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Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés
és tolatást végző járművezető

Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés és tolatást végző
járművezető

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

1. Van – e valamennyi központi állítású váltónak kézi állító készüléke (ellensúlya), ha
igen, akkor milyen színű az? (1 pont)

a. Nem minden központi állítású váltónak van kézi állító készüléke, de ha van, akkor annak színe vörös –
fehér mázolású.

b. Igen, valamennyi központi állítású váltónak van szürke színű kézi állító készüléke (ellensúlya).
c. Nem minden központi állítású váltónak van kézi állító készüléke, de ha van, akkor annak színe szürke.

2. Hol, milyen távolságra kell a Tolatási határjelzőt elhelyezni? (1 pont)
a. A jelzőt a bejárati jelzőn kívül legfeljebb 150 m-re, a villamosított vonalakon az állomás előtti

szakaszoláson belül 30 m-re kell elhelyezni.
b. A jelzőt a villamosított vonalakon az állomás előtti szakaszoláson kívül legalább 30 m-re, a bejárati jelzőn

kívül legalább 50 m-re kell elhelyezni.
c. A jelzőt a bejárati jelzőn belül legalább 50 m-re, a villamosított vonalakon az állomás előtti szakaszoláson

belül kell elhelyezni.

3. Hol kell a Tolatási határjelzőt a villamosított vonalakon elhelyezni? (1 pont)
a. A jelzőt az állomás előtti szakaszoláson belül, de a bejárati jelzőn kívül legalább 50 m-re kell elhelyezni.
b. A jelzőt az állomás előtti szakaszoláson belül kell elhelyezni.
c. A jelzőt az állomás előtti szakaszoláson belül legalább 30 m-re kell elhelyezni.

4. Hol, milyen távolságra kell a Tolatási határjelzőt a nem villamosított vonalakon
elhelyezni? (1 pont)

a. A Tolatási határjelző állomások legkülső váltói után a nyílt pálya felé a bejárati jelzőn kívül legalább 50
m-re kell elhelyezni.

b. A jelzőt a bejárati jelzőn belül legalább 100 m-re kell elhelyezni.
c. A jelzőt a bejárati jelzőn belül legalább 50 m-re kell elhelyezni.
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F.1. sz. Jelzési Utasítás 6-7-8-9. fejezet

5. Hogyan kell a motorkocsit tolatási mozgások esetén megjelölni? (1 pont)
a. A motorkocsikkal végzett tolatási mozgások esetén azt a járművet (motorkocsi), amelyről a

mozdonyvezető a tolatást végzi, a jármű műszaki kialakításától függően az azonos magasságban
elhelyezett lámpák közül egy, vagy kettő fehér fényű lámpával kell megjelölni.

b. A motorkocsival végzett tolatási mozgások esetén a motorkocsit a jármű műszaki kialakításától függően
kettő, vagy három fehér fényű lámpával kell megjelölni.

c. A motorkocsival végzett tolatási mozgások esetén a motorkocsit mindig legalább kettő fehér fényű
lámpával kell megjelölni.

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 jelző kocsijának hátsó homlokfalán, valamelyik lámpatámon kell elhelyezni.
c. A zárjelző tárcsát a vonat utolsó járművének ütközőjén kialakított tartó szerkezeten kell függőleges

helyzetben elhelyezni.

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

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

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

8. 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

9. Mely jelzőket tekintjük érvénytelennek? (1 pont)
a. Valamennyi jelzőt, amelyről az alkatrészeket eltávolították, vagy fényjelzők esetén a jelzőlámpáit fekete-

sárga sávos lemezzel letakarták.
b. Azokat, amelyek bármely ok miatt nem kezelhetők, vagy nem működnek.
c. Az átmenetileg üzemen kívül helyezett főjelző, előjelző, ismétlőjelző, tolatás- és gurításjelzőket.
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1-2. fejezet

10. Mikor tekintendő a vágányút lezártnak a vonatközlekedés, vagy tolatási mozgás által
használt vágányútban? (1 pont)

a. A vonatközlekedés, vagy tolatási mozgás által használt vágányútban a váltókat (érintett és védő) mindig
lezártnak kell tekinteni, mivel azokat már a vonatközlekedés vagy a tolatási mozgás megkezdése előtt a
vágányra vezető állásba kell állítani, majd azokat a vonatközlekedés, vagy tolatási mozgás idejére
folyamatosan felügyelet alatt kell tartani.

b. Lezártnak tekintendő a vágányút, ha a vonatközlekedés, vagy tolatási mozgás által használt vágányútban
legalább az első érintett váltó a kijelölt állásban, lezárt állapotban van.

c. Lezártnak tekintendő a vágányút, ha a vonatközlekedés, vagy tolatási mozgás által használt vágányútban
a váltók (érintett és védő) a kijelölt állásban, rögzített (lezárt) állapotban vannak.

11. Válassza ki a „Kémszemlevonat” helyes fogalmát? (1 pont)
a. Rendkívüli esemény, időjárási, műszaki, vagy bármely vismajor esetében a nyílt vonal (pálya) és

berendezéseinek állapotát, közlekedésre való alkalmasságát vizsgáló szolgálati vonat.
b. Kizárólag a védett vezetői vonatok előtt közlekedő, a nyílt vonal (pálya) és berendezéseinek állapotát,

közlekedésre való alkalmasságát vizsgáló szolgálati vonat.
c. Csak rendkívüli esemény, vagy védett vezetői vonatok előtt közlekedő, a nyílt vonal (pálya) állapotát

vizsgáló (szemlélő) szolgálati vonat.

12. Mi a Páros féksaru? (1 pont)
a. Megfutamodott járművek megállítása céljából a vágány tengelyére merőlegesen a sínszálakra

felhelyezhető féksarukból és az azokat összekötő rúdból álló szerkezet.
b. A páros féksaru letételét követően mindkét irányból történő megfutamodott járművek megállítása

céljából a vágány tengelyére merőlegesen a sínszálakra felhelyezhető 4 db féksaruból és az azokat
összekötő rúdból álló szerkezet.

c. A megfutamodott járművek megállítása, megelőzése céljából a szolgálati helyeken párban tárolt és
őrzött féksaruk összessége.

13. Mit nevezünk Nyíltvonali vonattalálkozásnak? (1 pont)
a. Csak a visszajelentés vétele előtt indított, azonos vágányon, azonos irányban közlekedő, vonatok nyílt

pályán történő találkozása (a 200 m távolságot tartó egymásra történő felzárkózás).
b. Más-más vágányon azonos, vagy ellenkező irányban közlekedő vonatok nyílt pályán történő találkozása.
c. Az azonos vágányon ellenkező irányban közlekedő vonatok nyílt pályán történő találkozása.

14. Mikor osztható be egészség alkalmassági szempontból a dolgozó önálló
szolgálattételre? (1 pont)

a. Ha rendelkezik érvényes egészségi alkalmassági tanúsítvánnyal.
b. Ha legalább II. szakcsoportba sorolt érvényes egészségi alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkezik, és az

önálló szolgálattételre történő beosztást a szolgálati főnök készítette.
c. Ha olyan egészségi alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkezik, melynek érvényességi ideje legfeljebb 30

napja járt le.
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15. Mikor viselhetnek szolgálati jelvényt a forgalmi szolgálattevő jelöltek? (1 pont)
a. Csak az önállósító forgalmi vizsga letétele után viselhetnek szolgálati jelvényt.
b. A kiképzés alatt álló forgalmi szolgálattevő jelöltek szolgálati jelvényt nem viselhetnek.
c. A forgalmi szolgálattevő jelöltek csak a felügyeletet ellátó forgalmi szolgálattevő személyes jelenlétében

viselhetnek szolgálati jelvényt.

16. Mikor végezhetnek gyakorlati munkát a forgalmi szolgálattevő jelöltek? (1 pont)
a. Csak az állomásfőnök által írásban megbízott dolgozók jelenlétében, azok irányítása és ellenőrzése

mellett végezhetnek gyakorlati munkát.
b. A forgalmi szolgálattevő jelöltek csak akkor végezhetnek gyakorlati munkát, ha mellettük olyan dolgozó

van jelen (függetlenül attól, hogy mely szakághoz tartozik), aki rendelkezik a munkakörének ellátásához
szükséges érvényes forgalmi vizsgával.

c. Csak a szolgálati főnök által megbízott dolgozók jelenlétében, azok irányítása és ellenőrzése mellett
végezhetnek gyakorlati munkát.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 3. fejezet

17. 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.

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

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 4. fejezet

19. Hogyan kell a tolatást a sajátcélú vasúti pályahálózatot tolatási művelettel kiszolgáló
menet tolatásvezetője részére engedélyezni? (1 pont)

a. Írásbeli rendelkezésen és élőszóval kell a tolatást engedélyezni.
b. Élőszóval kell a tolatást engedélyezni.
c. Tolatási jegyzéken és élőszóval kell a tolatást engedélyezni.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 7. fejezet

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

a. Részletes rendelkezéseket az ÁVU-ban kell szabályozni.
b. Nem kell külön szabályozni, mert a rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzésére vonatkozó részletes

rendelkezéseket a Műszaki Táblázat II. kötete tartalmazza.
c. Részletes rendelkezéseket a KH – 5/c táblázatában kell szabályozni.
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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. A Közlekedési Határozmányok 5. táblázata.
b. Az Üzemviteli Végrehajtási Utasítás.
c. Az Állomás Végrehajtási Utasítás.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 8-9-10. fejezet

23. Milyen mozdony sorozható be a személyszállító vonat végére? (1 pont)
a. Személyszállító vonat végére bármilyen mozdony besorozható, mivel a forgalmi utasítás nem tartalmaz

ilyen előírást.
b. Személyszállító vonat végére kísért hideg mozdony sorozható be.
c. Csak a vonatnál kapcsolt, vagy kapcsolatlan tolószolgálatot ellátó mozdony sorozható be.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 11-12. fejezet

24. Ki köteles a vonatok továbbításához szükséges előfogati,- tolómozdonyokat
megrendelni, illetve lemondani, valamint vonatszemélyzetet biztosítani? (1 pont)

a. A vonatok továbbításához szükséges mozdonyok megrendelése és a vonatszemélyzet biztosítása a
menetvonal tulajdonos vasúti társaság feladata, de ezek lemondása a forgalmi szolgálattevő
kötelessége.

b. A menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles.
c. A vonatok továbbításához szükséges előfogati-, toló mozdonyok megrendelése és lemondása mindenkor

a vontatási szolgáltatást nyújtó vasúti társaság kötelessége, a vonatszemélyzet biztosítása pedig a
menetvonal tulajdonos vasúti társaság feladata.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 13. fejezet

25. Hol kell kiadni a menetrend érvénytartamán belüli szükséges módosításokat?(1 pont)
a. Csak az Integrált ügyfélkapcsolati alrendszerben kell kiadni.
b. A kapacitás-elosztó rendszerben és a pályavasúti informatikai rendszerekben kell kiadni.
c. A menetrend érvénytartamán belüli szükséges módosításokat mindig a PASS2 számlamelléklet készítő

alrendszerbe kell betölteni, ahonnan minden érdekelt részére letölthető.
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 14. fejezet

26. Ki kezdeményezheti a vonatszámának megváltoztatását? (1 pont)
a. A vasúti pályakapacitás elosztó szervezet.
b. Az Üzemirányító Központ és a Forgalomirányítási Alosztály (területi főüzemirányító).
c. A vonatszám megváltoztatását csak rendkívüli esetekben (pl.: pályaelzárásos baleset, időjárási okok) a

menetvonal tulajdonos kezdeményezheti új menetvonal megrendelésével.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15. fejezet

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

a. Az engedélykérést megelőzően legalább 10’ korábban kell a hozzájárulást kérni.
b. A vonat indítása, illetve áthaladtatása előtt legalább 10’ korábban, de az engedélykérés után legfeljebb

5’ később szabad az indításra, áthaladtatásra hozzájárulást kérni.
c. Az engedélykéréssel egyidőben.

28. Ki köteles a vonat indítása, illetve áthaladtatása előtt az indításra, áthaladtatásra
engedélyt kérni, illetve adni? (1 pont)

a. Engedélyt mindenkor a forgalmi szolgálattevő, illetve forgalomszabályozó köteles kérni, illetve adni.
b. Engedélyt mindenkor a forgalmi szolgálattevő köteles kérni, de engedélyt a szolgálati hely engedélyt

kérő felé eső legkülső váltókezelő is adhat, ha ő kezeli a bejárati jelzőket.
c. Engedélyt mindenkor a forgalmi szolgálattevő köteles kérni, de engedélyt a két állomás között lévő

nyíltvonali vonatjelentő dolgozó is adhat.

29. Hogyan lehet vonatot indítani a forgalmi utasítás előírásai alapján, ha két állomás
között az értekezés lehetetlenné válik? (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. 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.

30. 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 nincsen jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés, akkor kétvágányú

pályán a vonatokat csak a helyes vágányon szabad közlekedtetni, melyek engedély nélkül indíthatók.
c. 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.
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31. Hogyan lehet vonatot indítani értekezés lehetetlensége esetén a forgalmi utasítás
előírásai szerint? (1 pont)

a. Vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után lehet.
b. Értekezés lehetetlensége esetén, engedély nélkül vonatot indítani nem szabad, az indítandó vonat

részére küldönc útján kell engedélyt kérni.
c. Ha egyvágányú pályán a két állomás között nincsen jól működő ellenmenetet kizáró

biztosítóberendezés, akkor az első páros számú vonat engedély nélkül elindítható.

32. 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. 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.
b. Vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után lehet.
c. A forgalmi szolgálattevő köteles a páratlan számú vonat részére a páros számú vonatokat indító állomás

forgalmi szolgálattevőjétől küldönc útján írásban engedélyt kérni.

33. Milyen közlekedésre berendezett pályán szabad a vonatot engedély nélkül elindítani,
ha két állomás között az értekezés lehetetlenné válik? (1 pont)

a. Csak az állomás távolságú közlekedésre berendezett pályán szabad a vonatot engedély nélkül elindítani,
ha két állomás között az értekezés lehetetlenné válik.

b. Vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után lehet.
c. Csak kétvágányú térközi közlekedésre berendezett pályán, csak a helyes vágányon közlekedő vonatok

indíthatók el engedély nélkül.

34. Mikor lehet vonatot indítani értekezés lehetetlensége esetén a forgalmi utasítás
előírásai szerint? (1 pont)

a. Vonatot indítani csak akkor lehet, ha az értekezési lehetőség helyreállt.
b. Akkor, ha az állomás távolságú közlekedésre berendezett pályán a gyorsabban elöl haladó vonat és a

lassabban haladó követő vonat indulási ideje között már legalább 15’ eltelt.
c. Akkor, ha egyvágányú pályán a két állomás között van jól működő ellenmenetet kizáró

biztosítóberendezés, és az értekezés lehetetlenségének beállta után az első indítandó vonat páros
számú.

35. Mikor köteles az Írásbeli rendelkezésen értesített mozdonyvezető az útátjáróhoz
történő közeledéskor a vonat sebességét úgy szabályozni, hogy a vonat sebessége az
útátjáró előtt megközelítőleg 30 méterre legfeljebb 15 km/h legyen? (1 pont)

a. Csak akkor köteles úgy szabályozni, ha Hívójelzést adó Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőhöz közeledik.
b. Akkor, ha az útsorompó használhatatlanságáról értesítették.
c. Csak akkor köteles úgy szabályozni, ha továbbhaladást tiltó Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőhöz

közeledik.
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36. Mikor köteles a mozdonyvezető az útátjáróhoz történő közeledéskor az F.1.sz.Jelzési
Utasításban előírtak szerint Figyelj! jelzést adni és a vonat sebességét úgy szabályozni,
hogy a vonat sebessége az útátjáró előtt megközelítőleg 30 méterre legfeljebb 15
km/h legyen? (1 pont)

a. Akkor, ha az útsorompó használhatatlansága miatt az útátjárót a közúti forgalom elől elzárták.
b. Akkor, ha továbbhaladást tiltó, vagy Hívójelzést adó Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőhöz közeledik.
c. Akkor, ha az útátjárót a két, vagy több vágányú pályán jelzőőr fedezi, aki értesíthető volt.

37. Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! A mozdonyvezető az
útátjáróhoz történő közeledéskor a vonat sebességét úgy köteles szabályozni, hogy a
vonat sebessége az útátjáró előtt megközelítőleg 30 méterre legfeljebb 15 km/h lehet,
és az F.1.sz.Jelzési Utasításban előírtak szerint Figyelj! jelzést köteles adni:………?

(1 pont)
a. ha a „Vasúti átjáró kezdete”, „Két-vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete” (András kereszt) jelző, a

vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányáról történt értesítés esetén az útátjáróhoz való
közeledéskor.

b. ha az útátjáróban pályamunkások dolgoznak, és a munkahelyet a „Pályán dolgoznak” jelzőeszközzel
megjelölték.

c. kizárólag akkor, ha „Két- vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete” (András kereszt) jelzőtáblák és az
útátjárójelző együttes hiányáról értesítették.

38. Mikor növelheti az útsorompó használhatatlanságáról értesített mozdonyvezető a
vonat sebességét a használhatatlan útátjárón történő áthaladás után? (1 pont)

a. Akkor, ha a vonat utolsó járműve is legalább 30 méterrel áthaladt az útátjárón.
b. Akkor, ha a vonat utolsó járműve is áthaladt az útátjárón.
c. Akkor, ha a vonat első járműve áthaladt az útátjárón.

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

39. Kik kötelezettek menetokmány vezetésére? (1 pont)
a. A menetvonal tulajdonosok.
b. Csak a vontatási teljesítményt szolgáltató vasúttársaság dolgozói a VPE – től kapott kódszám alapján.
c. Valamennyi menetvonal tulajdonos, beleértve az érvénytelen menetvonallal rendelkezőket is.

40. Mikor köteles a vonatot továbbító mozdony mozdonyvezetője menetokmányt
vezetni? (1 pont)

a. Csak a fűtőházból a vonatra járások alkalmával, mert a továbbiak során a vonatkísérő személyzet köteles
a menetokmányt vezetni.

b. Csak a mozdonyba történő üzemanyag vételezésekor.
c. A vonatok közlekedése során.

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

41. Mivel került kiegészítésre a forgalmi utasítás Segédkönyvek jegyzéke? (1 pont)
a. Vonalismereti könyv.
b. Útvonalkönyv.
c. Útiránykönyv.
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42. 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 Függelékei 2. sz. Függelékében lévő Kiegészítő Utasítások jegyzékében.
c. Forgalmi Utasítás Függelékeinek 2 sz. Függelékében lévő Segédkönyvek jegyzékében.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 8-12-15-16. Függelék

43. Hol található a szolgálati helyek és időpontok azon meghatározása, amely
időpontokban a szolgálati helyen kapcsolásra kötelezhető pályavasúti munkavállaló
teljesít szolgálatot? (1 pont)

a. A Menetrendi segédkönyv 7. táblázatában a vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön
előírásokban.

b. A Szolgálati menetrend 9. A vonatok menetrendje táblázatában a szolgálati hely nevével egyvonalban
vannak ezen időpontok felsorolva.

c. A Hálózati Üzlet Szabályzat 6. fejezetében.

44. Milyen adatokat tartalmaz a Menetrendi segédkönyv 7.táblázata a szolgálati helyen
kapcsolásra kötelezhető pályavasúti munkavállalókra vonatkozóan? (1 pont)

a. A szolgálati helyek és időpontok meghatározását tartalmazza, amely időpontokban a szolgálati helyen
nem teljesít szolgálatot kapcsolásra kötelezett állomási dolgozó.

b. A Menetrendi segédkönyv 7. táblázata nem tartalmaz adatot a szolgálati helyen kapcsolásra kötelezhető
pályavasúti munkavállalókra vonatkozóan.

c. Szolgálati helyek és időpontok meghatározását, amely időpontokban a szolgálati helyen kapcsolásra
kötelezhető pályavasúti munkavállaló teljesít szolgálatot.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 17-20-24-27. Függelék

45. Melyik számtartomány tartozik a mellék- és keskeny nyomközű vonalakon
személyszállító- és egyéb vonatok számcsoportjába? (1 pont)

a. A 20000 ― 39999-ig számtartomány tartozik.
b. A 40000 ― 49999-ig számtartomány tartozik.
c. A 30000 ― 39999-ig számtartomány tartozik.


