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Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga

Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga

F.1. sz 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, 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.

b. 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.

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 „Tolást
megszüntetni!” 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, a vezető jegyvizsgáló által végzett indulásra
történő felhatalmazáskor „A vonat indul!” jelzést csak akkor kell adni, ha adását forgalombiztonsági ok
szükségessé teszi.

b. 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.

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

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

a. A jel arra hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, hogy az útátjáró előtt és az útátjárón történő áthaladás
ideje alatt „Veszély! jelzés”-t kell adni.

b. 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.

c. A jel arra hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, hogy az útátjáró előtt „Figyelj!” jelzést minden esetben
adjon.
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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 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 2. fejezete tartalmazza.

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

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

5. Hol és hogyan kell elhelyezni a zárjelző tárcsát a vonaton? (1 pont)
a. A zárjelző tárcsát a vonat utolsó járművének ütközőjén kialakított tartó szerkezeten kell függőleges

helyzetben elhelyezni.
b. A zárjelző tárcsát a vonat jelző kocsijának hátsó homlokfalán, valamelyik lámpatámon kell elhelyezni.
c. 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.

6. Hogyan kell a mozdonyvezetőnek az állomásközben lévő használhatatlan fehér árbocú
térközjelzőtől közlekedni akkor, ha a térközjelző egy fedezőjelző, vagy bejárati jelző
előjelzője is egyben? (1 pont)

a. A mozdonyvezetőnek a térközjelzőtől úgy kell továbbhaladnia, mintha a fedezőjelző, vagy bejárati jelző
használhatatlan lenne és erről a térközjelzőnél élőszóval értesítették

b. Akkor a térközjelzőtől a mozdonyvezetőnek úgy kell továbbhaladnia, hogy a vonat sebessége a
fedezőjelzőig, vagy bejárati jelzőig legfeljebb 15 km/h legyen.

c. Akkor a térközjelzőtől a mozdonyvezetőnek úgy kell továbbhaladnia, mintha azon „Megállj!” állásra
kapott volna előjelzést.

7. 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

8. Mely jelzőket tekintjük érvénytelennek? (1 pont)
a. Azokat, amelyek bármely ok miatt nem kezelhetők, vagy nem működnek.
b. Valamennyi jelzőt, amelyről az alkatrészeket eltávolították, vagy fényjelzők esetén a jelzőlámpáit fekete-

sárga sávos lemezzel letakarták.
c. Az átmenetileg üzemen kívül helyezett főjelző, előjelző, ismétlőjelző, tolatás- és gurításjelzőket.
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F.2. sz Forgalmi Utasítás 1. fejezet

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

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

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

vonat közrefog.

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

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

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

szolgálattevőnek, vagy a forgalmi vonalirányítónak jelenteni kell.

11. 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.

12. 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.

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

a. Valamennyi még érvényben lévő rendelkezést az új Parancskönyvben meg kell ismételni és csak ezután
adatható ki a következő Parancskönyvi rendelkezés.

b. Egy új Parancskönyvet kell felfektetni.
c. Ha a tárgyév folyamán a Parancskönyv betelt, az érvényben lévő rendeleteket a következő Parancskönyv

első rendeletében át kell vezetni a rendeletek számának felsorolásával.

14. 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.
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15. Mit köteles a vonali tolatásvezető szolgálati jelvényként viselni? (1 pont)
a. Kék színű védősisakot.
b. Kék színű, vagy vörös szalaggal ellátott sárga védősisakot.
c. Kék színű védősisakja körül vörös színű szalagot.

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

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

F.2. sz Forgalmi Utasítás 2-3. fejezet

18. Mikor nem kell a közlekedő vonatok személyzetét az állomási fénysorompó
használhatatlanságáról értesíteni? (1 pont)

a. Akkor, ha az útátjárót jelzőőr fedezi, aki értesíthető volt, a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a
villogó fehér fényjelzés megszüntethető és a vonat Hívójelzéssel bejáratható, valamint az útátjárót a
közúti forgalom elől lezárták.

b. Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról a vonatok személyzetét minden esetben értesíteni kell.
c. Csak akkor nem kell értesíteni, ha a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a villogó fehér fényjelzés

megszüntethető és a vonat Hívójelzéssel bejáratható, illetve, ha az útátjárót a közúti forgalom elől
lezárták.

19. Válassza ki az alábbi meghatározások közül a helyes állítást! Jelzőőrt kell alkalmazni:
(1 pont)

a. 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.

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

c. 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.

F.2. sz Forgalmi Utasítás 4. fejezet

20. Hogyan kell az állomáson a személyszállító vonatnál a vezető jegyvizsgáló részére a
tolatást engedélyezni? (1 pont)

a. Csak élőszóval kell a tolatást engedélyezni.
b. Írásbeli rendelkezésen és élőszóval kell a tolatást engedélyezni.
c. Tolatási jegyzéken és élőszóval kell a tolatást engedélyezni.
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21. Hogyan kell a nyílt vonalon, vagy nyíltvonali szolgálati helyen végzendő tolatás esetén
a vonali tolatásvezető részére a tolatást engedélyezni? (1 pont)

a. Tolatási jegyzéken és élőszóval kell a tolatást engedélyezni.
b. A nyíltvonali szolgálati helyen lévő dolgozó által élőszóval és a fejrovatos előjegyzési naplóba történő

elismertetéssel kell a tolatást engedélyezni.
c. A vonatot a nyílt vonalra indító forgalmi szolgálattevő által, Írásbeli rendelkezésen és élőszóval kell a

tolatást engedélyezni.

F.2. sz Forgalmi Utasítás 6-7. fejezet

22. Kinek kell a szolgálatképtelenné vált motorvonatot segély-vonókészülékkel a
segélymozdonnyal összekapcsolni? (1 pont)

a. Vonatkísérőkkel közlekedő vonatnál a segélykapcsolat létesítését a vonatkísérők kötelesek elvégezni.
b. Az arra kiképzett dolgozónak, vagy a mozdonyvezetőnek kell összekapcsolni.
c. Csak gépészeti dolgozó, vagy a mozdonyvezető végezhet ilyen kapcsolást.

23. Ki köteles a vonatot továbbító mozdonynak a vonat elegyével, szerelvényével, történő
össze- illetve szétkapcsolásáról gondoskodni? (1 pont)

a. A Pályahálózat működtetője köteles gondoskodni.
b. A menetvonal tulajdonosa köteles gondoskodni.
c. A vontatási szolgáltatást nyújtó vasútvállalat köteles gondoskodni.

24. Ki köteles a vonatot továbbító mozdonynak a vonat elegyével, szerelvényével, a
továbbított járműveknek egymással történő össze- illetve szétkapcsolását elvégezni?

(1 pont)
a. Minden esetben a pályavasút erre kiképzett munkavállalója köteles elvégezni.
b. A járművek kapcsolását sajátcélú vasúti pályahálózaton a menetvonal tulajdonos dolgozója is, de

állomás területén csak a pályavasút erre kiképzett munkavállalója végezheti el.
c. A kapcsolást a menetvonal tulajdonos, vagy az általa megbízott vasúti társaság erre kiképzett

munkavállalója köteles végezni.

F.2. sz Forgalmi Utasítás 8-9-11. fejezet

25. Mit nevezünk rendes vonatterhelésnek a forgalmi utasítás előírásai szerint? (1 pont)
a. Rendes vonatterhelésnek nevezzük azt a tonnában kifejezett elegytömeget, amelyhez — az adott

mozdony vonóerejének figyelembe vételével — a vonat menetidejét megállapították és a Szolgálati
menetrendkönyv a vonatra előír.

b. A forgalmi utasítás nem tartalmaz ilyen előírást.
c. A mozdonnyal (vontatójárművel) továbbítható elegytömeg tonnákban kifejezve.
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F.2. sz Forgalmi Utasítás 12-13-14. fejezet

26. Mely vonatok részére kell menetrendet készíteni, ha az nem vágányzárolt
vonalrészen, vagy építés alatt lévő vágányon közlekedik? (1 pont)

a. Csak az éves és éves pótlólagos menetvonallal rendelkező vonatok részére kell menetrendet készíteni,
valamennyi más vonat részére csak menettervet kell operatív módon létrehozni a FOR00 alrendszer
megfelelő párbeszédének kezelésével.

b. Minden vonat részére menetrendet kell készíteni.
c. Az operatív tehervonatok kivételével valamennyi vonat részére menetrendet kell készíteni.

F.2. sz Forgalmi Utasítás 15-16-17-18-20. fejezet

27. Hová kell a rendelkezés szövegét beírni az Írásbeli rendelkezés kiállítására utasított
dolgozóknak diktálás esetén? (1 pont)

a. Az Írásbeli rendelkezést diktálás esetén csak közvetlenül az Írásbeli rendelkezési tömbbe szabad beírni.
b. Az Írásbeli rendelkezést diktálás esetén közvetlenül az Írásbeli rendelkezési tömbbe, az arra alkalmas

munkahelyeken az elektronikus rendszerbe kell beírni.
c. Az Írásbeli rendelkezést diktálás esetén csak az elektronikus rendszerbe szabad beírni.

28. Melyik szervezeti egység szabályozhatja a forgalmi utasításban előírtaktól eltérően az
Írásbeli rendelkezés kiállításának módját? (1 pont)

a. Csak a Pályavasút Üzletág Értékesítési Főosztálya szabályozhatja a forgalmi utasításban előírtaktól
eltérően az Írásbeli rendelkezés kiállításának módját a felekkel kötött Hálózat Hozzáférési Szerződésben.

b. A pályahálózat működtetője.
c. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának módját nem szabad a forgalmi utasításban előírtaktól eltérően

szabályozni.

F.2. sz Forgalmi Utasítás 2-8-15-17. Függelék

29. A következőkben felsoroltak közül mely jegyzékben található az Útvonalkönyv?
(1 pont)

a. Forgalmi Utasítás Függelékei 2. sz. Függelékében lévő Kiegészítő Utasítások jegyzékében.
b. Forgalmi Utasítás függelékeinek 1. sz. Függelékében lévő fővonalak felsorolásának jegyzékében.
c. Forgalmi Utasítás Függelékeinek 2 sz. Függelékében lévő Segédkönyvek jegyzékében.

30. Hogyan kell a fedező jelzőt megjelölni, ha az nem Útsorompót ellenőrző fedezőjelző?
(1 pont)

a. A kezdőpont, illetve a végpont szavak nagy kezdőbetűivel és a jelölést nagy „F” betűvel kell kiegészíteni
(KF, VF).

b. Az abc folytatólagos kisbetűivel kell jelölni és a jelzők árbocán a vörös sávok közepét fehér sávval kell
megszakítani.

c. Az abc folytatólagos nagybetűivel kell jelölni és a jelölést ki kell egészíteni kis „f” betűvel.


