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Mozdonyfelvigyázó forgalmi vizsga

Mozdonyfelvigyázó forgalmi vizsga

F.1. sz. Jelzési Utasítás 1-2-5. fejezet

1. Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőt hol kell felállítani? (1 pont)
a. A teljes sorompóval felszerelt útátjáró előtt 30 m távolságra kell felállítani.
b. A fénysorompóval felszerelt útátjáró előtt legalább 100 m távolságra kell felállítani.
c. A fénysorompóval felszerelt útátjáró előtt 30 m távolságra kell felállítani.

2. Milyen jelzéseket lehet az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzővel jelezni, ha a főlapja
csak két lámpahelyes kialakítású? (1 pont)

a. Akkor az csak Hívójelzést és Megállj! jelzés jelzési képet adhat.
b. Akkor az csak az általa fedezett útsorompó(k) működésének ellenőrzésére vonatkozó önálló jelzéseket

mutatja.
c. Akkor az egyben sebességjelzést (előjelzést) is ad a következő főjelzőre.

3. Mi a rendeltetése az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőnek, ha a főlapja három, vagy
négy lámpahelyes kialakítású? (1 pont)

a. Az Útsorompó ellenőrzésén kívül, egyben sebességjelzést (előjelzést) ad a következő főjelzőre is.
b. Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző minden esetben csak az útsorompó működésének ellenőrzésére

szolgál a főlapon elhelyezett lámpahelyek kialakításától függetlenül.
c. Ha az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőnek, a főlapja három, vagy négy lámpahelyes kialakítású, akkor

nem csak a fénysorompóval felszerelt útsorompók, hanem a teljes sorompóval felszerelt útsorompók
működésének ellenőrzésére is szolgál.

4. Kell-e előjelzést adni, és ha igen, milyen módon az Útsorompót ellenőrző
fedezőjelzőre? (1 pont)

a. Ha az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző főlapja két lámpahelyes kialakítású, akkor nem kell, ha a főlapja
három lámpahelyes kialakítású, akkor az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre külön előjelzővel kell
előjelzést adni.

b. Nem kell előjelzést adni, mivel az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző csak az útsorompó működésének
ellenőrzésére szolgál.

c. Az útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre külön előjelzővel, vagy főjelzővel kell előjelzést adni.

5. Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző külön előjelzője előtt mit kell elhelyezni?
(1 pont)

a. A 60 km/h sebességnél nagyobb sebességű vonalakon az útsorompót ellenőrző fedezőjelző előtt a 2
ferdesávos táblát kell 200 méterre elhelyezni.

b. A külön előjelző előtt az útsorompót ellenőrző fedezőjelző szabványos állására figyelmeztető jelet kell
elhelyezni.

c. A külön előjelző előtt az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet kell elhelyezni.
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F.1. sz. Jelzési Utasítás 6-7-8-9. fejezet

6. 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 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,

c. 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.

7. Hogyan kell a rádióval történő, bejárással végzett tolatást irányítani a tervezett
megállási hely előtti 100 m-en belül? (1 pont)

a. A tervezett megállási hely előtti 100 m-en belül fokozott figyelemmel kell végezni a mozgást és a
mozdonyvezető részére adott minden egyes közleménynél a megállás helyétől való távolságot kell
közölni a mozdonyvezetővel.

b. A tervezett megállási hely előtti 100 m-en belül fokozott figyelemmel kell végezni a mozgást és a
mozdonyvezető részére adott minden egyes közleménynél a biztosított tolatás jelzőtől való távolságot
kell közölni a mozdonyvezetővel.

c. A tervezett megállási hely előtti 100 m-en belül fokozott figyelemmel kell végezni a mozgást és a
mozdonyvezető részére 10 méterenként adott és visszaismételt közleményekkel kell a tolatást
irányítani..

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

8. Milyen szolgálati hely a Forgalmi kitérő? (1 pont)
a. Fedező jelzőkkel fedezett, vonattalálkozásra berendezett, nyíltvonali szolgálati hely.
b. Bejárati, kijárati jelzőkkel fedezett, vonattalálkozásra berendezett, áruforgalmi szolgáltatásra meg nem

nyitott nyíltvonali szolgálati hely.
c. Bejárati jelzőkkel fedezett, vonattalálkozásra berendezett, személy- és áruforgalmi szolgáltatásra meg

nem nyitott szolgálati hely.

9. 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.
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10. 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 vonatkozó előírások érvényesek.
b. A pályaelágazásokra és az állomásokra vonatkozó előírások érvényesek.
c. Az állomásokra és rendező pályaudvarokra vonatkozó előírások érvényesek.

11. Mely tevékenységek gyűjtő elnevezése a Forgalmi szolgálat? (1 pont)
a. A vonatközlekedés előkészítésével, tervszerű, gazdaságos és biztonságos lebonyolításával kapcsolatos

valamennyi forgalmi tevékenység gyűjtő elnevezése.
b. A vonatközlekedés lebonyolításával kapcsolatos valamennyi forgalmi és kereskedelmi tevékenység

gyűjtő elnevezése.
c. A vonatközlekedés lebonyolításával kapcsolatos valamennyi forgalmi tevékenység gyűjtő elnevezése.

12. Forgalmi tevékenységnek minősül – e a következő meghatározás? A személy- és
áruszállításhoz szükséges járműveknek megrendelés alapján történő mozgatása.

(1 pont)
a. Csak az áruszállításhoz szükséges járműveknek megrendelés alapján történő mozgatása minősül

forgalmi tevékenységnek, mert a személyszállításhoz szükséges járművek mozgatása kereskedelmi
tevékenység.

b. Igen.
c. Nem, mert csak a kimutatáson átadott vonatok elegyének, szerelvényének összeállítása minősül

forgalmi tevékenységnek.

13. Mely munkavállaló végezhet forgalmi tevékenységeket? (1 pont)
a. Forgalmi tevékenységeket csak a forgalmi utasításban előírt önálló szolgálat végzés minden feltételének

megfelelő munkavállaló végezheti.
b. Forgalmi tevékenységeket csak a szolgálati felsőbbség által szolgálattételre beosztott munkavállaló

végezheti akkor, ha a munkabiztonsági szempontú felügyelet alatti foglalkoztatásnak eleget tett.
c. A szolgálati felsőbbség, illetve a szolgálati főnök által szolgálattételre beosztott dolgozók.

14. Hol rendszeresíthető forgalmi szolgálattevő vonat- és utasforgalmi ok miatt? (1 pont)
a. Távvezérelt állomásra, pályaelágazásra, megálló-rakodóhelyre, megállóhelyre és rakodóhelyre.
b. Forgalmi szolgálattevő csak állomásra és forgalmi kitérőre, rendszeresíthető.
c. Távkezelt, távvezérelt állomásra, forgalmi kitérőre, pályaelágazásra, megálló-rakodóhelyre,

megállóhelyre és rakodóhelyre.

15. Mit nevezünk fővágánynak? (1 pont)
a. A szolgálati hely minden vonatfogadásra és/vagy indításra kijelölt vágányát.
b. A szolgálati hely minden vonat indításra kijelölt vágánya.
c. A szolgálati hely valamennyi normál nyomtávolsággal készült vágányát nevezzük fővágánynak.
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16. Mely vágányokat tekintjük Bp.Keleti - Kőbánya felső, Kőbánya felső - Rákos fenti pálya
és Bp.Déli - Kelenföld között a kezdő, vagy végpont felé tekintve helyes és helytelen
vágánynak? (1 pont)

a. Minden esetben a kezdőpont felé tekintve a jobb oldali vágány a helyes a bal oldali a helytelen vágány.
b. A kezdő, vagy végpont felé tekintve egyaránt a bal oldali vágány a helyes a jobb oldali a helytelen

vágány.
c. A kezdő, vagy végpont felé tekintve egyaránt a jobb oldali vágány a helyes a bal oldali a helytelen

vágány.

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

17. Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni a nyíltvonali teljes sorompó
használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig? (1 pont)

a. A teljes sorompó használhatatlanságáról, a sorompórudak nyitott helyzetéről, az útátjáró előtti
megállásról, ha a vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

b. A teljes sorompó használhatatlanságáról, arról, hogy a megközelítés sebessége legfeljebb 5 km/h lehet,
az útátjáró előtti megállásról, ha a vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

c. A teljes sorompó használhatatlanságáról a vonatok személyzetét nem kell értesíteni, mert a fedezetlen
útátjáró felé vonatot indítani soha nem szabad.

18. Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni az állomási teljes sorompó
használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig? (1 pont)

a. A teljes sorompó használhatatlanságáról, a sorompórudak nyitott helyzetéről, az útátjáró előtti
megállásról, ha a vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

b. Semmiről, mivel a használhatatlan állomási teljes sorompó felé addig vonat nem indítható, még az
jelzőőrrel fedezve nincs.

c. Arról, hogy a megközelítés sebessége legfeljebb 5 km/h lehet, és az útátjáró előtti megállásról, ha a
vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 4. fejezet

19. Milyen esetekben vezetheti a tolatást a tolatásvezetői (vonali tolatásvezetői) vizsgával
rendelkező mozdonyvezető? (1 pont)

a. Az egyközpontos állomásokon, ha a mozdonyok mozgásának engedélyezése és a közvetlen
mozgásszabályozáson túl nincs egyéb teendője.

b. Csak a szolgálati helyre rendszeresített tolatómozdonnyal végzett tolatás esetén.
c. Rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás közben.

20. Mely esetben köteles a tolatott járművek előtt kellő távolságban jelzést adó dolgozó
haladni és a személyeket távozásra utasítani tolatás alkalmával?(1 pont)

a. Az olyan vágányon végzett tolatás alkalmával, ahol a vágányok mellett, között olyan személyek
tartózkodnak, akik a forgalomszabályozásban résztvesznek.

b. Az át nem tekinthető, továbbá olyan vágányon végzett tolatás alkalmával, ahol a vágányok mellett,
között tartózkodnak, vagy engedélyezett munkát végeznek olyan személyek, akik a
forgalomszabályozásban nem vesznek részt.

c. A személypályaudvarok területén végzett tolatások alkalmával, minden esetben köteles a tolatott
járművek előtt kellő távolságban jelzést adó dolgozó haladni.
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 7. fejezet

21. Mikor kell a mozdonyon elhelyezett rögzítősaruk használhatósági ellenőrzését
elvégezni a forgalmi utasítás előírásai szerint? (1 pont)

a. A mozdonyon elhelyezett rögzítősaruk használhatósági ellenőrzését a vállalkozó vasúti társaság saját
hatáskörben szabályozza.

b. A rögzítősaruk használhatósági ellenőrzését minden esetben a gépvizsgálatok alkalmával és saruk
használata előtt kell elvégezni.

c. A rögzítősaruk használhatósági ellenőrzését csak a gépvizsgálatok alkalmával kell elvégezni.

22. Mi tartalmazza a rögzítősaruk szolgálatátadáskor történő átadására és a rögzítősaruk
kiadására, visszavételére vonatkozó rendelkezéseket az állomási személyzet részére?

(1 pont)
a. Az Állomás Végrehajtási Utasítás.
b. Az Üzemviteli Végrehajtási Utasítás.
c. A Közlekedési Határozmányok 5. táblázata.

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

24. 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.

25. Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! Szorosan kell kapcsolni
(1 pont)

a. 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.

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. 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.
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 8. fejezet

26. Mi alapján szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni?
(1 pont)

a. Csak a pályahálózat működtetője által jóváhagyott végrehajtási utasítás alapján szabad vonatot
közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni.

b. Csak a Gépészeti Üzletág engedélyével és az általa jóváhagyott végrehajtási utasítás alapján szabad
vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni.

c. Csak a pályahálózatot működtető engedélyével kizárólag segélynyújtás céljából, annak idő tartamáig
szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 12. fejezet

27. Mikor és mely vonatok közlekedhetnek kizárólag egy állomásközben tolatási
üzemmóddal? (1 pont)

a. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén minden vonat, ha van jól működő
INTENDON, vagy azzal azonos biztonságot nyújtó éberségi berendezés, folyamatos, szakaszos vagy
pontszerű jelfeladásra berendezett vonalon jól működő vonatbefolyásoló berendezés, értekező
berendezés (pályatelefon vagy mozdonyrádió vagy mobiltelefon).

b. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén valamennyi nem személyszállító
vonat akkor, ha a mozdony, vezérlőkocsi vezetőállásán a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot
ellátó dolgozó van.

c. Valamennyi, kizárólag azonnali menetvonallal rendelkező vonat akkor, ha a vonatot továbbító
vontatójármű rádió távirányítású és csak a rádió távirányító berendezés hibásodott meg.

28. Mikor alkalmazható a vonatnál 120 km/h sebesség jól működő vonatbefolyásoló
berendezés hiánya esetén? (1 pont)

a. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén akkor, ha a mozdonyvezető
mellett van második figyelésre kötelezett dolgozó.

b. Akkor, ha a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozó van és az önműködő
térközbiztosító berendezés jól működik.

c. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén akkor, ha a mozdonyvezető
mellett pilóta teljesít szolgálatot.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 13. fejezet

29. Mely vonatok közlekedésére vonatkozó adatait tartalmazza a Menetrendjegyzék?
(1 pont)

a. Csak az operatív és a különvonat közlekedésére vonatkozó menetrendi adatokat tartalmazza.
b. Csak a rendes (kijelölt) vonatok közlekedésére vonatkozó adatokat tartalmazza.
c. Valamennyi vonat közlekedésére vonatkozó adatait tartalmazza.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00528-2011 Intézményi akkreditációs lajstromszám:

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 14. fejezet

30. Mikor kezdeményezheti a vonatszámának megváltoztatását a menetvonal tulajdonos?
(1 pont)

a. Csak akkor kezdeményezheti, ha a vonat viszonylata megváltozik.
b. Csak célszerűségi okból akkor kezdeményezheti, ha a vonat paraméter változásai miatt a vonat sebesség

csoportja alacsonyabb a menetrendi sebességhez képest.
c. Csak rendkívüli esetekben (pl.: pályaelzárásos baleset, időjárási okok).

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15. fejezet

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

a. Mindaddig, amíg a térközbiztosító berendezés a forgalmi utasítás előírásai szerint nem minősül
használhatatlannak.

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

32. Hogyan kell a követő vonatokat közlekedtetni az önműködő biztosított térközjelzőkkel
felszerelt pályán? (1 pont)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c. Csak akkor kell használhatatlannak tekinteni, ha kézi kezeléssel a nyíltvonali fénysorompókat nem lehet
lezárni.
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35. A közlekedő vonat személyzete közül kit kell értesíteni az önműködő térközbiztosító
berendezés használhatatlansága esetén? (1 pont)

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

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

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

36. Mire kötelezi a mozdonyvezetőt az önműködő térközbiztosító berendezés
használhatatlanságáról és az állomástávolságú közlekedésről Írásbeli rendelkezésen
történő értesítés? (1 pont)

a. Az Írásbeli rendelkezés vonatbefolyásoló berendezéssel felszerelt vontatójármű esetén a
mozdonyvezetőt kötelezi a berendezés Tolató üzemmódba történő kapcsolására.

b. Arra, hogy vonatbefolyásoló berendezést kapcsolja „Rádió távirányított” üzemmódba, és a vonatnál
ilyen esetben ne alkalmazzon 60 km/h – nál nagyobb sebességet.

c. Arra, hogy értesítse a vonaton szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgálót a figyelő szolgálat ellátásáról.

37. 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 állását a Hibaelőjegyzési könyvbe elő kell jegyezni.
b. Kézi kezeléssel le kell zárni, és a számlálók állásáról a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezésen kell

értesíteni.
c. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben lévő nyíltvonali

fénysorompókat használhatatlannak kell tekinteni.

38. Milyennek kell tekinteni az állomásközben lévő fehér árbocú térközjelzőket és azok
jelzéseit a mozdonyvezetőnek, ha az önműködő térközbiztosító berendezés
használhatatlanságáról és az állomástávolságban történő közlekedésről kapott
értesítést? (1 pont)

a. Az állomásközben lévő fehér árbocú térközjelzőket és azok jelzéseit a vonatközlekedés lebonyolítása
során figyelmen kívül kell hagyni.

b. Az állomásközben lévő fehér árbocú térközjelzőket használhatónak kell tekinteni, azok jelzéseit
figyelembe kell venni, mivel menet közben a jelzés megváltozhat.

c. Az állomásközben lévő fehér árbocú térközjelzőket és azok jelzéseit a érvénytelennek kell tekinteni,
mivel ilyen esetben ezeket a jelzőket érvénytelenítő jelzéssel kell ellátni.

39. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és az
állomástávolságban történő közlekedésről értesítést kapott mozdonyvezetőnek
hogyan kell továbbhaladnia a fehér árbocú térközjelzőtől, ha az egy fedezőjelzőre,
vagy egy bejárati jelzőre előjelzést is adó jelző egyben? (1 pont)

a. Menetrendszerinti sebességgel, mert ilyenkor valamennyi térközjelzőt és azok jelzéseit a
vonatközlekedés lebonyolítása során figyelmen kívül kell hagyni.

b. A térközjelzőtől a mozdonyvezetőnek úgy kell továbbhaladnia, hogy a vonat sebessége a bejárati jelzőig
a legjobb látási viszonyok mellett sem lehet több, mint 15 km/h.

c. A térközjelzőtől a mozdonyvezetőnek úgy kell továbbhaladnia, mintha azon „Megállj!” állásra kapott
volna előjelzést.
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40. Mikor kell az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és az
állomástávolságban történő közlekedésről kapott értesítés után a mozdonyvezetőnek
a fehér árbocú térközjelzőtől úgy tovább haladnia, mintha az állomásközben lévő
fedező jelzőn „Megállj!” jelzés lenne? (1 pont)

a. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és az állomástávolságban történő
közlekedésről kapott értesítés után a mozdonyvezetőnek valamennyi fehér árbocú térközjelzőtől így kell
közlekednie.

b. Akkor, ha az állomásközben lévő használhatatlan fehér árbocú térközjelző a fedezőjelzőre előjelzést is
adó jelző egyben.

c. Akkor, ha a fehér árbocú térközjelző feles állásban van.

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

41. A mozdony, vezérlőkocsi vezetőállásán az ott szolgálatot végző dolgozókon kívül kik
jogosultak ott utazni? (1 pont)

a. A vontatás-szolgáltatást nyújtó vasúti társaság által kiállított engedéllyel rendelkező személyek.
b. Bármely természetes magán személy, ha nem haladja meg a mozdonyon tartózkodható személyek

létszámát és legalább teljesárú menetjeggyel rendelkezik.
c. A szolgálati felsőbbség által kiállított engedéllyel rendelkező vasúti dolgozók szolgálatba, vagy magán

céllal történő utazás esetén.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 2-4-5-6. Függelék

42. Mivel került kiegészítésre a forgalmi utasítás Segédkönyvek jegyzéke? (1 pont)
a. Útvonalkönyv.
b. Útiránykönyv.
c. Vonalismereti könyv.

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

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

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 8-15-17-31-33. Függelék

44. Hogyan kell az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőket megjelölni?(1 pont)
a. Az útsorompó számával kell megjelölni (AS268).
b. Az abc folytatólagos nagybetűivel kell jelölni és a jelölést ki kell egészíteni kis „úf” (útsorompót fedező)

betűkkel.
c. Nagy „F” betűvel kell jelölni és a jelölést ki kell egészíteni a kezdőpont felől kezdve az abc folytatólagos

kisbetűivel, valamint az útsorompó számával (Pl. Fa268, Fb112, stb.).

45. Mely jelzőket kell az útsorompó számával jelölni? (1 pont)
a. A Mellékvonali bejáratirányú ellenőrző jelzők előjelzőit.
b. Az útátjáró jelzőket.
c. Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőket.


