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Sajátcélú, térségi és keskeny nyomközű pályahálózaton
tolatást végző járművezető

Sajátcélú, térségi és keskeny nyomközű pályahálózaton tolatást végző járművezető

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

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

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

2. Hol kell egyéni kijárati jelzőt alkalmazni? (1 pont)
a. 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.

b. 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.

c. 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.

3. 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.

4. Hol, milyen távolságra kell a Tolatási határjelzőt elhelyezni? (1 pont)
a. A jelzőt a villamosított vonalakon az állomás előtti szakaszoláson kívül legalább 30 m-re, a bejárati jelzőn

kívül legalább 50 m-re kell elhelyezni.
b. A jelzőt a bejárati jelzőn kívül legfeljebb 150 m-re, a villamosított vonalakon az állomás előtti

szakaszoláson belül 30 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.
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F.1. sz. Jelzési Utasítás 6-7-8. fejezet

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

sárga sávos lemezzel letakarták.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

6. Mely dolgozó töltheti be a Pilóta szerepét? (1 pont)
a. Vonal, - és állomásismerettel rendelkező, tolatást végző mozdony esetén a mozdony megállítására is

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

7. Milyen feltételeknek megfelelő dolgozó töltheti be a Pilóta szerepét? (1 pont)
a. 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.

b. 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.

c. 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.

8. Mely dolgozó töltheti be a Pilóta szerepét vonattovábbítás közben? (1 pont)
a. Vonal, - és állomásismerettel rendelkező, a mozdony megállítására is kiképzett figyelésre kötelezett

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

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

c. Érvényes forgalmi vizsgával, vonal, - és állomásismerettel rendelkező, tolatásvezető, vagy más figyelésre
kötelezett dolgozó is, ha a vezetőálláson végzi szolgálatát.

9. Milyen rögzítősarut kell használni a 48, 54 és 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél?
(1 pont)

a. A 48, 54 és a 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél egyaránt a 60 kg/ folyóméter rendszerű vörös
színezésű rögzítősarukat kell használni.

b. Valamennyi kg/ folyóméter rendszerű sínekhez a saját sínrendszerének megfelelően külön – külön
elkészített, a megkülönböztethetőség miatt más - más színezésűre festett rögzítősarukat kell használni.

c. A 48, 54 és a 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél egyaránt az 54 kg/ folyóméter rendszerű sárga-kék
színezésű rögzítősarukat kell használni.
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10. Milyen rögzítősarut kell a járművek megfutamodásának megakadályozása céljából a
60 kg/folyóméter rendszerű síneknél használni? (1 pont)

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

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

használják.

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

a. Állomásból kiágazó, bármely fuvarozó és fuvaroztató fél részéről igénybe vehető vasúti forgalom
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, vagy nyílt vonalból kiágazó, egyes fuvarozó és fuvaroztató felek vasúti forgalmának
lebonyolítására szolgáló vágány, vagy vágányzat.

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

14. 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.).

15. 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.
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16. Mely munkavállalók tartoznak a „Tolatószemélyzet” fogalmába munkaköri
megnevezésük, vagy a tolatásban végzett tevékenységük alapján? (1 pont)

a. A mozdony, - és vonatkísérő személyzet, tolatócsapat, útsorompót kezelő és útátjárót fedező dolgozók.
b. A mozdonyszemélyzet, tolatócsapat, váltóállító, útsorompót kezelő és útátjárót fedező dolgozók.
c. Csak a tolatásban résztvevő járművek kapcsolását, mozgatását végző és az ő munkájukat irányító

dolgozók gyűjtő elnevezése, tekintet nélkül arra, hogy melyik üzletág illetve szakág létszámába
tartoznak.

17. Mely dolgozók gyűjtő elnevezése a tolatócsapat? (1 pont)
a. A tolatásban résztvevő valamennyi munkavállaló (mozdonyszemélyzet, tolatásvezető és kocsirendező(k),

váltóállító, útsorompót kezelő és útátjárót fedező dolgozók) gyűjtőelnevezése.
b. A tolatószemélyzet közül a mozdonyszemélyzet, a váltóállító, a vonali tolatásvezető és vonali

kocsirendező(k) gyűjtőelnevezése.
c. A tolatószemélyzet közül a tolatásvezető és kocsirendező(k), vagy a vonali tolatásvezető és vonali

kocsirendező(k) gyűjtőelnevezése.

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

18. A Forgalmi Utasítás mely szabályai érvényesek a tolatásvezetői vizsgával rendelkező
mozdonyvezetőre, a Rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás alkalmával?

(1 pont)
a. A mozdonyvezetőre és a tolatásvezetőre, valamint a tolatás végrehajtására vonatkozó szabályok

egyaránt érvényesek.
b. Ilyen esetben is csak a mozdonyvezetőre vonatkozó szabályok érvényesek a mozdonyvezetőre.
c. Csak a mozdonyvezetőre és a tolatás végrehajtására vonatkozó szabályok érvényesek, függetlenül attól,

hogy a tolatás Rádió-távirányított mozdonnyal történik.

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

a. 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.

b. A személypályaudvarok területén végzett tolatások alkalmával, minden esetben köteles a tolatott
járművek előtt kellő távolságban jelzést adó dolgozó haladni.

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

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

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

b. Az útátjárón át végzett tolatások alkalmával, ha a tolatás fokozott gonddal tolatandó járművekkel
történik (pl. robbanás veszélyes áruval rakott kocsival).

c. 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.
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21. Mit kell a tolatásvezetőnek a mozdonyvezetővel a tolatási mozgás megkezdése előtt a
tolató vágányútra és az érintett váltókra vonatkozóan közölnie? (1 pont)

a. Csak azt kell közölni, hogy honnan, mely vágányról, mely vágányra végzik a tolatást.
b. Honnan, mely vágányról, mely váltókon (amelyek egy vágányutat meghatároznak és a tolatási mozgás

során a vágányútban érintett legutolsó váltó száma), vágányúton keresztül végzik a tolatást.
c. Azt, hogy honnan, mely vágányról, mely vágányúton keresztül végzik a tolatást, valamennyi érintett

váltó felsorolásával.

22. Hogyan kell értesíteni a vonatszemélyzetet az állandó jellegű szalasztási tilalomról és
korlátozásokról? (1 pont)

a. A vonatszemélyzetet a tilalmakról és a korlátozásokról az Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.
b. A vonatszemélyzetet a tilalmakról és a korlátozásokról a Kocsi kimutatáson kell értesíteni.
c. A vonatszemélyzetet a tilalmakról és a korlátozásokról Tolatási jegyzéken kell értesíteni.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 7. fejezet

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

a. A vontatási szolgáltatást nyújtó vasútvállalat köteles gondoskodni.
b. A Pályahálózat működtetője köteles gondoskodni.
c. A menetvonal tulajdonosa köteles gondoskodni.

24. Ki köteles a vonatot továbbító mozdonynak a vonat elegyével, szerelvényével, a
továbbított járműveknek egymással történő össze- illetve szétkapcsolását elvégezni?

(1 pont)
a. Minden esetben a pályavasút erre kiképzett munkavállalója köteles elvégezni.
b. A járművek kapcsolását sajátcélú vasúti pályahálózaton a menetvonal tulajdonos dolgozója is, de

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

munkavállalója köteles végezni.

25. 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.

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

a. Az ÁVU 16. sz. mellékletében.
b. A szolgálati menetrendkönyv 9. táblázatában.
c. Menetrendi segédkönyv 7. sz. táblázatában.
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27. Ki köteles a zárt motorvonatok járműveit, továbbá motorvonatokat egymással össze-
illetve szétkapcsolni? (1 pont)

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

28. Ki köteles a távközlő- és távvezérlő berendezés kábelét, az átjáróhidakat, az átjáró
védőkorlátokat, illetve a védőfalakat össze- illetve szétkapcsolni? (1 pont)

a. Az ilyen berendezések kapcsolását elsősorban a menetvonal tulajdonos, vagy az általa megbízott vasúti
társaság erre kiképzett munkavállalója köteles össze- illetve szétkapcsolni.

b. Minden esetben a berendezések kapcsolására kiképzett pályavasúti munkavállaló köteles össze- illetve
szétkapcsolni.

c. A távközlő- és távvezérlő berendezés kábelét minden esetben gépészeti, műszaki dolgozó, a többi
berendezést a kapcsolásra kötelezett állomási dolgozó köteles össze- illetve szétkapcsolni.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 12-16-17-20. fejezet

29. 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 8-27-33. Függelék

30. Mikor kell a küldeményt rendkívüli küldeménynek minősíteni? (1 pont)
a. Rendkívülinek kell minősíteni minden olyan küldeményt, melynek továbbításához csak különleges

műszaki feltételeknek megfelelő jármű alkalmazható (pl. hűtő berendezéssel, eltolható tetővel
rendelkező kocsik).

b. Akkor, ha a rakomány külső méretei, tömege, kialakítása vagy egyéb tulajdonságai miatt – vasúti
berendezésekre, vagy a járművekre tekintettel – továbbítása a pályahálózatot működtető vasúti
társaság hálózatán különös nehézséget okoz, ezért a közlekedtetése csak különleges műszaki és forgalmi
intézkedések megtétele mellett engedhető meg.

c. Kizárólag azon küldemények minősülnek rendkívüli küldeménynek, melyek külső méretei, tömege, –
vasúti berendezésekre, vagy a járművekre tekintettel – a feladási állomáson különös nehézséget okoz,
ezért a járművek ilyen küldeménnyel történő megrakása csak különleges műszaki és forgalmi
intézkedések megtétele mellett engedhető meg.


