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Jelzőőr

Jelzőőr

F.1. Jelzési Utasítás 1-2-5. 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 egyéb jelzők.
c. A jelzők forgalmi szempontból lehetnek: főjelzők, előjelzők, ismétlőjelzők, tolatási mozgást szabályozó

jelzők és figyelmeztető jelek szerepét betöltő jelzők.

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

jelzők.
b. Előjelzők, főjelzők, tolatási mozgást szabályozó jelzők, zárjelző és egyéb jelzők.
c. Előjelzők, főjelzők, ismétlőjelzők, tolatási mozgást szabályozó jelzők és egyéb jelzők.

3. Milyen főjelző az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző? (1 pont)
a. Olyan biztosított fény főjelző, amely csak a vonalra érvényes tényleges fékúttávolságon kívül elhelyezett

útsorompók működésének ellenőrzésére szolgál.
b. Olyan biztosított fény főjelző, amely az útsorompó működésének ellenőrzésére szolgál.
c. Olyan biztosított fény főjelző, amely a vonalra érvényes általános vagy tényleges fékúttávolságon belül

elhelyezett útsorompókra, főjelzőkre és előjelzőkre ad előjelzést.

F.1. Jelzési Utasítás 6-7-8. fejezet

4. Válassza ki a helyes meghatározást az alábbi felsorolások közül arra vonatkozóan,
hogy mikor kell a mozdonyvezetőnek figyelj jelzést adni! (1 pont)

a. A mozdonyvezetőnek Figyelj jelzést kell adni: olyan útátjáróknál, ahol a vonatok menetrendjében a
Szolgálati menetrend 2. rovatában az állomás (szolgálati hely) neve után fordított helyzetű fekete V
betűt ábrázoló „Λ” jel van, valamint az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző előtt, ha az továbbhaladást
engedélyező jelzést ad.

b. A mozdonyvezetőnek Figyelj jelzést kell adni: olyan útátjáróknál, ahol a vonatok menetrendjében a
Menetrendi segédkönyv 5. táblázat 7., rovatában, valamint a Szolgálati menetrend 3. rovatában az
állomás (szolgálati hely) neve előtt fordított helyzetű fekete V betűt ábrázoló „Λ” jel van.

c. A mozdonyvezetőnek Figyelj jelzést kell adni: olyan útátjáróknál, ahol a vonatok menetrendjében a
Menetrendi segédkönyv 3. táblázat 7., az 5. táblázat 2. rovatában, valamint a Szolgálati menetrend 2.
rovatában az állomás (szolgálati hely) neve után fordított helyzetű fekete V betűt ábrázoló „Λ” jel van és
adását személy, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi,
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5. Melyik hálózaton alkalmazhatók a vállalkozó vasúti társaságok által alkalmazott
zárjelző tárcsa, ha annak alakja, színe és fényvisszaverő kialakítása azonos a MÁV Zrt. -
nél rendszeresített zárjelző tárcsával? (1 pont)

a. Csak a MÁV ZRt. által üzemeltetett normál és széles nyomtávolságú, továbbá a keskeny nyomtávolságú
MÁV ZRt. Kecskeméti Kisvasút vonalain.

b. Csak a MÁV Zrt., a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. magyar üzemrészének vonalain, és az erdei vasutak
vonalain.

c. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá eső hálózaton.

6. Hol és hogyan kell elhelyezni a zárjelző tárcsát a vonaton? (1 pont)
a. 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.

b. A zárjelző tárcsát a vonat utolsó járművének ütközőjén kialakított tartó szerkezeten kell függőleges
helyzetben elhelyezni.

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

7. Mikor kell a jelzőket érvénytelennek tekinteni? (1 pont)
a. Akkor, ha az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a térközbiztosító berendezés

használhatatlan és emiatt a jelzőket is érvénytelennek kell tekinteni
b. Akkor, ha átmenetileg azokat üzemen kívül helyezték.
c. Akkor, ha olyan mértékben megsérül, hogy funkcióját nem képes betölteni.

8. Mely jelzőket tekintjük érvénytelennek? (1 pont)
a. Azokat, amelyek bármely ok miatt nem kezelhetők, vagy nem működnek.
b. Az átmenetileg üzemen kívül helyezett főjelző, előjelző, ismétlőjelző, tolatás- és gurításjelzőket.
c. Valamennyi jelzőt, amelyről az alkatrészeket eltávolították, vagy fényjelzők esetén a jelzőlámpáit fekete-

sárga sávos lemezzel letakarták.

F.2. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

9. Milyen szolgálati helynek tekintjük a megálló – rakodóhelyet? (1 pont)
a. A vonattalálkozásokra berendezett olyan szolgálati hely, melyre az állomásokra vonatkozó előírások

érvényesek.
b. Csak áruforgalmi szolgáltatásra megnyitott 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.

10. 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 vehető, legfeljebb 300 m hosszú vonatok fogadásra

kijelölt vágánya.
c. A szolgálati helyek vonatközlekedésre igénybe nem vehető vágánya. Közelebbi elnevezésüket

rendeltetésük határozza meg.
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11. 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.

12. Válassza ki a „Mozdonyvonat” helyes fogalmát! (1 pont)
a. A mozdonynak minősülő, utastérrel nem rendelkező, személyszállítást nem végző, árufuvarozást csak a

menetvonal tulajdonos rendelkezése alapján végző jármű közlekedése céljából forgalomba helyezett
vonat.

b. A mozdonynak minősülő, utastérrel nem rendelkező, személyszállítást és árufuvarozást nem végző
jármű közlekedése céljából forgalomba helyezett vonat.

c. A mozdonynak minősülő, utastérrel rendelkező, személyszállítást nem végző jármű közlekedése céljából
forgalomba helyezett vonat.

13. Milyen vonatnak minősül a „Próbavonat”? (1 pont)
a. Vasútüzemi célból forgalomba helyezett szolgálati vonatnak.
b. Üzemi célú menetvonallal rendelkező, vasútüzemi célból forgalomba helyezett különleges vonatnak.
c. A vasúti járművek üzembe helyezése, engedélyezése, bejáratása, beszabályozása, üzemi vizsgálata,

javítás utáni átadása-átvétele, céljából illetve a vasúti járművek, valamint a vasúti pálya és berendezései
kölcsönhatásának vizsgálata és mérése céljából forgalomba helyezett vonatnak.

14. Milyen célból helyezhető forgalomba a „Próbavonat”? (1 pont)
a. A Próbavonatot sosem kell forgalomba helyezni, mivel csak két szomszédos szolgálati hely között

közlekedtethető.
b. Kizárólag vasútüzemi célból helyezhető forgalomba.
c. A vasúti járművek üzembe helyezése, engedélyezése, bejáratása, beszabályozása, üzemi vizsgálata,

javítás utáni átadása-átvétele, céljából illetve a vasúti járművek, valamint a vasúti pálya és berendezései
kölcsönhatásának vizsgálata és mérése céljából helyezhető forgalomba Próbavonat.

15. Válassza ki a „Rendelkező állomás” fogalom helyes meghatározását? (1 pont)
a. Általában egy vasútvonal kezdő- és végpontjainak állomása. Hosszabb vonalak esetén a vonatok

forgalomba helyezésére, illetve lemondására Forgalmi Főosztály forgalmi vonalirányítót nevez ki.
b. Mindig egy vasútvonal kezdő- és végpontjainak állomása. A rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője

a következő rendelkező állomásig gondoskodik a vonatok forgalomba helyezéséről, illetve lemondásáról.
c. Általában egy vasútvonal kezdő- és végpontjainak állomása. Hosszabb vonalakat a Forgalmi Főosztály

több rendelkezési szakaszra is oszthat.

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

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

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

c. Állomásból kiágazó, bármely fuvarozó és fuvaroztató fél részéről igénybe vehető vasúti forgalom
lebonyolítására szolgáló vágány, vagy vágányzat.
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17. Válassza ki a „Szerelvényvonat” fogalom helyes meghatározását! (1 pont)
a. Személy, - és áruszállítási célokat szolgáló járművek közlekedése céljából forgalomba helyezett, operatív

vonat.
b. Személyszállítási célokat szolgáló járművek (motorvonat, motorkocsi, vontató+vontatott járművek)

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

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

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

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

F.2. Forgalmi Utasítás 3. fejezet

19. Válassza ki a helyes meghatározást az alábbiak közül! (1 pont)
a. Használhatatlan a nyíltvonali fénysorompó még akkor is, ha a nyíltvonali fénysorompó zavaroldásának

eredményességéről kapott értesítést a forgalmi szolgálattevő, de a szomszéd állomásra van
visszajelentve.

b. Használhatatlan az állomási fénysorompó minden esetben, ha megsérül, még akkor is, ha képes a
funkcióját betölteni.

c. Használhatatlan a nyíltvonali -, továbbá az állomási fénysorompó, ha bármely esetben a kézi kezelés
ellenére a villogó fehér fény a fénysorompón megmarad.

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

a. A kijáró vonatok személyzetét élőszóval, a bejáró vonatok személyzetét pedig Írásbeli rendelkezésen kell
értesíteni.

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

F.2. Forgalmi Utasítás 5-13-14. fejezet

21. Hogyan kell a rendkívüli vonatokat forgalomba helyezni? (1 pont)
a. Nincs rendkívüli vonat.
b. A rendkívüli vonatokat a területi főüzemirányító illetve a forgalmi vonalirányító hozzájárulása után az

illetékes rendelkező állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek forgalomba helyezni (bevezetni).
c. A rendkívüli vonatokat a menetvonal kiutalása alkalmával a pályavasúti informatikai rendszerbe történő

automatikus betöltéssel kell forgalomba helyezni.
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22. Hogyan kell közölni a vonatszemélyzettel Operatív tehervonatoknál az alapvonat
számát? (1 pont)

a. Menetigazolványba történő bejegyzéssel és azzal egyidejűleg élőszóval.
b. Nem kell közölni, mivel nincs operatív tehervonat.
c. Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.

F.2. Forgalmi Utasítás 15-18-20. fejezet

23. Kitől kell a vonat indítása, illetve áthaladtatása előtt az indításra, áthaladtatásra az
engedélykéréssel egyidőben hozzájárulást kérni? (1 pont)

a. A két állomás között lévő pályaelágazáson, illetve megálló-rakodóhelyen váltózárkulcsot őrző dolgozótól,
két állomás között lévő távkezelt, távvezérelt pályaelágazás esetén a távkezelést, távvezérlést végző
forgalmi szolgálattevőtől, illetve forgalomszabályozótól.

b. A vonat indítása, áthaladtatása előtt hozzájárulást az indításra, áthaladtatásra csak a szomszédos
forgalomszabályozótól, ha ő értekezés hiánya miatt nem érhető el, akkor a forgalmi vonalirányítótól kell
kérni.

c. Hozzájárulást csak a két állomás között nyíltvonali teljes sorompót kezelő dolgozótól kell kérni a vonat
indítása, áthaladtatása előtt.

24. Mikor kell a vonat indítása, illetve áthaladtatása előtt az indításra, áthaladtatásra
hozzájárulást kérni? (1 pont)

a. A vonat indítása, illetve áthaladtatása előtt legalább 10’ korábban, de az engedélykérés után legfeljebb
5’ később szabad az indításra, áthaladtatásra hozzájárulást kérni.

b. Az engedélykéréssel egyidőben.
c. Az engedélykérést megelőzően legalább 10’ korábban kell a hozzájárulást kérni.

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. Vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után lehet.
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. 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.
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27. Hogyan lehet vonatot indítani értekezés lehetetlensége esetén a forgalmi utasítás
előírásai szerint? (1 pont)

a. Ha egyvágányú pályán a két állomás között nincsen jól működő ellenmenetet kizáró
biztosítóberendezés, akkor az első páros számú vonat engedély nélkül elindítható.

b. Értekezés lehetetlensége esetén, engedély nélkül vonatot indítani nem szabad, az indítandó vonat
részére küldönc útján kell engedélyt kérni.

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

28. Hogyan lehet vonatot indítani, ha az értekezés lehetetlenségének beállta után, ha
páros számú vonat hiányában, első ízben páratlan számú vonatot kellene indítani?

(1 pont)
a. A forgalmi szolgálattevő köteles a páratlan számú vonat részére a páros számú vonatokat indító állomás

forgalmi szolgálattevőjétől küldönc útján írásban engedélyt kérni.
b. Páratlan számú vonat engedély nélkül nem indítható, meg kell várni az első érkező páros számú vonatot,

mellyel a forgalmi szolgálattevő megküldi a páratlan számú vonat részére is az engedélyt.
c. Vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után lehet.

F.2. Forgalmi Utasítás 6-7-8-17. Függelék

29. A fejrovatos előjegyzési napló melyik rovatában kell az operatív tehervonatnál az
alapvonat számát előjegyezni? (1 pont)

a. A fejrovatos előjegyzési napló megjegyzések rovatában.
b. Nem kell előjegyezni.
c. A fejrovatos előjegyzési napló 3. rovatában.

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 nagybetűivel kell jelölni és a jelölést ki kell egészíteni kis „f” betűvel.
c. Az abc folytatólagos kisbetűivel kell jelölni és a jelzők árbocán a vörös sávok közepét fehér sávval kell

megszakítani.


