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Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és
tolatást végző járművezető

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető

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

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

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

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

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

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

b. 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.

c. Az útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre külön előjelzővel, vagy főjelzővel kell előjelzést adni.
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F.1. sz. Jelzési Utasítás 6-7-8-9. fejezet

5. Mivel történik a bejárással végzett tolatás esetén a tolatás irányítása, akkor, ha a
tervezett megállási hely előtti 100 m-en belül adott közleményekkel végzik? (1 pont)

a. A tolatás irányítása Rádión történik.
b. Rádió – távirányított mozdonnyal történik.
c. Hangszórós távbeszélőn történik.

6. Mi a teendő rádióval történő tolatás közben a rendelkezések, illetve azok
nyugtázásának elmaradása esetén? (1 pont)

a. A rendelkezések, illetve azok nyugtázásának elmaradása esetén a helyzet tisztázásáig a tolatást be kell
fejezni és folytatni csak újabb tolatási szolgáltatás megrendelése után szabad.

b. A tolatást csak alacsonyabb legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad folytatni.
c. A helyzet tisztázásáig meg kell állítani a tolatást.

7. 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.

8. 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 mindig legalább kettő fehér fényű
lámpával kell megjelölni.

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

9. Hol és hogyan kell elhelyezni a zárjelző tárcsát a vonaton? (1 pont)
a. A zárjelző tárcsát a vonat jelző kocsijának hátsó homlokfalán, valamelyik lámpatámon kell elhelyezni.
b. A zárjelző tárcsát a vonat utolsó járművének ütközőjén kialakított tartó szerkezeten kell függőleges

helyzetben 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.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00528-2011 Intézményi akkreditációs lajstromszám:

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

10. Milyen rögzítősarut kell a járművek megfutamodásának megakadályozása céljából a
60 kg/folyóméter rendszerű síneknél használni? (1 pont)

a. Az 54 kg/ folyóméter rendszerű sárga-kék színezésű rögzítősarukat kell használni.
b. A 60 kg/ folyóméter rendszerű vörös színezésű rögzítősarukat kell használni.
c. A 60 kg/ folyóméter rendszerű sárga – kék színezésű rögzítősarukat kell használni.

11. Milyen színezésűre kell festeni a 48, 54 és 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél
használható rögzítősarukat? (1 pont)

a. A rögzítősarukat sárga-kék színezésűre kell festeni.
b. Valamennyi rögzítősarut halványkékre kell festeni, függetlenül attól, hogy melyik sínrendszeren

használják.
c. A 48 kg/folyóméter rendszerű síneken alkalmazottat sárga – kék színezésűre, az 54 kg/folyóméter

rendszerű síneken alkalmazottat vörös – kék színezésűre, és a 60 kg/folyóméter rendszerű síneken
alkalmazottat vörös színűre kell festeni.

12. 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 kiágazó, bármely fuvarozó és fuvaroztató fél részéről igénybe vehető vasúti forgalom
lebonyolítására szolgáló vágány, vagy vágányzat.

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

13. Válassza ki a „Szerelvényvonat” fogalom helyes meghatározását! (1 pont)
a. Személyszállítási célokat szolgáló járművek (motorvonat, motorkocsi, vontató+vontatott járművek)

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

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

c. Személy, - és áruszállítási célokat szolgáló járművek közlekedése céljából forgalomba helyezett, operatív
vonat.

14. Mely szervezeti egységek minősülnek szolgálati felsőbbségnek? (1 pont)
a. Csak a munkáltatói jogkör gyakorló, vagy annak megbízottja.
b. Csak a vezérigazgatóság, az üzletág, és azok területi szervezeti egységei.
c. A vezérigazgatóság, üzletág, igazgatóság főosztály és azok területi szervezeti egységei.

15. Mely szervezeti egységek tartoznak a szolgálati felsőbbség fogalmába? (1 pont)
a. Kizárólag a területi igazgatóságok szervezeti egységei.
b. A vezérigazgatóság, üzletág, igazgatóság főosztály és azok területi szervezeti egységei.
c. Csak a vezérigazgatóság, és azok főosztályai (pl. Forgalmi Főosztály, PML Főosztály, TEB Főosztály stb.).
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16. Mely vonatokat nevezzük szolgálati vonatnak? (1 pont)
a. Az üzemi vonat és a vállalkozó vasúti társaságok működtetése érdekében forgalomba helyezett,

személyszállítást és árufuvarozást nem végző vizsga-, munka-, kémszemle-, mérő-, értesítő vonatokat.
b. Vasútüzemi célból forgalomba helyezett vonatokat. Közelebbi elnevezésüket (mozdony-, szerelvény-,

vizsga-, munka-, próba-, kémszemle-, mérő-, értesítő stb.) rendeltetésük vagy közlekedtetésük oka
határozza meg.

c. Az üzemi vonat és a vállalkozó vasúti társaságok működtetése érdekében forgalomba helyezett,
személyszállítást nem, árufuvarozást esetlegesen végző mozdony-, szerelvény-, vizsga-, munka-, mérő-,
értesítő vonat.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 3. fejezet

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

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

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

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

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

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

értesíteni.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 4. fejezet

19. Mikor vezetheti a tolatást mozdonyvezető? (1 pont)
a. Rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás közben a tolatásvezetői (vonali tolatásvezetői) vizsgával

rendelkező mozdonyvezető.
b. Járművek nélkül egyedül tolatást végző mozdony esetén, ha rendelkezik tolatásvezetői vizsgával.
c. Akkor, ha nem áll rendelkezésre igénybe vehető más alkalmas dolgozó.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 7. fejezet

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

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

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

a. A szolgálati menetrendkönyv 9. táblázatában.
b. Menetrendi segédkönyv 7. sz. táblázatában.
c. Az ÁVU 16. sz. mellékletében.

22. Ki köteles a zárt motorvonatok járműveit, továbbá motorvonatokat egymással össze-
illetve szétkapcsolni? (1 pont)

a. A gépészeti, műszaki dolgozók kötelesek össze- illetve szétkapcsolni.
b. Az arra kiképzett munkavállalók kötelesek össze- illetve szétkapcsolni.
c. A vontatási szolgáltatást nyújtó vasútvállalat mozdonyvezetője.

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

23. Hogyan kell eljárni, ha a vonat paramétereit illetően a menetrend szerinti közlekedést
kedvezőtlenül befolyásoló változás történik? (1 pont)

a. A menetrend szerinti közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változásokról a vonatszemélyzet részére
Írásbeli rendelkezést kell kiállítani.

b. Új ― a megváltozott paramétereknek megfelelő ― menetvonal megrendelést kell a vasúti
pályakapacitás-elosztóhoz beadni.

c. A vonatok sebességét az új paramétereknek megfelelően csökkenteni kell.

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

24. Ki köteles az érdekelt személyzetet ellátni azon vonalak és állomásközök
kimutatásával, ahol a jelzőkre előírt rálátási távolság a mozdony vezetőállásának
menetirány szerinti jobb oldaláról nem biztosított? (1 pont)

a. A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály.
b. A vállalakozó vasúti társaság.
c. A Hálózati Üzletszabályzat karbantartásáért felelős vasúti pályakapacitás elosztó szervezet.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 13. fejezet

25. Hol kell kiadni a menetrend érvénytartamán belüli szükséges módosításokat?(1 pont)
a. A menetrend érvénytartamán belüli szükséges módosításokat mindig a PASS2 számlamelléklet készítő

alrendszerbe kell betölteni, ahonnan minden érdekelt részére letölthető.
b. A kapacitás-elosztó rendszerben és a pályavasúti informatikai rendszerekben kell kiadni.
c. Csak az Integrált ügyfélkapcsolati alrendszerben kell kiadni.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 14. fejezet

26. Hogyan lehetséges a vonatszámának megváltoztatása? (1 pont)
a. A vonatszám megváltoztatása csak rendkívüli esetekben (pl.: pályaelzárásos baleset, időjárási okok) a

menetvonal tulajdonos kérésére, új menetvonal megrendelésével lehetséges.
b. A vonatszám megváltoztatása csak Írásbeli rendelkezésen történő értesítéssel lehetséges.
c. Kizárólag a menetigazolvány megfelelő rovatának módosításával lehetséges.
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15. fejezet

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

a. Az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a követő vonatot térközben kell közlekedtetni
mindaddig, amíg a térközbiztosító berendezés használható és a Távolbalátás nem korlátozott.

b. Mindaddig, amíg a szomszéd állomásra, vagy nyíltvonali szolgálati helyre visszajelentett nyíltvonali
fénysorompó üzemszerűen működik.

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

28. 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 távolbalátás két állomás között részben vagy teljes
hosszban nem korlátozott.

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

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

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

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

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

30. 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.

31. A közlekedő vonat személyzete közül kit kell értesíteni az önműködő térközbiztosító
berendezés használhatatlansága esetén? (1 pont)

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

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

c. Csak a vezető jegyvizsgálót kell értesíteni, mert ilyen esetben ő köteles a mozdonyvezető mellett
figyelőszolgálatot ellátni.
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32. Mire kötelezi a mozdonyvezetőt az önműködő térközbiztosító berendezés
használhatatlanságáról és az állomástávolságú közlekedésről Írásbeli rendelkezésen
történő értesítés? (1 pont)

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

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

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

33. 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 állásáról a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezésen kell
értesíteni.

b. Kézi kezeléssel le kell zárni, és a számlálók állását a Hibaelőjegyzési könyvbe elő kell jegyezni.
c. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben lévő nyíltvonali

fénysorompókat használhatatlannak kell tekinteni.

34. 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 érvénytelennek kell tekinteni,
mivel ilyen esetben ezeket a jelzőket érvénytelenítő jelzéssel kell ellátni.

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 vonatközlekedés lebonyolítása
során figyelmen kívül kell hagyni.

35. 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, mintha azon „Megállj!” állásra kapott
volna előjelzést.

c. 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.
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36. 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 a fehér árbocú térközjelző feles állásban van.
c. Akkor, ha az állomásközben lévő használhatatlan fehér árbocú térközjelző a fedezőjelzőre előjelzést is

adó jelző egyben.

37. Hogyan kell az állomásközben lévő vörös-fehér árbocú nyíltvonali bejárati vagy
fedezőjelző szerepét is betöltő jelzőket kezelni, az önműködő térközbiztosító
berendezés használhatatlansága esetén? (1 pont)

a. Az állomásközben lévő vörös-fehér árbocú nyíltvonali bejárati, vagy fedezőjelző szerepét is betöltő
jelzőkre Hívójelzést kell kivezérelni.

b. Az állomásközben lévő vörös-fehér árbocú nyíltvonali bejárati, vagy fedezőjelző szerepét is betöltő
jelzőket kezelni nem szabad, mellettük csak élőszóval adott engedély után szabad elhaladni.

c. Az állomásközben lévő vörös-fehér árbocú nyíltvonali bejárati, vagy fedezőjelző szerepét is betöltő
jelzőkre Hívójelzést kivezérelni nem szabad.

38. Hogyan kell értesíteni a közlekedő vonatok személyzetét önműködő térközbiztosító
berendezés használhatatlansága esetén a vörös-fehér árbocú nyíltvonali bejárati, vagy
fedezőjelző szerepet is betöltő jelzők melletti közlekedésről? (1 pont)

a. Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.
b. Kizárólag a jelzőhöz kiküldött dolgozóval élőszóban szabad értesíteni.
c. Csak a jelző közelében elhelyezett értekezésre alkalmas pályatelefonon keresztül, vagy élőszóval

történhet az értesítés.

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

39. Ki bízható meg a figyelési kötelezettség ellátásával a nyíltvonalon, nem vágányzár
keretében az elsodrási határon belül végzett munka esetén? (1 pont)

a. Ilyen munkavégzés esetén a figyelési kötelezettséget nem kell külön ellátni, mivel a munkaterületet „A
pályán dolgoznak” jelzővel kell fedezni.

b. Figyelési kötelezettség ellátásával megbízható valamennyi olyan munkavállaló, aki a pályán önálló
munkavégzésre jogosult, vagy érvényes figyelőőri vizsgával rendelkezik.

c. A figyelési kötelezettséget a munkáscsapat tagjai közül bárki elláthatja.

40. Milyen módon kell a vonatszemélyzetet értesíteni az újonnan épített, vagy átalakítás
során megváltoztatott felsővezetéki berendezés üzembe helyezéséről?(1 pont)

a. Kizárólag 14 napig érvényes parancskönyvi rendelkezéssel, a szolgálatra történő feljelentkezéskor kell
értesíteni a vonatszemélyzetet.

b. Kimutathatóan, és még ezenkívül a rendelkező és vonatindító állomásokon 14 napon át — az érintett
szakágakkal történt előzetes egyeztetés alapján a személyzeti forduló sajátosságai miatt több napon át
— Írásbeli rendelkezéssel is értesíteni kell.

c. Azon két szomszédos állomás útján kell Írásbeli rendelkezéssel a vonatszemélyzetet értesíteni, ahol az
újonnan épített, vagy megváltoztatott felsővezetéki berendezést üzembe helyezték.
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 2-5-6. Függelék

41. Hogyan lehet értekezés lehetetlenségének ideje alatt vonatot indítani a mellékvonali
forgalomirányításra berendezett vonalon? (1 pont)

a. Vonat nem indítható.
b. Csak a rendkívüli vonat nem indítható.
c. A rendkívüli vonat kivételével csak páros számú vonat indítható.

42. Hogyan lehet értekezés lehetetlenségének ideje alatt az egyszerűsített forgalmi
szolgálatra berendezett vonalon vonatot indítani? (1 pont)

a. Vonat nem indítható.
b. A rendkívüli vonat kivételével csak páros számú vonat indítható.
c. Csak a rendkívüli vonat nem indítható.

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

43. A forgalmi utasítás 16.sz.függelékének előírása alapján, hogyan közlekedtethetők a
vonatok a több egyvágányú pályával rendelkező, ellenmenetet kizáró
biztosítóberendezéssel felszerelt vonalrészeken (pl.Bp.Kelenföld – Tárnok), ha az a
Szolgálati menetrendben megjelölt vonat? (1 pont)

a. A részükre készített menetrend alapján — a vonatszemélyzet értesítése nélkül — a másik pályán is
közlekedtethetők.

b. A 16. sz. függelék erre vonatkozóan nem tartalmaz előírást.
c. A pályavasúti informatikai rendszerben a „Másik pálya” kapcsoló bekapcsolásával a vonatszemélyzet

külön értesítése nélkül.

44. Hogyan járathatók be a menetrendjüktől eltérően Siófok állomás másik pályaudvarára
az alábbi módon megjelölt nem személyszállító vonatok? (1 pont)

a. A pályavasúti informatikai rendszerben a „Másik pálya” vezérlő elem kezelésével.
b. Mivel Siófok állomást a forgalmi utasítás 16. sz. függelékének kimutatása nem tartalmazza, csak előzetes

értesítéssel járathatók be a vonatok a menetrendjüktől eltérően Siófok másik pályaudvarára.
c. Külön értesítés nélkül bejárathatók.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 17-20-24-27-33. Függelék

45. Mely vonatok tartoznak a 20000―29999-ig számtartományba a vonat számozási
számrendszerben? (1 pont)

a. A Fővonali egyéb személyszállító vonatok.
b. A Fővonali egyéb vonatok a (próba-, szerelvény-, mozdony- és szolgálati vonatok).
c. A bármely vonalon közlekedő próba-, szerelvény-, mozdony- és szolgálati vonatok.


