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Országos pályahálózaton tolatást végző járművezető

Országos pályahálózaton tolatást végző járművezető

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

1. Hol alkalmazható bejárati jelző? (1 pont)
a. Bejárati jelző alkalmazható állomások, nyíltvonali pályaelágazások, deltaelágazások, pályaelágazásnak

minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazások előtt, továbbá olyan megálló-rakodóhelyek előtt, ahol
menetrend szerinti vonattalálkozás történhet.

b. Bejárati jelző alkalmazható állomások, nyíltvonali pályaelágazások, deltaelágazások, pályaelágazásnak
minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazások előtt.

c. Bejárati jelző csak állomások, nyíltvonali pályaelágazások, deltaelágazások előtt, vagy olyan megálló-
rakodóhelyek előtt alkalmazható, ahol a menetrendtől eltérően vonattalálkozás történhet.

2. Hol kell egyéni kijárati jelzőt alkalmazni? (1 pont)
a. Egyéni kijárati jelzőt biztosított állomások, menetrend szerinti vonattalálkozásra berendezett megálló-

rakodóhelyek kijárati oldalán, a fedezendő pont előtt minden olyan vágány mellett kell alkalmazni,
amelyről rendszeres vonatindítás történik.

b. Egyéni kijárati jelzőt biztosított állomások vonatindításra kijelölt sajátcélú vasúti pályahálózat kijárati
oldalán, a fedezendő pont előtt minden olyan vágány mellett kell alkalmazni, amelyről rendszeres
vonatindítás történik.

c. Egyéni kijárati jelzőt olyan megálló-rakodóhelyeken, ahol a menetrendtől eltérően vonattalálkozás
történhet, a biztosított állomások és vonatindításra kijelölt sajátcélú vasúti pályahálózat kijárati oldalán,
a fedezendő pont előtt minden olyan vágány mellett kell alkalmazni, amelyről rendszeres vonatindítás
történik.

3. Milyen főjelző az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző? (1 pont)
a. Olyan biztosított fény főjelző, amely az útsorompó működésének ellenőrzésére szolgál.
b. Olyan biztosított fény főjelző, amely a vonalra érvényes általános vagy tényleges fékúttávolságon belül

elhelyezett útsorompókra, főjelzőkre és előjelzőkre ad előjelzést.
c. Olyan biztosított fény főjelző, amely csak a vonalra érvényes tényleges fékúttávolságon kívül elhelyezett

útsorompók működésének ellenőrzésére szolgál.

4. 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 30 m távolságra kell felállítani.
c. A fénysorompóval felszerelt útátjáró előtt legalább 100 m távolságra kell felállítani.
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5. 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 egyben sebességjelzést (előjelzést) is ad a következő főjelzőre.
c. Akkor az csak az általa fedezett útsorompó(k) működésének ellenőrzésére vonatkozó önálló jelzéseket

mutatja.

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

a. Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző minden esetben csak az útsorompó működésének ellenőrzésére
szolgál a főlapon elhelyezett lámpahelyek kialakításától függetlenül.

b. Az Útsorompó ellenőrzésén kívül, egyben sebességjelzést (előjelzést) ad a következő főjelzőre is.
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.

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

7. 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
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,

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
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.

8. 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 10 méterenként adott és visszaismételt közleményekkel kell a tolatást
irányítani..

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 adott minden egyes közleménynél a megállás helyétől való távolságot kell
közölni a mozdonyvezetővel.
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

9. Hány mozdonynak kell tekinteni a szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat
vonatközlekedés és tolatás közben? (1 pont)

a. Mindig annyi mozdonynak kell tekinteni, amennyi mozdony a szinkron üzembe van kapcsolva.
b. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközlekedés és tolatás közben egy mozdonynak kell

tekinteni.
c. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközlekedés közben egy mozdonynak kell tekinteni,

de tolatás alkalmával úgy kell kezelni, mintha a vonat előfogat mozdonnyal közlekedne.

10. Mely esetben kell egy mozdonynak tekinteni a szinkron üzemmódba kapcsolt
mozdonyokat? (1 pont)

a. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközlekedés és tolatás közben egy mozdonynak kell
tekinteni.

b. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközlekedés közben egy mozdonynak kell tekinteni,
de tolatás alkalmával úgy kell kezelni, mintha a vonat előfogat mozdonnyal közlekedne.

c. Sohasem szabad egy mozdonynak tekinteni a vonathoz kapcsolt több vontatójárművet még akkor sem,
ha azokat szinkron üzemmódba kapcsolták.

11. Milyen mozdony a rádió-távirányítású mozdony? (1 pont)
a. Olyan mozdony, melyet a mozdonyvezető csak vonatközlekedés közben tud rádió-távirányítású

üzemmódban kapcsolni.
b. Olyan mozdony, melyet tolatás közben rádió-távirányítású üzemmódban a mozdonyvezető a rádió-

távirányító segítségével a mozdonytól távolabbi helyről is irányíthat.
c. Csak keskeny nyomközű vonalon közlekedtethető olyan mozdony, melyet vonattovábbítás közben a

forgalmi szolgálattevő kezel rádió-távirányítással.

12. Milyen üzemmódba kell a mozdonynak ahhoz lenni, hogy tolatás közben a
mozdonyvezető a mozdonyt távolabbi helyről is irányítani tudja? (1 pont)

a. Rádió-távirányítású üzemmódban kell lennie.
b. Vontatási üzemmódba kell a mozdonynak lenni.
c. Tolatási üzemmódba kell a mozdonynak lenni.

13. Mikor tudja a mozdonyvezető a mozdonyt távolabbi helyről is irányítani rádió-
távirányító segítségével?(1 pont)

a. Akkor, ha az tolatás közben Rádió-távirányítású üzemmódban van.
b. Akkor, ha az vonattovábbítás közben Vontatási üzemmódban van.
c. Akkor, ha az tolatás közben Tolatási üzemmódba van.

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

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

forgalomba helyezett vonat.
c. A mozdonynak minősülő, utastérrel nem rendelkező, személyszállítást nem végző, árufuvarozást csak a

menetvonal tulajdonos rendelkezése alapján végző jármű közlekedése céljából forgalomba helyezett
vonat.
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15. Mely dolgozó töltheti be a Pilóta szerepét? (1 pont)
a. Vonattovábbítás közben az adott vasútvonalra, állomási tolatószolgálatnál az adott állomásra kiterjedő

hatályú tanúsítvánnyal (vonal-, illetve állomásismerettel), a vonatot továbbító, illetve tolatást végző
mozdony mozdonyvezetőjének vonatkozásában nyelvismerettel rendelkező, a mozdony megállítására
kiképzett mozdonyvezető.

b. Vonal, - és állomásismerettel rendelkező, tolatást végző mozdony esetén a mozdony megállítására is
kiképzett figyelésre kötelezett dolgozó.

c. Érvényes forgalmi vizsgával, vonal, - és állomásismerettel rendelkező, figyelésre kötelezett dolgozó.

16. Milyen feltételeknek megfelelő dolgozó töltheti be a Pilóta szerepét? (1 pont)
a. Vonattovábbítás közben az adott vasútvonalra, állomási tolatószolgálatnál az adott állomásra kiterjedő

hatályú tanúsítvánnyal és legalább alapfokú nyelvismerettel rendelkező, figyelésre kötelezett dolgozó
töltheti a Pilóta munkakört.

b. Vonattovábbítás közben az adott vasútvonalra érvényes forgalmi vizsgával, a tolatást is végző mozdony
esetén pedig a mozdony megállítására is kiképzett figyelési kötelezettségre vezényelt munkavállaló
töltheti be a Pilóta munkakört.

c. Vonattovábbítás közben az adott vasútvonalra, állomási tolatószolgálatnál az adott állomásra kiterjedő
hatályú tanúsítvánnyal (vonal-, illetve állomásismerettel), a vonatot továbbító, illetve tolatást végző
mozdony mozdonyvezetőjének vonatkozásában nyelvismerettel rendelkező, a mozdony megállítására
kiképzett mozdonyvezető.

17. Mely dolgozó töltheti be a Pilóta szerepét vonattovábbítás közben? (1 pont)
a. Érvényes forgalmi vizsgával, vonal, - és állomásismerettel rendelkező, tolatásvezető, vagy más figyelésre

kötelezett dolgozó is, ha a vezetőálláson végzi szolgálatát.
b. Vonal, - és állomásismerettel rendelkező, a mozdony megállítására is kiképzett figyelésre kötelezett

tolatásvezető, vonali tolatásvezető.
c. Vonattovábbítás közben az adott vasútvonalra kiterjedő hatályú tanúsítvánnyal, a vonatot továbbító

mozdony mozdonyvezetőjének vonatkozásában nyelvismerettel rendelkező, a mozdony megállítására
kiképzett mozdonyvezető.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 3-4. fejezet

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

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

19. 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.
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20. Mely esetben vezetheti a tolatást mozdonyvezető?(1 pont)
a. Más szolgálati ág vágányzatán nem állomási és nem vonatszemélyzettel végzendő tolatás esetén, ha az

érdekelt szolgálati főnök őt jelöli ki a tolatás vezetésére.
b. Járművek nélkül egyedül, vagy legfeljebb egy kocsival tolatást végző mozdony esetén.
c. Rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás közben a tolatásvezetői (vonali tolatásvezetői) vizsgával

rendelkező mozdonyvezető.

21. Mikor vezetheti a tolatást mozdonyvezető? (1 pont)
a. Akkor, ha nem áll rendelkezésre igénybe vehető más alkalmas dolgozó.
b. Rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás közben a tolatásvezetői (vonali tolatásvezetői) vizsgával

rendelkező mozdonyvezető.
c. Járművek nélkül egyedül tolatást végző mozdony esetén, ha rendelkezik tolatásvezetői vizsgával.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 7. fejezet

22. Hogyan kell kapcsolni a kombinált ütköző- és vonókészülékkel ellátott járműveket
csavarkapoccsal történő kapcsolásakor? (1 pont)

a. Szorosan kell kapcsolni.
b. Csak laza kapcsolással szabad kapcsolni.
c. A csavarkapocs fogantyúját addig kell körülforgatni, ameddig azt az ütközőszerkezet megengedi.

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

a. 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.

b. 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.

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.

24. 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. Csak gépészeti dolgozó, vagy a mozdonyvezető végezhet ilyen kapcsolást.
c. Az arra kiképzett dolgozónak, vagy a mozdonyvezetőnek kell összekapcsolni.

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

a. A menetvonal tulajdonosa köteles gondoskodni.
b. A Pályahálózat működtetője köteles gondoskodni.
c. A vontatási szolgáltatást nyújtó vasútvállalat köteles gondoskodni.
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26. Ki köteles a vonatot továbbító mozdonynak a vonat elegyével, szerelvényével, a
továbbított járműveknek egymással történő össze- illetve szétkapcsolását elvégezni?

(1 pont)
a. A járművek kapcsolását sajátcélú vasúti pályahálózaton a menetvonal tulajdonos dolgozója is, de

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

munkavállalója köteles végezni.
c. Minden esetben a pályavasút erre kiképzett munkavállalója köteles elvégezni.

27. Mit kell meghatározni a Menetrendi segédkönyv 7.sz.táblázatában a járművek
kapcsolásra vonatkozóan? (1 pont)

a. Azt, hogy a szolgálati helyeken, mely időszakokban teljesít szolgálatot kapcsolásra kötelezhető
pályavasúti munkavállaló.

b. A Menetrendi segédkönyv 7. sz. táblázata névsor szerint tartalmazza azt, hogy a szolgálati helyeken kik a
kapcsolásra kötelezett dolgozók.

c. Azt, hogy a szolgálati helyeken, mely időszakokban nem teljesít szolgálatot kapcsolásra kötelezett
állomási dolgozó.

28. Hol kell meghatározni, hogy a szolgálati helyeken, mely időszakokban teljesít
szolgálatot kapcsolásra kötelezhető pályavasúti munkavállaló? (1 pont)

a. Az ÁVU 16. sz. mellékletében.
b. Menetrendi segédkönyv 7. sz. táblázatában.
c. A szolgálati menetrendkönyv 9. táblázatában.
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29. Hogyan továbbíthatók a merev kapcsolórúddal, vagy rakománnyal összekapcsolt
rakott kocsik? (1 pont)

a. Legfeljebb 50 km/h sebességgel közlekedő tehervonatokkal szabad továbbítani.
b. Legfeljebb 50 km/h sebességgel közlekedő teher, - vagy vegyesvonatokkal szabad továbbítani.
c. Az ilyen kocsik és az utasokkal elfoglalt kocsik közé legalább egy olyan kocsit kell besorozni, amelynek

homlokfala magasabb, mint a védelmet igénylő kocsik rakománya.
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30. Mely előírásokat köteles a Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály Végrehajtási
Utasításban szabályozni a KÖFI állomásokon történő tolatási mozgások végrehajtására
vonatkozóan? (1 pont)

a. A Menetigazolvány vezetésére. vonatkozó előírásokat.
b. Az Írásbeli rendelkezés kiállítására, kézbesítésére vonatkozó előírásokat.
c. A Tolatási jegyzék kiállítására, kézbesítésére vonatkozó előírásokat.


