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Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás)

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (árufuvarozási szolgáltatás)

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

1. Mi a teendő rádióval történő tolatás közben a rendelkezések, illetve azok
nyugtázásának elmaradása esetén? (1 pont)

a. A tolatást csak alacsonyabb legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad folytatni.
b. A helyzet tisztázásáig meg kell állítani a tolatást.
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.

F.2. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

2. Milyen színezésűre kell festeni a 48, 54 és 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél
használható rögzítősarukat? (1 pont)

a. Valamennyi rögzítősarut halványkékre kell festeni, függetlenül attól, hogy melyik sínrendszeren
használják.

b. A 48 kg/folyóméter rendszerű síneken alkalmazottat sárga – kék színezésűre, az 54 kg/folyóméter
rendszerű síneken alkalmazottat vörös – kék színezésűre, és a 60 kg/folyóméter rendszerű síneken
alkalmazottat vörös színűre kell festeni.

c. A rögzítősarukat sárga-kék színezésűre kell festeni.

3. Milyen vasúti forgalom lebonyolítására szolgáló vágány a sajátcélú vasúti
pályahálózat? (1 pont)

a. Állomásból kiágazó, bármely fuvarozó és fuvaroztató fél részéről igénybe vehető vasúti forgalom
lebonyolítására szolgáló vágány, vagy vágányzat.

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

c. Állomásból vagy nyílt vonalból kiágazó, nyílthozzáférésű fuvarozói jogosultsággal rendelkező NKH
nyilvántartásba bejegyzett fuvaroztató felek vasúti forgalmának lebonyolítására szolgáló vágány, vagy
vágányzat.

4. Válassza ki a „Szerelvényvonat” fogalom helyes meghatározását! (1 pont)
a. Személyszállítási célokat szolgáló járművek (motorvonat, motorkocsi, vontató+vontatott járművek)

közlekedése céljából forgalomba helyezett, valamint a vonatindító és célállomás között megállás nélkül
közlekedő vonat.

b. Személyszállítási célokat szolgáló járművek (motorvonat, motorkocsi, vontató+vontatott járművek)
közlekedése céljából forgalomba helyezett, de személyszállításra meg nem hirdetett vonat.

c. Személy, - és áruszállítási célokat szolgáló járművek közlekedése céljából forgalomba helyezett, operatív
vonat.
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5. Mely szervezeti egységek minősülnek szolgálati felsőbbségnek? (1 pont)
a. Csak a munkáltatói jogkör gyakorló, vagy annak megbízottja.
b. A vezérigazgatóság, üzletág, igazgatóság főosztály és azok területi szervezeti egységei.
c. Csak a vezérigazgatóság, az üzletág, és azok területi szervezeti egységei.

6. Mely szervezeti egységek tartoznak a szolgálati felsőbbség fogalmába? (1 pont)
a. Csak a vezérigazgatóság, és azok főosztályai (pl. Forgalmi Főosztály, PML Főosztály, TEB Főosztály stb.).
b. Kizárólag a területi igazgatóságok szervezeti egységei.
c. A vezérigazgatóság, üzletág, igazgatóság főosztály és azok területi szervezeti egységei.

7. Mely vonatokat nevezzük szolgálati vonatnak? (1 pont)
a. Az üzemi vonat és a vállalkozó vasúti társaságok működtetése érdekében forgalomba helyezett,

személyszállítást és árufuvarozást nem végző vizsga-, munka-, kémszemle-, mérő-, értesítő vonatokat.
b. Az üzemi vonat és a vállalkozó vasúti társaságok működtetése érdekében forgalomba helyezett,

személyszállítást nem, árufuvarozást esetlegesen végző mozdony-, szerelvény-, vizsga-, munka-, mérő-,
értesítő vonat.

c. Vasútüzemi célból forgalomba helyezett vonatokat. Közelebbi elnevezésüket (mozdony-, szerelvény-,
vizsga-, munka-, próba-, kémszemle-, mérő-, értesítő stb.) rendeltetésük vagy közlekedtetésük oka
határozza meg.

8. Mely vonatok nem minősülnek szolgálati vonatnak? (1 pont)
a. Nem minősül szolgálati vonatnak a mozdony-, szerelvény- és próbavonat.
b. Nem minősül szolgálati vonatnak a kémszemle- mozdony-, és próbavonat.
c. Nem minősül szolgálati vonatnak a vizsga- mozdony-, és munkavonat.

9. Mely munkavállalók gyűjtőelnevezése a „Tolatószemélyzet”a forgalmi utasítás
fogalom meghatározásában előírtak szerint?(1 pont)

a. A tolatásban résztvevő dolgozók gyűjtőelnevezése, tekintet nélkül arra, hogy melyik üzletág illetve
szakág létszámába tartoznak.

b. A tolatásban résztvevő munkavállalók (mozdonyszemélyzet, tolatócsapat, váltóállító, útsorompót kezelő
és útátjárót fedező dolgozók) gyűjtőelnevezése.

c. Csak a tolatásban résztvevő járművek kapcsolását, mozgatását végző és az ő munkájukat irányító
dolgozók gyűjtő elnevezése.

10. Mely munkavállalók tartoznak a „Tolatószemélyzet” fogalmába munkaköri
megnevezésük, vagy a tolatásban végzett tevékenységük alapján? (1 pont)

a. Csak a tolatásban résztvevő járművek kapcsolását, mozgatását végző és az ő munkájukat irányító
dolgozók gyűjtő elnevezése, tekintet nélkül arra, hogy melyik üzletág illetve szakág létszámába
tartoznak.

b. A mozdonyszemélyzet, tolatócsapat, váltóállító, útsorompót kezelő és útátjárót fedező dolgozók.
c. A mozdony, - és vonatkísérő személyzet, tolatócsapat, útsorompót kezelő és útátjárót fedező dolgozók.
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F.2. Forgalmi Utasítás 2-3-4-6. fejezet

11. Hogyan engedélyezhető a tolatás? (1 pont)
a. A tolatás engedélyezhető élőszóval, vagy Tolatási jegyzéken és fejrovatos előjegyzési naplóban írásban

és élőszóval.
b. A tolatás engedélyezhető élőszóval, valamint Tolatási jegyzéken.
c. A tolatás engedélyezhető élőszóval, valamint Írásbeli rendelkezéssel és élőszóval.

F.2. Forgalmi Utasítás 7. fejezet

12. Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező
járművek összekapcsolt állapotban vannak? (1 pont)

a. A sárga színű ellenőrző nyelv megtekintésével, mely összekapcsolt állapotban függőlegesen áll.
b. A vörös színű ellenőrző nyelv megtekintésével, mely összekapcsolt állapotban függőlegesen áll.
c. A zöld színű ellenőrző nyelv megtekintésével, mely összekapcsolt állapotban vízszintesen áll.

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

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

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

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

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

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

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

15. Hogyan köteles a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű és az
oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű közötti
kapcsolást végző munkavállaló a járművek közé menni, illetve onnan kijönni?(1 pont)

a. A járműkapcsolás elvégzése céljából a kapcsolást végző munkavállaló bármelyik jármű ütközői alatt
lehajolva, a jármű mellgerendáján lévő fogantyúba megkapaszkodva köteles a járművek közé menni,
illetve onnan kijönni.

b. Az ilyen járművek közé menni nem szabad, a járművek kapcsolását minden esetben az oldalütközőkkel
és hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű oldalütközője felett áthajolva kell elvégezni.

c. A járműkapcsolás elvégzése céljából a kapcsolást végző munkavállaló minden esetben az
oldalütközőkkel és hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű ütközői alatt lehajolva, a jármű
mellgerendáján lévő fogantyúba megkapaszkodva köteles a járművek közé menni, illetve onnan kijönni.
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16. Ki köteles a rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzését elvégezni? (1 pont)
a. A rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzését az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles elvégezni.
b. Ahol kocsivizsgáló teljesít szolgálatot, a rögzítő saruk használhatóságának ellenőrzését a kocsivizsgáló

köteles elvégezni, ahol nincs kocsivizsgáló, ott a rögzítő saruk használhatóságának ellenőrzése mindig a
rögzítő sarut használó dolgozók feladata.

c. Ahol kocsivizsgáló teljesít szolgálatot, a rögzítő saruk használhatóságának ellenőrzése a kocsivizsgáló
feladata.

17. Hol kell a rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket
szabályozni? (1 pont)

a. Részletes rendelkezéseket a KH – 5/c táblázatában kell szabályozni.
b. Nem kell külön szabályozni, mert a rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzésére vonatkozó részletes

rendelkezéseket a Műszaki Táblázat II. kötete tartalmazza.
c. Részletes rendelkezéseket az ÁVU-ban kell szabályozni.

F.2. Forgalmi Utasítás 9-11. fejezet

18. Válassza ki a helyes meghatározást az alábbiak közül! (1 pont)
a. A vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe kell venni a Személyszállító vonatok Összeállítási

Rendjét és az érvényes Tehervonati Közlekedési Rendet.
b. A vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe kell venni a katonai szállítmányvonatokra vonatkozó

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

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.

19. Milyen sorrendbe és csoportosítással kell besorozni a kocsikat a tehervonatokba a
forgalmi utasítás előírásai szerint? (1 pont)

a. Tehervonatokba a kocsikat mindig az E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati utasításban meghatározottak
szerinti sorrendben és csoportosítással kell besorozni, figyelembe véve a különleges besorozási
szabályokat is.

b. Tehervonatokba a kocsikat a pályakapacitás elosztó szervezet által előírt sorrendben és csoportosítással
kell besorozni.

c. Tehervonatokba a kocsikat a vállalkozó vasúti társaságok által előírt sorrendben és csoportosítással kell
besorozni.

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

a. Csak teher - és vegyesvonatokkal szabad továbbítani.
b. Csak tehervonatokkal szabad továbbítani.
c. Csak vegyes- és mozdonyvonatokkal szabad továbbítani.
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F.2. Forgalmi Utasítás 13-14-15-20. fejezet

21. Hogyan kell eljárni az egyedi és azonnali menetvonal kiutalásokkal összefüggő
menetrendváltozáskor a vonatok forgalomba helyezésére vonatkozóan a pályavasúti
informatikai rendszerhez kapcsolt terminállal nem rendelkező állomások esetén?

(1 pont)
a. A vonatok forgalomba helyezéséhez engedélyt kell kérni a Forgalmi Főosztálytól.
b. A vonatok menetrendjét a rendelkezésre álló technikai eszközön meg kell küldeni a pályavasúti

informatikai rendszerhez kapcsolt terminállal nem rendelkező állomások részére.
c. A pályavasúti informatikai rendszerhez kapcsolt terminállal nem rendelkező állomások részére a

vonatforgalmi értesítés során kell a menetrendet érintő változásokat közölni.

22. Miről kötelesek gondoskodni a forgalmi szolgálattevők biztonságos be-, ki- illetve
áthaladás érdekében a szükséges intézkedéseken kívül? (1 pont)

a. A megerősítéshez szükséges személyszállító kocsiknak, a továbbítandó teherkocsiknak az induló,
üzemváltó állomáson, az előfogati és tolómozdonyoknak megfelelő helyen való indulásra kész
állapotban történő rendelkezésre állásáról.

b. Kötelesek tájékozódni az elszállításra váró utasok és a kezelendő áruk mennyiségéről.
c. A berakandó áruk előkészítéséről.

F.2. Forgalmi Utasítás 2-6-8-12-17. Függelék

23. Milyen főcsoportokra van felosztva a vonat számozási számrendszer? (1 pont)
a. 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.

b. 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.

c. 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.

F.2. Forgalmi Utasítás 27-33. Függelék

24. Kell –e nyilvántartást vezetni az általános engedéllyel továbbított küldeményről
kapott értesítésről, ha a szolgálati helyen nincs pályavasúti informatikai rendszer?

(1 pont)
a. A pályavasúti informatikai rendszerrel nem rendelkező helyeken nyilvántartást vezetni nem kell.
b. „Kapacitáskorlátozást eredményező általános engedéllyel továbbítható rendkívüli küldemények”

nyilvántartást kell vezetni.
c. Külön erre a célra felfektetett nyilvántartást kell vezetni.
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25. Hogyan kell előjegyezni az általános érvényű engedély alapján közlekedő vonatról
érkezett értesítést, ha az állomás nem rendelkezik pályavasúti informatikai
rendszerrel? (1 pont)

a. Külön erre a célra rendszeresített nyilvántartásban.
b. A kéziratilag vezetett forgalmi naplóban.
c. Fejrovatos előjegyzési naplóban előjegyezni.

26. Az egyedi engedély alapján közlekedő vonatról értesített forgalmi szolgálatevő kit
köteles értesíteni? (1 pont)

a. Csak az állomási személyzetet, és a vonatfogadásra kötelezett pályaszemélyzetet.
b. A (kommunikációs) körzetéhez tartozó, pályavasúti informatikai rendszerrel nem rendelkező állomások

forgalmi szolgálattevőit, akik az erre a célra rendszeresített nyilvántartást kötelesek kiegészíteni a
vonatazonosítóval (vonatszám, közlekedési dátum), az állomási személyzetet, és a vonatfogadásra
kötelezett pályaszemélyzetet.

c. Csak a következő forgalomszabályzó állomás forgalmi szolgálattevőjét és az állomási személyzetet.

27. Az egyedi engedély alapján közlekedő vonatról értesített forgalmi szolgálatevő mi
alapján köteles értesíteni az érdekelteket? (1 pont)

a. A Vasúti műszaki szabályzatban előírtak alapján.
b. Az ÁVU-ban (VU-ban) előírtak alapján.
c. A H.6 utasítás és a Közlekedési határozmányokban előírtak alapján.

28. Mikor nem kell egyedi engedély alapján közlekedő vonatról kapott értesítést a
forgalmi szolgálatevőnek előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba?(1 pont)

a. Akkor, ha a Fejrovatos előjegyzési napló vezetése elektronikus úton történik.
b. Amennyiben az értesítéshez történő folyamatos hozzáférést a pályavasúti informatikai rendszer

biztosítja.
c. Akkor, ha az egyedi engedély köteles küldeményt továbbító vonat részére azonnali menetvonalat utaltak

ki.

29. Mikor köteles az egyedi engedély alapján közlekedő vonatról értesített forgalmi
szolgálatevő a kapott értesítést előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba?(1 pont)

a. Minden esetben köteles előjegyezni.
b. Csak akkor, ha a vonatesemény adatokat kizárólag a FOR00 alrendszerben kell rögzítenie.
c. Akkor, ha az értesítéshez történő folyamatos hozzáférést a pályavasúti informatikai rendszer nem

biztosítja.

30. Egyedi engedéllyel továbbítható rendkívüli küldeményt továbbító vonat tényleges
közlekedéséről az indító állomás forgalmi szolgálattevője kit köteles értesíteni?

(1 pont)
a. A rendkívüli helyzeteket kezelő hálózati főirányítót.
b. A területileg illetékes forgalmi vonalirányítót.
c. Az Üzemirányító központ technológiai osztályát.


