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Egyszerűsített forgalmi vizsga (Biz. ber.)

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Biz. ber.)

F.1. Jelzési Utasítás 1-2-5. fejezet

1. Mit kell elhelyezni az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre előjelzést adó főjelző előtt?
(1 pont)

a. A 60 km/h sebességnél nagyobb sebességű vonalakon az útsorompót ellenőrző fedezőjelző előtt a 2
ferdesávos táblát 200, az előjelzést adó főjelző előtt pedig a három ferdesávos táblát kell 300 m
távolságban elhelyezni.

b. Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet kell elhelyezni.
c. A Külön előjelzővel nem rendelkező útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet.

2. Milyen jelzések alkalmazhatók a Megállj! (1 pont)
a. A jelzőn alkalmazható Szabad, hibajelzés (Egy sárga fény a főlapon külön lapon egy villogó fehér fény)

mely azt jelzi, hogy az útsorompónak a biztonságot nem veszélyeztető hibája van, de használható, a
vonat a jelző mellett legfeljebb 40 km/h sebességgel elhaladhat, az ellenkező irányú jelző hátoldalán
pedig a „Szabad, hibajelzés feloldása” jelzés.

b. A jelzőn alkalmazható „Hívójelzés”, az ellenkező irányú jelző hátoldalán pedig, a „Hívójelzés feloldása”
jelzés.

c. A jelzőn alkalmazható „Egy sárga fény a főlap alatt külön jelzőlapon és a főlapon egy zöld fény” mely azt
jelzi, hogy Szabad legfeljebb 5 km/h sebességgel az útátjáró előtt meg kell állni, ha a vonat áthaladásával
a közúti forgalmat veszélyezteti, mivel a következő fénysorompó villogó fehér jelzést ad a közúton
közlekedők részére, az ellenkező irányú jelző hátoldalán pedig a „Fordított helyzetű zöld V betű” jelzés.

3. Hol található a szolgálati hely neve után fordított helyzetű fekete V betűt ábrázoló jel?
(1 pont)

a. Közlekedési Határozmányok 5. táblázat 2. rovatában, a Menetrendi segédkönyv 3. táblázat 7. rovatában,
valamint a Menetrendi segédkönyv 8. táblázatának 2. rovatában az állomás (szolgálati hely) neve után.

b. Menetrendi segédkönyv 5. táblázat 2. rovatában, a Közlekedési Határozmányok 7. táblázat 3. rovatában,
valamint a Szolgálati menetrend 8. táblázatának 2. rovatában az állomás (szolgálati hely) neve után.

c. Menetrendi segédkönyv 3. táblázat 7., az 5. táblázat 2. rovatában, valamint a Szolgálati menetrend 2.
rovatában az állomás (szolgálati hely) neve után.
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4. 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 a főjelzőkre, előjelzőkre és ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazó 2. 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 az egyéb jelzők és jelzéseikre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 5.
fejezete tartalmazza.

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

a. Forgalmi szempontból az egyéb jelzők csoportjába tartozik.
b. 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.

c. A főjelzők csoportjába tartozik.

F.1. Jelzési Utasítás 8-9. fejezet

6. Milyen jelzőnek kell minősíteni, azt a jelzőt, amely olyan mértékben megsérül (pl.
baleset vagy egyéb ok miatt kidől, összetörik stb.), hogy funkcióját nem képes
betölteni? (1 pont)

a. A jelzőt figyelembe nem veendőnek kell minősíteni, és ennek megfelelően kell megjelölni is.
b. A jelzőt használhatatlannak kell minősíteni.
c. A jelzőt érvénytelennek kell minősíteni, és ennek megfelelően kell megjelölni is.

7. Mire figyelmeztet az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával
szembehelyezett 2 tömör fekete háromszög? (1 pont)

a. A külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati és kijárati jelzőre.
b. A külön előjelzővel rendelkező fény bejárati és kijárati jelzőre.
c. A Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, illetve fedezőjelzőre.

8. Milyen jelző árbocán kell elhelyezni az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben
csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló figyelmeztető jelet?

(1 pont)
a. A figyelmeztető jelet a külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati, illetve fedező jelző előtt lévő

utolsó önműködő fény főjelző árbocán kell elhelyezni.
b. A figyelmeztető jelet az önműködő fény bejárati jelző előtt 2 m – re, vagy annak árbocán kell elhelyezni.
c. A figyelmeztető jelet a külön előjelzővel rendelkező fény fedező jelző előtt lévő utolsó önműködő fény

főjelző árbocán kell elhelyezni.
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F.2. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

9. A forgalmi utasítás előírásai szerint kell – e tartalmaznia a Végrehajtási Utasításoknak
a szolgálatban lévő dolgozók egészségvédelmét és testi épségének megóvását
szolgáló, eltérő és kiegészítő biztonsági előírásokat? (1 pont)

a. Csak a testi épségének megóvását szolgáló biztonsági előírásokat kell tartalmaznia.
b. Nem kell tartalmaznia.
c. Igen, a VU – nak tartalmaznia kell.

10. Kik jogosultak ellenőrizni a felügyeletük alá tartozó szolgálati hely
utasításgyűjteményének javítottságát? (1 pont)

a. Csak az állomásfőnök és az utasításgyűjtemény karbantartására kijelölt dolgozó jogosult ellenőrizni.
b. A szolgálati főnök, állomásfőnök.
c. Csak a szolgálati főnök jogosult ellenőrizni.

11. Ki köteles évenként legalább egy alkalommal ellenőrizni a felügyelete alá tartozó
szolgálati hely utasításgyűjteményének, valamint az irányítása alá tartozó dolgozók
utasításainak javítottságát? (1 pont)

a. Az állomásfőnök, de csak a felügyelete alá tartozó szolgálati hely utasításgyűjteményét jogosult és
köteles ellenőrizni.

b. A szolgálati főnök, állomásfőnök.
c. A szolgálati főnök csak az utasításgyűjtemény, a forgalmi szolgálattevő pedig az irányítása alá tartozó

dolgozók utasításainak javítottságát köteles ellenőrizni.

12. Évenként legalább hány alkalommal köteles ellenőrizni a szolgálati főnök,
állomásfőnök az irányítása alá tartozó dolgozók utasításainak javítottságát? (1 pont)

a. A szolgálati főnök is, és az állomásfőnök is külön – külön köteles évenként legalább kettő alkalommal az
irányítása alá tartozó dolgozók utasításainak javítottságát ellenőrizni.

b. A szolgálati főnök, állomásfőnök évenként legalább egy alkalommal köteles ellenőrizni.
c. Mivel a dolgozók utasításainak javítottságát az állomásfőnök nem jogosult ellenőrizni, ezért csak a

szolgálati főnök köteles ellenőrizni évenként legalább kettő alkalommal.

13. Van – e átmenő fővágánya a megálló – rakodóhelynek, ha a nyílt vonal vágánya
egyenes irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik, de a megálló – rakodóhely túlsó
végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át csatlakozik a nyílt vonalhoz? (1 pont)

a. Nincs, mivel a megálló-rakodóhelyen lévő vágánytengely - ugrásos fővágányok nem tekinthetők átmenő
fővágánynak.

b. Igen van, de ilyen esetben mindig a kijárati oldalon vágányútban fekvő váltók egyenes, vagy kitérő
irányba álló helyzetét kell az átmenő fővágány alapjául venni.

c. Igen, ilyenkor a megálló-rakodóhelynek két átmenő fővágánya van.
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14. Mennyi átmenő fővágánya van a megálló – rakodóhelynek, ha a nyílt vonal vágánya
egyenes irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik, de a megálló – rakodóhely túlsó
végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át csatlakozik a nyílt vonalhoz? (1 pont)

a. Ilyen esetben is csak egy átmenő fővágánya van a megálló-rakodóhelynek.
b. Ilyenkor a megálló-rakodóhelynek két átmenő fővágánya van.
c. Ilyen esetben a megálló-rakodóhelynek nincs átmenő fővágánya.

15. Milyen szolgálati hely a Forgalmi kitérő? (1 pont)
a. Bejárati jelzőkkel fedezett, vonattalálkozásra berendezett, személy- és áruforgalmi szolgáltatásra meg

nem nyitott szolgálati hely.
b. Bejárati, kijárati jelzőkkel fedezett, vonattalálkozásra berendezett, áruforgalmi szolgáltatásra meg nem

nyitott nyíltvonali szolgálati hely.
c. Fedező jelzőkkel fedezett, vonattalálkozásra berendezett, nyíltvonali szolgálati hely.

16. Mely szolgálati helyekre vonatkozó előírások érvényesek az egyvágányú pályán lévő
forgalmi kitérőkre forgalomszabályozási szempontból? (1 pont)

a. Az állomásokra vonatkozó előírások érvényesek.
b. A pályaelágazásokra, deltakiágazásokra és rendező pályaudvarokra vonatkozó előírások érvényesek.
c. A pályaelágazásokra vonatkozó előírások érvényesek.

17. Mely szolgálati helyekre vonatkozó előírások érvényesek a kétvágányú, illetve
párhuzamos egyvágányú pályán lévő vonatindító, vonatfogadó vágánnyal nem
rendelkező forgalmi kitérőkre forgalomszabályozási szempontból? (1 pont)

a. A pályaelágazásokra és az állomásokra vonatkozó előírások érvényesek.
b. Az állomásokra és rendező pályaudvarokra vonatkozó előírások érvényesek.
c. A pályaelágazásokra vonatkozó előírások érvényesek.

F.2. Forgalmi Utasítás 2. fejezet

18. Hol kell a helyszíni állítású le nem zárt váltók helyes állásáról történő meggyőződés
tényét előjegyezni? (1 pont)

a. A váltóellenőrzés tényét az ÁVU-ban kijelölt helyen tartandó könyvbe kell minden esetben előjegyezni.
b. A váltóellenőrzés megtartásának ténye csak a „Kimutatás a váltóellenőrzés megtartására” elnevezésű

nyomtatványon jegyezhető elő.
c. Az ÁVU-ban kijelölt helyen tartandó könyvbe, vagy Fejrovatos előjegyzési naplóba.

F.2. Forgalmi Utasítás 3. fejezet

19. Hogyan kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni az állomási teljes sorompó
használhatatlanságáról a jelzőőr kiérkezéséig? (1 pont)

a. A bejáró vonat személyzetét élőszóval, a kijáró vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.
b. Mind a bejáró, mind a kijáró vonatok személyzetét élőszóval kell értesíteni.
c. A kijáró vonatok személyzetét élőszóval, a bejáró vonatok személyzetét pedig Írásbeli rendelkezésen kell

értesíteni.
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20. Mikor nem kell a közlekedő vonatok személyzetét a teljes sorompó
használhatatlanságáról értesíteni? (1 pont)

a. Csak akkor nem kell értesíteni, ha a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a sorompórudak nyitott
helyzete megszüntethető és a vonat Hívójelzéssel bejáratható.

b. Akkor nem kell értesíteni, ha a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a sorompórudak közül legalább az
egyik lezárható és a vonat Hívójelzéssel bejáratható, illetve az útátjárót a közúti forgalom elől lezárták.

c. Ha az útátjárót jelzőőr fedezi, aki értesíthető volt, vagy az útátjárót a közúti forgalom elől lezárták.

21. Mit köteles a fénysorompó használhatatlansága esetén a hibaelhárítást végző személy
az illetékes szolgálati hely Fejrovatos előjegyzési naplójába bejegyezni, ha a hibát
megjavítani nem tudja (a fénysorompót előre nem láthatóan kikapcsolja)? (1 pont)

a. A hiba okát, valamint „…….dátumtól a(z) ……sz. szelvényben lévő útátjáró fedezéséről gondoskodni kell”
szöveget köteles bejegyezni.

b. A hiba okát, a javítás előírt időn belüli elmaradását, valamint „…….dátum .... óra .... perctől ……………-
………… állomások között (…………állomáson) a(z) ……sz. szelvényben lévő útátjáró fedezéséről
gondoskodni kell” szöveget köteles bejegyezni.

c. Csak a hiba okát, és a javítás előírt időn belüli elmaradását köteles bejegyezni.

22. Milyen szöveget köteles a hibaelhárítást végző személy az illetékes szolgálati hely
Hibaelőjegyzési könyvébe az útátjáró fedezésére vonatkozóan bejegyezni, ha a hibát a
javításra előírt időn belül megjavítani nem tudja (a fénysorompót előre nem láthatóan
kikapcsolja)? (1 pont)

a.

„…….dátum .... óra .... perctől ……………-………… állomások között (…………állomáson) a(z) ……sz.
szelvényben lévő útátjáró fedezéséről gondoskodni kell” szöveget köteles bejegyezni.

b. „….... óra .... perctől a(z) ……sz. szelvényben lévő útátjáró fedezéséről gondoskodni kell” szöveget köteles
bejegyezni.

c. A hibaelhárítást végző személy „…….dátumtól a(z) ……sz. szelvényben lévő útátjáró fedezéséről
gondoskodni kell” szöveget köteles bejegyezni.

23. Ki köteles a fénysorompó előre nem látható módon történő kikapcsolásakor a hiba
okát, a javítás előírt időn belüli elmaradását, valamint az útátjáró fedezésére
vonatkozó szöveget bejegyezni a távvisszajelentés nélküli fénysorompók esetében?

(1 pont)
a. A két szomszédos forgalomszabályzó állomás forgalmi szolgálattevője köteles bejegyezni.
b. A műszaki hiba, illetve a rongálás elhárítására kirendelt személy köteles bejegyezni.
c. Azon szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének kell a hibaelhárítást végző kérésére bejegyezni, ahol a

meghibásodást bejegyezték.

24. Ki köteles a Hibaelőjegyzési könyvben bejegyzett időpontra Jelzőőr kirendeléséről
gondoskodni? (1 pont)

a. A Pályavasúti Területi Központ Forgalomirányítási Alosztály megbízott dolgozója.
b. A területi biztosítóberendezési diszpécser.
c. A forgalmi vonalirányító.
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F.2. Forgalmi Utasítás 13 - 14. fejezet

25. Milyen célból készülnek a szolgálati menetrendek? (1 pont)
a. A szolgálati menetrendek a vonatforgalom lebonyolításában résztvevő munkavállalók részére készülnek.
b. A szolgálati menetrendek csak a mozdony személyzet részére készülnek.
c. Az utasok tájékoztatására készülnek.

F.2. Forgalmi Utasítás 15. fejezet

26. 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 vonatokat csak rendkívüli esetben, vagy célszerűségi okból szabad a másik pályán közlekedtetni, akkor,
ha a másik pályára is készült a vonat részére menetrend.

c. A másik pályán közlekedő vonatok személyzetét erről a körülményről értesíteni kell.

27. Válassza ki az alábbi mondat helyesnek tartott befejező részét! (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.

28. Mikor szabad elindítani a vonatként közlekedő személy-vágánygépkocsit, egyedül
vagy pótkocsikkal közlekedő teher-vágánygépkocsit, nappal az állomástávolságú
közlekedésre berendezett pályán, ha a forgalmi utasításban előírt egyéb feltételek
adottak? (1 pont)

a. Úgy szabad az elől haladó vonat után elindítani, hogy a két vonat szolgálati helyre történő érkezése
között legalább 15’ idő különbség legyen.

b. Az ilyen vonatokat mindig csak a visszajelentés vétele után szabad elindítani.
c. A visszajelentés vétele előtt is el szabad indítani.

29. Meddig kell a követő vonatokat térközben közlekedtetni az önműködő biztosított
térközjelzőkkel felszerelt pályán? (1 pont)

a. Mindaddig, amíg a szomszéd állomásra, vagy nyíltvonali szolgálati helyre visszajelentett nyíltvonali
fénysorompó üzemszerűen működik.

b. Az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a követő vonatot térközben kell közlekedtetni
mindaddig, amíg a térközbiztosító berendezés használható és a Távolbalátás nem korlátozott.

c. Mindaddig, amíg a térközbiztosító berendezés a forgalmi utasítás előírásai szerint nem minősül
használhatatlannak.
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30. Hogyan kell a követő vonatokat közlekedtetni az önműködő biztosított térközjelzőkkel
felszerelt pályán? (1 pont)

a. Térközben kell közlekedtetni mindaddig, amíg a távolbalátás két állomás között részben vagy teljes
hosszban nem korlátozott.

b. Térközben kell közlekedtetni mindaddig, amíg a térközbiztosító berendezés a forgalmi utasítás előírásai
szerint nem minősül használhatatlannak.

c. Térközben kell közlekedtetni mindaddig, amíg az állomás közben lévő nyíltvonali útsorompóknak a fele,
vagy attól több jól működik.

31. Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni az önműködő térközbiztosító berendezés
használhatatlansága esetén? (1 pont)

a. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén a vonatokat az adott vágányon
mindkét közlekedési iránynak megfelelően állomástávolságban kell közlekedtetni.

b. A vonatokat az adott vágányon mindkét közlekedési iránynak megfelelően vonatjelentőőri közlekedésre
kialakított módon kell térközben közlekedtetni.

c. A vonatokat az adott vágányon mindkét közlekedési iránynak megfelelően szükség vonatjelentőőri
közlekedésre kialakított módon kell közlekedtetni.

32. Milyennek kell tekinteni az állomásközben lévő nyíltvonali fénysorompókat az
önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén? (1 pont)

a. Csak akkor kell használhatatlannak tekinteni, ha kézi kezeléssel a nyíltvonali fénysorompókat nem lehet
lezárni.

b. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben lévő nyíltvonali
fénysorompókat használhatatlannak kell tekinteni.

c. A berendezés fénysorompóról adott visszajelentő fényeinek kiértékelése után kell dönteni a nyíltvonali
fénysorompók használhatóságáról.

33. A közlekedő vonat személyzete közül kit kell értesíteni az önműködő térközbiztosító
berendezés használhatatlansága esetén? (1 pont)

a. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról a vonat mozdonyvezetőjét és
vonatkísérőszemélyzetét kell értesíteni.

b. Csak a vezető jegyvizsgálót kell értesíteni, mert ilyen esetben ő köteles a mozdonyvezető mellett
figyelőszolgálatot ellátni.

c. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról csak a vonat mozdonyvezetőjét kell
értesíteni, aki köteles a vonatbefolyásoló berendezést „Tolatási üzemmód” – ba kapcsolni.

34. Hogyan kell kezelni az állomásközben lévő nyíltvonali fénysorompókat az önműködő
térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén? (1 pont)

a. Kézi kezeléssel le kell zárni, és a számlálók állásáról a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezésen kell
értesíteni.

b. Kézi kezeléssel le kell zárni, és a számlálók állását a Hibaelőjegyzési könyvbe elő kell jegyezni.
c. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben lévő nyíltvonali

fénysorompókat használhatatlannak kell tekinteni.
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F.2. Forgalmi Utasítás 16-18-20. fejezet

35. Ki és milyen módon használhat fel pályaműködtetői kapacitásigényt? (1 pont)
a. Csak a MÁV Zrt. szervezeti egységének munkavezetője, használhat fel.
b. Csak a MÁV Zrt. szervezeti egységének munkavezetője, illetve az adott munkaterületre belépési- és a

munka végzésére írásbeli engedéllyel rendelkező külső vállalkozó használhat fel.
c. A MÁV Zrt. szervezeti egységének munkavezetője, illetve csak a NIF- es beruházások munka végzésére

írásbeli engedéllyel rendelkező külső vállalkozó használhat fel.

36. Mit köteles figyelembe venni a Területi Vágányzári Bizottság a pályaműködtetői
kapacitásigény felhasználás engedélyezése előtt? (1 pont)

a. Csak a Vasúti pályakapacitást elosztó által kiadott, Kapacitáskorlátozást eredményező menetvonalak
érvénytartamát köteles figyelembe venni.

b. Kizárólag a forgalmi utasításban és függelékeiben előírtakat köteles figyelembe venni.
c. Köteles figyelembe venni a pályahálózat működtető által kiadott, hatályos „Kapacitáskorlátozást

eredményező karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli
feltételeiről” című utasításban előírtakat.

37. Kiket kell név szerint kijelölni a vágányzári, feszültségmentesítési,
biztosítóberendezési kikapcsolási utasításban? (1 pont)

a. Az előírt érvényes vizsgákkal rendelkező, pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásáért felelős
személyt, személyeket.

b. Az előírt érvényes vizsgákkal rendelkező, vágányzári utasítást kiadó személyt.
c. A vágányzári munkálatokba résztvevő valamennyi szakág dolgozóját és képviselőjét.

38. Kik kötelesek a kapott vágányzári utasítás átvételét azonnal nyugtázni és gondoskodni
arról, hogy a bennük foglaltakról valamennyi érdekelt tudomást szerezzen? (1 pont)

a. Csak a Forgalmi Csomóponti vezetők nyugtázhatják a kapott vágányzári utasítás átvételét, az érdeleltek
értesítését azonban végezhetik az állomásfőnökök, vagy megbízottjuk is.

b. A kapott vágányzári utasítás átvételét minden esetben a forgalmi szolgálattevők kötelesek azonnal
nyugtázni és gondoskodni arról, hogy a bennük foglaltakról valamennyi érdekelt tudomást szerezzen.

c. Az értesített állomásfőnökök, vagy megbízottjuk kötelesek a kapott vágányzári, utasítás átvételét
azonnal nyugtázni és gondoskodni arról, hogy a bennük foglaltakról valamennyi érdekelt tudomást
szerezzen.

F.2. Forgalmi Utasítás 2 - 4 - 5. Függelék

39. A KÖFI vonalon közlekedő mozdonynak a következőkben felsoroltak közül melyik
értekező berendezéssel kell rendelkeznie? (1 pont)

a. Mozdonyrádióval és mobiltelefonnal.
b. Mobiltelefonnal és mobil internettel.
c. Mozdonyrádióval és utasítást adó hangszórós távbeszélővel.
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F.2. Forgalmi Utasítás 7 - 8 - 17. Függelék

40. Mely számtartományba sorolt vonatok tartoznak a fővonali személyszállító vonatok
számcsoportjába? (1 pont)

a. A 00001―29999-ig.
b. A 00001―13999-ig, és 14000―14999-ig.
c. A 00001―13999-ig, és 15000―19999-ig.

41. Mely vonatok tartoznak a 20000―29999-ig számtartományba a vonat számozási
számrendszerben? (1 pont)

a. A Fővonali egyéb vonatok a (próba-, szerelvény-, mozdony- és szolgálati vonatok).
b. A bármely vonalon közlekedő próba-, szerelvény-, mozdony- és szolgálati vonatok.
c. A Fővonali egyéb személyszállító vonatok.

F.2. Forgalmi Utasítás 23 - 24. Függelék

42. Mely szervezeti egység adja ki az „Utasítás a kapacitáskorlátozást eredményező
karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli
feltételeiről” című utasítást? (1 pont)

a. A Közlekedési Minisztérium Vasúti szervezeti egysége.
b. A pályahálózatot működtető szervezet.
c. A Vasúti Pályakapacitást Elosztó szervezet.

43. A Közlekedési Határozmányok mely táblázatában található a Vonattalálkozásra kijelölt
megálló-rakodóhelyekre vonatkozó adatok? (1 pont)

a. A Közlekedési Határozmányok 5. sz. táblázatában.
b. A Közlekedési Határozmányok táblázataiból törlésre került.
c. A Közlekedési Határozmányok 3. sz. táblázatában.

F.2. Forgalmi Utasítás 27 - 28 - 31. Függelék

44. Hogyan vállalhatja el a rendkívüli küldemények fuvarozását a vállalkozó vasúti
társaság? (1 pont)

a. Csak a pályahálózatot működtető vasúti társaság által kiadott átvételi engedély birtokában vállalhatják
el.

b. A fuvaroztató féllel kötött szerződés alapján emelt fuvardíj ellenében, amennyiben rendelkezik a
küldemény továbbításához szükséges járművel.

c. Csak a pályakapacitást elosztó szervezet által kiadott átvételi és továbbítási engedély együttes
meglétének birtokában vállalhatják el.

45. Milyen szám a hibajelentéskor közvetlenül az illetékes területi diszpécser részéről
adott kódszám? (1 pont)

a. Ez a kódszám a hiba sorszáma, melyet a diszpécser naplójában havonta 1-től kell kezdeni, és a
bejelentések sorrendjében növelni.

b. Ez a kódszám a blokkmesteri szakaszon vezetett hibanapló sorszáma.
c. Ez a kódszám a blokkmesteri szakasz szakágon belüli sorszáma.


