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Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás)

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás)

F.1. Jelzési Utasítás 1-5-6-7-8. fejezet

1. A dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket vonatközlekedési
szünetekben hol kötelesek tartani? (1 pont)

a. A vonatközlekedési szünetekben könnyen hozzáférhető helyen kötelesek tartani.
b. A dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket vonatközlekedési szünetekben is kötelesek

mindig maguknál tartani, hogy rendkívüli események alkalmával minél hamarabb megfelelő kézijelzést
tudjanak adni.

c. A dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket vonatközlekedési szünetekben kötelesek
mindig elzárt helyen tartani.

F.2. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

2. Milyen feltételnek megfelelő dolgozó láthatja el a mozdonyvezető mellett a figyelő
szolgálatot? (1 pont)

a. Érvényes forgalmi vizsgával, és mozdonyvezetői engedéllyel rendelkező, dolgozó.
b. Érvényes forgalmi vizsgával rendelkező, a vonat megállítására kioktatott dolgozó.
c. Az F.1. sz. Jelzési Utasításnak az O.1. sz. Oktatási Utasítás 1. sz. szakági függelékében meghatározott

tudás- és ismeretanyagából érvényes vizsgával rendelkező dolgozó.

3. Milyen szolgálati helynek tekintjük a megálló – rakodóhelyet? (1 pont)
a. Csak áruforgalmi szolgáltatásra megnyitott olyan szolgálati hely, melyre az állomásokra vonatkozó

előírások érvényesek.
b. A vonattalálkozásokra berendezett olyan szolgálati hely, melyre az állomásokra vonatkozó előírások

érvényesek.
c. Személy- és áruforgalmi szolgáltatásra megnyitott, vonattalálkozásra be nem rendezett nyíltvonali

szolgálati hely, ahol a fővágányon kívül egy vagy több mellékvágány is van.

4. Mely vágányt nevezzük „Mellékvágány” – nak? (1 pont)
a. A szolgálati helyek vonatfogadásra kijelölt vágánya. Közelebbi elnevezésüket rendeltetésük határozza

meg (pl IC, EC, RO – LA vonatfogadó stb.).
b. A szolgálati helyek vonatközlekedésre igénybe nem vehető vágánya. Közelebbi elnevezésüket

rendeltetésük határozza meg.
c. A szolgálati helyek vonatközlekedésre igénybe vehető, legfeljebb 300 m hosszú vonatok fogadásra

kijelölt vágánya.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00528-2011 Intézményi akkreditációs lajstromszám:

5. Mely vonatot nevezzük „Motorvonat” – nak? (1 pont)
a. Áruszállítás céljára kialakított egy motor meghajtású könnyű szerelvény.
b. Személyszállítás céljára kialakított egy, vagy több motorkocsiból kialakított olyan szerelvény, melynek

önsúlya nem haladja meg a 6000 kg –t.
c. Olyan szerelvény, amely több motorkocsiból, vagy motorkocsik(k)ból és hozzákapcsolt személyszállító

kocsi(k)ból áll.

6. Hány mozdonynak kell tekinteni a szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat
vonatközlekedés és tolatás közben? (1 pont)

a. Mindig annyi mozdonynak kell tekinteni, amennyi mozdony a szinkron üzembe van kapcsolva.
b. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközlekedés és tolatás közben egy mozdonynak kell

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

de tolatás alkalmával úgy kell kezelni, mintha a vonat előfogat mozdonnyal közlekedne.

7. 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.

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

üzemmódban kapcsolni.
b. Olyan mozdony, melyet tolatás közben rádió-távirányítású üzemmódban a mozdonyvezető a rádió-

távirányító segítségével a mozdonytól távolabbi helyről is irányíthat.
c. Csak keskeny nyomközű vonalon közlekedtethető olyan mozdony, melyet vonattovábbítás közben a

forgalmi szolgálattevő kezel rádió-távirányítással.

9. 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.

F.2. Forgalmi Utasítás 2-4-6. fejezet

10. Hogyan kell a tolatást a sajátcélú vasúti pályahálózatot tolatási művelettel kiszolgáló
menet tolatásvezetője részére engedélyezni? (1 pont)

a. Tolatási jegyzéken és élőszóval kell a tolatást engedélyezni.
b. Élőszóval kell a tolatást engedélyezni.
c. Írásbeli rendelkezésen és élőszóval kell a tolatást engedélyezni.
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F.2. Forgalmi Utasítás 7. fejezet

11. Hol kell részletes rendelkezésekkel szabályozni a rögzítősaruk őrzését vonatközlekedés
idején, illetve a tolatásban résztvevők értesítését a korábban kiadott rögzítősarukról a
forgalmi utasítás előírásai szerint? (1 pont)

a. A Műszaki mentési utasításban és a Műszaki Táblázatokban.
b. Kiegészítő szolgálati utasításban.
c. Az ÁVU - ban kell szabályozni.

12. Hogyan kell kapcsolni a kombinált ütköző- és vonókészülékkel ellátott járműveket
csavarkapoccsal történő kapcsolásakor? (1 pont)

a. A csavarkapocs fogantyúját addig kell körülforgatni, ameddig azt az ütközőszerkezet megengedi.
b. Csak laza kapcsolással szabad kapcsolni.
c. Szorosan kell kapcsolni.

13. Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! Szorosan kell (1 pont)
a. Élőállattal, robbanó áruval, darabáruval rakott kocsikat egymással és a szomszédos járművekkel; a 40

km/h-nál nagyobb sebességű vonatnál valamennyi járművet egymással, az utánfutó járművet a
jelzőkocsival.

b. 60 km/h-nál kisebb sebességű vonatnál valamennyi járművet egymással, egy kocsi hosszát meghaladó
tárgyakkal rakott kocsikat a védő kocsijukkal és a kombinált ütköző- és vonókészülékkel ellátott
járműveket csavarkapoccsal történő kapcsolásakor.

c. Az utánfutó járművet a jelzőkocsival; a személyekkel elfoglalt kocsikat, mozdonyokat egymással és a
szomszédos járművel, a kombinált ütköző- és vonókészülékkel ellátott járműveket csavarkapoccsal
történő kapcsolásakor.

14. Ki köteles a járműveket merev kapcsolórúddal össze- illetve szétkapcsolni? (1 pont)
a. A járműveket valamennyi dolgozó köteles merev kapcsolórúddal össze- illetve szétkapcsolni,

amennyiben az szükségessé válik.
b. A járműveket mindenkor az erre kiképzett dolgozó köteles merev kapcsolórúddal össze- illetve

szétkapcsolni.
c. A merev kapcsolórúddal történő járművek kapcsolását csak műszaki dolgozó végezheti.

15. Merev kapcsolórúddal történő össze,- illetve szétkapcsolást mely Utasítás vonatkozó
előírásainak figyelembe vételével kell végezni? (1 pont)

a. A D.4. sz. Utasítás vonatkozó előírásainak figyelembe vételével kell végezni.
b. A D.2. sz. Utasítás vonatkozó előírásainak figyelembe vételével kell végezni.
c. A Műszaki Táblázatok II. táblázatának vonatkozó előírásainak figyelembe vételével kell végezni.
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F.2. Forgalmi Utasítás 8-9-11. fejezet

16. Mi a vállalakozó vasúti társaság teendője, ha a vonat paramétereit illetően a
menetrend szerinti közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változás történik? (1 pont)

a. A menetrend szerinti közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változások tényéről köteles a
menetvonalon lévő szolgálati helyek érdekelt személyzetét értesíteni.

b. Új ― a megváltozott paramétereknek megfelelő ― menetvonal megrendelést kell a vasúti
pályakapacitás-elosztóhoz beadni.

c. A menetrend szerinti közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változások esetén köteles a vonathoz
vonatkísérő (pl. vonali tolatásvezető) személyzetet rendelni.

17. Milyen előírásokat kell a vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe venni?
(1 pont)

a. Az F.20.sz. Elegytovábbítási Utasítást és a Személyszállító vonatok Összeállítási Rendjét.
b. A vállalkozó vasúti társaságok erre vonatkozó előírásait.
c. Személyszállító vonatok Összeállítási Rendjét.

18. Válassza ki a helyes meghatározást az alábbiak közül! (1 pont)
a. A vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe kell venni a katonai szállítmányvonatokra vonatkozó

rendelkezéseket, a vállalkozó vasúti társaságok vonat szerelvényének összeállítására vonatkozó
előírásait.

b. A vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe kell venni a Személyszállító vonatok Összeállítási
Rendjét és az érvényes Tehervonati Közlekedési Rendet.

c. A vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe kell venni, hogy vegyes- és tehervonatnál az utasok
által elfoglalt kocsikat olyan helyre kell sorozni, ahol mentesíthetők a tolatások alól.

F.2. Forgalmi Utasítás 13-14-15-16-20. fejezet

19. Hogyan kell közlekedtetni a vonatokat több pályával rendelkező vonalrészen, a másik
pályán? (1 pont)

a. A vonatokat csak azon a pályán szabad közlekedtetni, amelyikre a menetrendjük készült, a másik pályán
nem.

b. A másik pályán közlekedő vonatok személyzetét erről a körülményről értesíteni kell.
c. A vonatokat csak rendkívüli esetben, vagy célszerűségi okból szabad a másik pályán közlekedtetni, akkor,

ha a másik pályára is készült a vonat részére menetrend.

20. Válassza ki az alábbi mondat helyesnek tartott befejező részét! Menet közben
sohasem szabad túllépni: (1 pont)

a. A váltón kitérő irányban haladó Ro-La vonatnál a 30 km/h sebességet, kivéve, ha a vonatkozó főjelző
jelzési képével kifejezett parancs 40 km/h-nál nagyobb sebességet engedélyez.

b. Jól működő vonatbefolyásoló berendezés hiánya esetén — második figyelésre kötelezett dolgozóval
történő közlekedéskor — a 100 km/h sebességet.

c. A váltón kitérő irányban haladó Ro-La vonatnál a 10 km/h sebességet, kivéve, ha a vonatkozó főjelző
jelzési képével kifejezett parancs 80 km/h-nál nagyobb sebességet engedélyez.
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F.2. Forgalmi Utasítás 2-12-17. Függelék

21. Hány főcsoport van a vonat számozási számrendszerben? (1 pont)
a. A számrendszerben öt főcsoport van.
b. A számrendszerben három főcsoport van: kiemelt személyszállító vonatok (EC, IC stb,), személyszállító

és szolgálati vonatok, valamint tehervonatok.
c. A számrendszerben két főcsoport van: személyszállító vonatok és tehervonatok.

22. Milyen főcsoportokra van felosztva a vonat számozási számrendszer? (1 pont)
a. Fővonali személyszállító vonatok, fővonali egyéb vonatok a (próba-, szerelvény-, mozdony- és szolgálati

vonatok) fővonali tartalék vonatszámok, mellék- és keskeny nyomközű vonalakon személyszállító- és
egyéb vonatok, és tehervonatok főcsoportokra van felosztva.

b. Fővonali személyszállító vonatok, fővonali tehervonatok, fővonali tartalék vonatszámok, mellék- és
keskeny nyomközű vonalakon személyszállító- és egyéb vonatok, és mellék- és keskeny nyomközű
vonalakon tehervonatok főcsoportokra van felosztva.

c. Kiemelt fővonali személyszállító vonatok, fővonali egyéb személyszállító vonatok fővonali tartalék
vonatszámok (próba-, szerelvény,- és szolgálati vonatok), mellék- és keskeny nyomközű vonalakon
személyszállító- és egyéb vonatok, és tehervonatok főcsoportokra van felosztva.

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

23. Hogyan köteles az egyedi engedéllyel továbbítható rendkívüli küldeményt továbbító
vonat tényleges közlekedéséről értesített forgalmi vonalirányító eljárni, ha a vonat
több vonalirányítói szakaszt érint? (1 pont)

a. Ha a küldemény továbbítási útvonala több vonalirányítói szakaszt érint, akkor a forgalmi vonalirányítók
kötelesek a szomszédos forgalmi vonalirányítókat értesíteni.

b. Ha a küldemény továbbítási útvonala több vonalirányítói szakaszt érint, akkor a forgalmi vonalirányítók
kötelesek a hálózati forgalmi főirányítót értesíteni.

c. Ha a küldemény továbbítási útvonala több vonalirányítói szakaszt érint, akkor a forgalmi vonalirányítók
kötelesek a műszaki diszpécsereket értesíteni.

24. A rendkívüli küldeményt továbbító vonatot indító, valamint az érintett rendelkező
állomás forgalmi szolgálattevője a vonat személyzetét mikor köteles értesíteni a
rendkívüli küldeményről? (1 pont)

a. Csak akkor köteles Írásbeli rendelkezésen értesíteni, ha a továbbítás forgalomszabályozási, különleges
forgalombiztonsági intézkedéseket követel.

b. Csak akkor köteles Írásbeli rendelkezésen értesíteni, ha a rendelkezés kiállítása gépi úton lehetséges.
c. Minden esetben köteles a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezésen értesíteni.

25. Mely állomás forgalmi szolgálattevője értesíti a rendkívüli küldeményt továbbító
vonatszemélyzetet, ha a továbbítás forgalomszabályozási, különleges
forgalombiztonsági intézkedéseket követel? (1 pont)

a. A rendkívüli küldeményt továbbító vonatot indító, valamint az érintett rendelkező állomás forgalmi
szolgálattevője.

b. Csak a rendkívüli küldeményt továbbító vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője, aki az értesítést
köteles az egész útvonalra megtenni.

c. A vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevőjének felkérése alapján mindig a rendelkező állomás
forgalmi szolgálattevője köteles a vonatszemélyzetet értesíteni.
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26. Mit kell közölni az engedélyben, ha az, általános érvényű átvételi engedéllyel
továbbítandó küldeményeket tartalmaz? (1 pont)

a. A betartandó különleges forgalombiztonsági feltételek megnevezését, és a küldeményre vonatkozó
korlátozás kódot.

b. Csak a küldeményre vonatkozó betartandó különleges forgalombiztonsági feltételek megnevezését.
c. Az engedély a betartandó különleges forgalombiztonsági feltételek megnevezése, felsorolása helyett

csak a küldeményre vonatkozó korlátozás kódot tartalmazza

27. Mikor tartalmazhatja csak a küldeményre vonatkozó korlátozás kódot az átvételi
engedéllyel továbbítható küldemények esetében az engedély? (1 pont)

a. Az általános érvényű átvételi engedéllyel továbbítandó küldemények esetében.
b. Az egyedi érvényű átvételi – továbbítási engedéllyel továbbítandó küldemények esetében.
c. Csak a 63 – as kóddal továbbítható küldemények esetében.

28. Mit kell az engedélynek tartalmaznia általános érvényű átvételi engedéllyel
továbbítandó küldemények esetében? (1 pont)

a. A betartandó különleges forgalombiztonsági feltételek megnevezését, és a küldeményre vonatkozó 63 –
as számú korlátozás kódot.

b. Csak a küldeményre vonatkozó korlátozás kódot.
c. A betartandó különleges forgalombiztonsági feltételek megnevezését, felsorolását.

29. Mire utal az általános érvényű engedéllyel továbbítható, nem rakszelvényen túlérő,
egyéb küldemények esetén a (00) kód megjelölés? (1 pont)

a. Azokra a nemzetközi küldeményekre, melyeket a belföldi vonalakon egyedi engedéllyel továbbítandó
rendkívüli küldeményként kell kezelni.

b. Azokra a nemzetközi küldeményekre, melyeket a belföldi vonalakon általános érvényű rendkívüli
küldeményként kell kezelni.

c. Azokra a nemzetközi küldeményekre, melyeket a belföldi vonalakon nem kell rendkívüli küldeményként
kezelni.

30. Mire utal az általános érvényű engedéllyel továbbítható, nem rakszelvényen túlérő,
egyéb küldemények (06) kód megjelölése? (1 pont)

a. Olyan saját kerekein továbbított jármű, melynek továbbításához egyedi RK engedély kiállítása szükséges.
b. Olyan saját kerekein továbbított jármű, amely csak belföldi Futási Engedéllyel továbbítható.
c. Olyan saját kerekein továbbított jármű, melynek futásjóságát Futási Bizonylattal kell igazolni.


