke (ellensúlya), ha
igen, akkor milyen színű az? (1 pont)

a. Nem minden központi állítású váltónak van kézi állító készüléke, de ha van, akkor annak színe szürke.
b. Igen, valamennyi központi állítású váltónak van szürke színű kézi állító készüléke (ellensúlya).
c. Nem minden központi állítású váltónak van kézi állító készüléke, de ha van, akkor annak színe vörös –

fehér mázolású.

10. Mikor kell a jelzőket érvénytelennek tekinteni? (1 pont)
a. Akkor, ha olyan mértékben megsérül, hogy funkcióját nem képes betölteni.
b. Akkor, ha átmenetileg azokat üzemen kívül helyezték.
c. Akkor, ha az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a térközbiztosító berendezés

használhatatlan és emiatt a jelzőket is érvénytelennek kell tekinteni

F.2. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

11. Mikor kell a dolgozónak azonnal a két vágánnyal párhuzamosan földre feküdni és a
vonatok elhaladását úgy bevárni? (1 pont)

a. Akkor, ha a dolgozó mellett a rakszelvényen belül vonat közlekedik.
b. Akkor, ha a dolgozót az állomás területén belül, az elsodrási határon kívül egyszerre két irányból érkező

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

közrefog.
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12. Mi a teendője mozdonyvezető szolgálatképtelenné válása esetén a segélyt nyújtó
dolgozóknak? (1 pont)

a. A segítségnyújtáson kívül nincs más teendője.
b. A járművet, mozdonyt, vonatot megfutamodás ellen biztosítani és a történteket a forgalmi

szolgálattevőnek, vagy a forgalmi vonalirányítónak jelenteni kell.
c. Csak jelentési kötelezettsége van a történtekről a forgalmi szolgálattevőnek, vagy a forgalmi

vonalirányítónak.

13. Ki jogosult a szolgálat ellátásával kapcsolatos fontos rendelkezéseket az érintett
dolgozókkal Parancskönyvben közölni? (1 pont)

a. Csak a szolgálati főnök jogosult.
b. Csak a szolgálati főnök, vagy a Forgalmi Főosztály által megbízott dolgozó.
c. A szolgálati főnök, állomásfőnök.

14. Hogyan kell Parancskönyvet évente kezdeni a kiadott Parancskönyvi rendelkezések
alapján? (1 pont)

a. A forgalmi utasítás nem tartalmaz rendelkezést a kérdésre vonatkozóan.
b. A szolgálati helyre kiadott Parancskönyvi rendelkezéseket kettő éven keresztül folytatólagosan kell

sorszámozni, ezért a Parancskönyvet is csak a második évet követő újév kezdetekor kell újra 1-es
sorszámmal kezdeni.

c. A Parancskönyvet évente 1-es sorszámmal kell kezdeni.

15. Hogyan kell eljárni, ha a tárgyév folyamán a Parancskönyv betelt és még a tárgyévben
újabb Parancskönyvi rendelkezést kell kiadni? (1 pont)

a. Egy új Parancskönyvet kell felfektetni.
b. Valamennyi még érvényben lévő rendelkezést az új Parancskönyvben meg kell ismételni és csak ezután

adatható ki a következő Parancskönyvi rendelkezés.
c. Ha a tárgyév folyamán a Parancskönyv betelt, az érvényben lévő rendeleteket a következő Parancskönyv

első rendeletében át kell vezetni a rendeletek számának felsorolásával.

16. Ki köteles a parancskönyv már hatályát vesztett rendelkezéseit érvényteleníteni?
(1 pont)

a. A szolgálati főnök, állomásfőnök, vagy megbízottja.
b. KÖFI, MERÁFI vonalakon a forgalomszabályozó forgalmi szolgálattevő, a fővonalakon pedig a vonalat

felügyelő irányító, vagy az általa megbízott dolgozó köteles érvényteleníteni.
c. Az irányított vonalakon a forgalmi vonalirányító, egyéb szolgálati helyeken csak az állomásfőnök, vagy

megbízottja érvénytelenítheti.

17. Mit köteles a vonali tolatásvezető szolgálati jelvényként viselni? (1 pont)
a. Kék színű védősisakja körül vörös színű szalagot.
b. Kék színű, vagy vörös szalaggal ellátott sárga védősisakot.
c. Kék színű védősisakot.

18. Mit köteles a tolatásvezető szolgálati jelvényként viselni? (1 pont)
a. Kék színű védősisakja körül vörös színű szalagot.
b. Kék színű, vagy kék szalaggal ellátott sárga védősisakot.
c. Kék színű védősisakot.
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19. Mit köteles a vonali kocsirendező szolgálati jelvényként viselni? (1 pont)
a. Sárga színű védősisakot.
b. Fehér színű védősisakja körül sárga színű szalagot.
c. Sárga színű, vagy sárga szalaggal ellátott kék védősisakot.

F.2. Forgalmi Utasítás 2-3. fejezet

20. Válassza ki az alábbi meghatározások közül a helyes állítást! (1 pont)
a. csökkentett szolgáltatási szintű vasúti pályán (ahol a vasúti személyszállítási közszolgáltatás szünetel)

olyan útsorompóval fel nem szerelt útátjáróknál vonatközlekedés és tolatás közben, ahol az útátjáró
biztosítását (fedezését) a közlekedési hatóság előírta.

b. fénysorompó használhatatlansága esetén, ha a hiba megszüntetésének ideje nem haladja meg a
miniszteri rendeletben meghatározott határidőt vonatközlekedés közben.

c. állomási fénysorompó használhatatlansága esetén — ha a biztosítóberendezés kezelése után a villogó
fehér fény megmarad és az a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a biztosító kivételével (a
kismegszakító kioldásával) nem szüntethető meg — vonatközlekedés és tolatás közben.

21. Mely vasúti pályák jelzőőrrel fedezendő útátjáróihoz, illetve helyből kezelt
útsorompóihoz kell a kiszolgáló menettel a jelzőőrt (sorompókezelőt) a helyszínre
szállítani? (1 pont)

a. Csak a csökkentett szolgáltatási szintű vasúti pályán lévő jelzőőrrel fedezendő, illetve helyből kezelt
útsorompóihoz kell a kiszolgáló menettel a jelzőőrt (sorompókezelőt) a helyszínre szállítani.

b. A csökkentett szolgáltatási szintű vasúti pályán, a sajátcélú vasúti pályahálózat részét képező vasúti
pályán, a sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő- vagy csatlakozó vasúti pályán lévő jelzőőrrel
fedezendő útátjáróihoz, illetve helyből kezelt útsorompóihoz.

c. Csak a sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő- vagy csatlakozó vasúti pályán lévő jelzőőrrel fedezendő
útátjáróihoz, illetve helyből kezelt útsorompóihoz.

F.2. Forgalmi Utasítás 5-14. fejezet

22. Milyen eszközök igénybevételével történik a vonatok lemondása? (1 pont)
a. A kezelési jogosultsággal rendelkező vasúttársaságok a kizárólag kapacitás-elosztó szervezet „Kapella”

rendszerében naponta egyszeri alkalommal (600) történő rögzítésével.
b. A vonatok lemondása a kapacitás-elosztó és a pályavasúti informatikai rendszereken keresztül,

folyamatosan történik.
c. Vonalirányítói készüléken keresztül a szolgálati helyek egyidőben történő értesítésével.

23. Hogyan kell értesíteni pályavasúti informatikai rendszerhez kapcsolt terminállal nem
rendelkező szolgálati helyeken az állomási és pályaszemélyzetet az éves és évközi
menetvonal kiutalásokkal összefüggő menetrendváltozás esetén a vonatokról és az
időközben bekövetkezett változásokról? (1 pont)

a. A Menetrendjegyzék elkészítésével, vagy annak módosításával kell értesíteni.
b. A menetrendváltozást megelőzően a kapacitás-elosztó és a pályavasúti informatikai rendszereken

történik ezen szolgálati helyek értesítése is.
c. A szolgálati helyek távirati úton történő értesítésével.
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F.2. Forgalmi Utasítás 15. fejezet

24. 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”

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

a. 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.

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. Vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után lehet.

26. Mely állomás forgalmi szolgálattevője indíthat vonatot, ha nem lehet engedélyt kérni,
előjelentést, visszajelentést adni? (1 pont)

a. 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.

b. 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.

c. Vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után lehet.

F.2. Forgalmi Utasítás 18-20. fejezet

27. Mikor nem kell a hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett
munkák során a munkahelyet „A pályán dolgoznak” jelzővel külön fedezni? (1 pont)

a. Kétfős munkavégzés, valamint 3-4 fős ívkitűzés, vagy ellenőrző mérés esetén, ha egy-egy
munkaterületen fél óránál rövidebb időtartamú munkavégzés folyik.

b. Munkáscsapat esetén, 120 km/h legnagyobb sebesség feletti pályán, ha a munkaterületen egy óránál
rövidebb időtartamú munkavégzés folyik.

c. Akkor, ha a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezésen értesítették az elsodrási határon belül végzett
munkákról és annak helyéről.
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28. Mikor nem kell a nyíltvonalon, alagútban, nem vágányzár keretében az elsodrási
határon belül végzett munka esetén a munkahelyet „A pályán dolgoznak” jelzővel
külön fedezni? (1 pont)

a. Akkor, ha az űrszelvényből 5 s alatt nem eltávolítható tömegű, vagy méretű eszköz alkalmaznak a munka
végzés során.

b. Kétfős munkavégzés, valamint 3-4 fős ívkitűzés, vagy ellenőrző mérés esetén, ha egy-egy
munkaterületen fél óránál rövidebb időtartamú munkavégzés folyik.

c. Akkor, ha a munkaterületen munkáscsapat dolgozik, és a pályára engedélyezett legnagyobb sebesség
120 km/h felett van.

F.2. Forgalmi Utasítás 2-8. Függelék

29. Mely jelzőket kell az abc folytatólagos nagybetűivel és „f” betűvel kiegészítve jelölni?
(1 pont)

a. Azokat a fedezőjelzőket, melyek nem útsorompót ellenőrző fedezőjelzők.
b. Azokat az előjelzőket, melyek Fedező jelzőre adnak előjelzést.
c. Valamennyi vörös – fehér sávozású árboccal rendelkező Főjelzőt kell az abc folytatólagos nagybetűivel

és „f” betűvel kiegészítve jelölni.

F.2. Forgalmi Utasítás 17-28. Függelék

30. Hol található a vonatok számtani sorrend szerinti elosztása? (1 pont)
a. A Menetrendi segédkönyv 5. táblázatában.
b. A Menetrendi Utasításban.
c. A 17. sz. függelék 2. sz. táblázatában.


