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Szállítmánykísérő

Szállítmánykísérő

F.1. Jelzési Utasítás 1-2-5. fejezet

1. Hogyan lehet a „V” betűs jelző mellett a tolt vonattal elhaladni, ha a „V” betűs jelzőnél
nem adnak „Megállj! (1 pont)

a. Ha a „V” betűs jelzőnél nem adnak „Megállj!” jelzést, akkor a tolt vonattal a jelző mellett megállás nélkül
el szabad haladni.

b. A tolt vonattal a”V” betűs jelzőnél megállás nélkül nem lehet elhaladni a továbbhaladásra az F.2. sz.
Forgalmi Utasítás előírásai a mérvadók.

c. A tolt vonattal a „V” betűs jelző mellett az induláskor kapott engedély alapján és az alacsony (legfeljebb
25 km/h) sebesség miatt mindig megállás nélkül kell elhaladni.

2. Hogyan történik a mozdonyvezető értesítése a mellékvágányra elrendelt
lassúmenetről, ha nem az állomásra rendszeresített tolatócsapat végzi a tolatást?

(1 pont)
a. A mozdonyvezetőt a szolgálati helyek mellékvágányára elrendelt lassúmenetekről mindig a vontatási

telepen a szolgálatra történő jelentkezéskor kell parancskönyvi úton értesíteni.
b. A szolgálati hely mellékvágányára elrendelt lassúmenetről a mozdonyvezető értesítése mindig élőszóval

történik.
c. Az értesítése Írásbeli rendelkezésen történik.

F.1. Jelzési Utasítás 6-7-8-9. fejezet

3. Mely jelzőket tekintjük érvénytelennek? (1 pont)
a. Azokat, amelyek bármely ok miatt nem kezelhetők, vagy nem működnek.
b. Valamennyi jelzőt, amelyről az alkatrészeket eltávolították, vagy fényjelzők esetén a jelzőlámpáit fekete-

sárga sávos lemezzel letakarták.
c. Az átmenetileg üzemen kívül helyezett főjelző, előjelző, ismétlőjelző, tolatás- és gurításjelzőket.

4. Milyen jelzőnek kell minősíteni, azt a jelzőt, amely olyan mértékben megsérül (pl.
baleset vagy egyéb ok miatt kidől, összetörik stb.), hogy funkcióját nem képes
betölteni? (1 pont)

a. A jelzőt figyelembe nem veendőnek kell minősíteni, és ennek megfelelően kell megjelölni is.
b. A jelzőt érvénytelennek kell minősíteni, és ennek megfelelően kell megjelölni is.
c. A jelzőt használhatatlannak kell minősíteni.
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5. Mire figyelmeztet az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával
szembehelyezett 2 tömör fekete háromszög? (1 pont)

a. A Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, illetve fedezőjelzőre.
b. A külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati és kijárati jelzőre.
c. A külön előjelzővel rendelkező fény bejárati és kijárati jelzőre.

6. Milyen jelző árbocán kell elhelyezni az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben
csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló figyelmeztető jelet?

(1 pont)
a. A figyelmeztető jelet az önműködő fény bejárati jelző előtt 2 m – re, vagy annak árbocán kell elhelyezni.
b. A figyelmeztető jelet a külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati, illetve fedező jelző előtt lévő

utolsó önműködő fény főjelző árbocán kell elhelyezni.
c. A figyelmeztető jelet a külön előjelzővel rendelkező fény fedező jelző előtt lévő utolsó önműködő fény

főjelző árbocán kell elhelyezni.

7. Mit jelez a vonatszemélyzet részére az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben
csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló figyelmeztető jel?

(1 pont)
a. Azt, hogy fény bejárati jelzővel nem rendelkező szolgálati hely következik.
b. Azt, hogy a következő főjelző külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati, illetve fedező jelző lesz.
c. Azt, hogy a következő főjelző külön előjelzővel rendelkező fény kijárati, vagy bejárat irányú ellenőrző

jelző lesz.

F.2. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

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

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

9. Mely vonatok nem minősülnek szolgálati vonatnak? (1 pont)
a. Nem minősül szolgálati vonatnak a vizsga- mozdony-, és munkavonat.
b. Nem minősül szolgálati vonatnak a kémszemle- mozdony-, és próbavonat.
c. Nem minősül szolgálati vonatnak a mozdony-, szerelvény- és próbavonat.
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10. Mely munkavállalók gyűjtőelnevezése a „Tolatószemélyzet”a forgalmi utasítás
fogalom meghatározásában előírtak szerint?(1 pont)

a. Csak a tolatásban résztvevő járművek kapcsolását, mozgatását végző és az ő munkájukat irányító
dolgozók gyűjtő elnevezése.

b. A tolatásban résztvevő dolgozók gyűjtőelnevezése, tekintet nélkül arra, hogy melyik üzletág illetve
szakág létszámába tartoznak.

c. A tolatásban résztvevő munkavállalók (mozdonyszemélyzet, tolatócsapat, váltóállító, útsorompót kezelő
és útátjárót fedező dolgozók) gyűjtőelnevezése.

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

a. 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.

b. A mozdonyszemélyzet, tolatócsapat, váltóállító, útsorompót kezelő és útátjárót fedező dolgozók.
c. A mozdony, - és vonatkísérő személyzet, tolatócsapat, útsorompót kezelő és útátjárót fedező dolgozók.

12. Mely dolgozók gyűjtő elnevezése a tolatócsapat? (1 pont)
a. A tolatószemélyzet közül a mozdonyszemélyzet, a váltóállító, a vonali tolatásvezető és vonali

kocsirendező(k) gyűjtőelnevezése.
b. A tolatásban résztvevő valamennyi munkavállaló (mozdonyszemélyzet, tolatásvezető és kocsirendező(k),

váltóállító, útsorompót kezelő és útátjárót fedező dolgozók) gyűjtőelnevezése.
c. A tolatószemélyzet közül a tolatásvezető és kocsirendező(k), vagy a vonali tolatásvezető és vonali

kocsirendező(k) gyűjtőelnevezése.

13. Mit nevezünk „Vonatfeloszlatás” – nak? (1 pont)
a. Közlekedő teher- vagy kivételes esetekben személyszállító vonatnak a mozdony lekapcsolásával járó

leállítása a cél- (vég-) állomás előtti közbenső szolgálati helyen.
b. Közlekedő teher - vagy személyszállító vonat pályavasúti informatikai rendszerben történő lemondása a

célállomás előtti közbenső szolgálati helyen.
c. Közlekedő teher- vagy személyszállító vonatnak elegycsoportok szerinti szétrendezése a cél- (vég-)

állomáson.

14. A „Vonatkísérő személyzet” fogalomba tartoznak – e a sajátcélú vasúti pályahálózat-
és a csomóponti kiszolgálást végző vonatokon szolgálatot teljesítő vonali
tolatásvezető, vonali kocsirendező? (1 pont)

a. Nem, mert csak a Tolatócsapat fogalomba tartoznak ezek a dolgozók.
b. Igen.
c. Csak a csomóponti kiszolgálást végző vonatokon szolgálatot teljesítő vonali tolatásvezető, vonali

kocsirendező tartozik a „Vonatkísérő személyzet” fogalomba.

15. Válassza ki a meghatározások közül a „Vonatszemélyzet” helyes fogalmát! (1 pont)
a. A vonatnál szolgálatot teljesítő tolatócsapat és mozdonyszemélyzet gyűjtőelnevezése.
b. A vonatnál szolgálatot teljesítő vonatkísérők gyűjtőelnevezése.
c. A vonatnál szolgálatot teljesítő vonatkísérő- és mozdonyszemélyzet gyűjtőelnevezése.
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16. Mit jelent „a vonat személyzetét értesíteni kell” kifejezés, ha az Írásbeli rendelkezést
elektronikus úton továbbították? (1 pont)

a. Azt jelenti, hogy a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket és értesítéseket a mozdonyvezetővel
Írásbeli rendelkezésen írásban közölni kell.

b. Azt jelenti, hogy a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket és értesítéseket a mozdonyvezetővel és a
vonatnál szolgálatot teljesítő vonali tolatásvezetővel, vezető jegyvizsgálóval Írásbeli rendelkezésen
írásban és annak kézbesítésekor, élőszóval is közölni kell.

c. Azt jelenti, hogy a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket és értesítéseket a mozdonyvezetővel
Írásbeli rendelkezésen írásban és élőszóval is közölni kell.

17. Mit kell érteni „a Fejrovatos előjegyzési naplóba kell előjegyezni” kifejezésen?
(1 pont)

a. Azt kell érteni, hogy a bejegyzést mindig a hagyományos papíralapú Fejrovatos előjegyzési naplóba kell
megtenni.

b. Azt kell érteni, hogy a bejegyzést a rendelkezésre álló (elektronikus, vagy hagyományos papíralapú)
Fejrovatos előjegyzési naplóba kell megtenni.

c. Azt kell érteni, hogy a bejegyzést a szolgálati helyeken alkalmazott egyéni kivitelezésű (Függelék 7.2.
pontjában meghatározott rovatok közül csak a szolgálati helyen szükséges rovatokat kell feltüntetni), de
egységes elnevezésű Fejrovatos előjegyzési naplóba kell megtenni.

F.2. Forgalmi Utasítás 2-3. fejezet

18. Kiknek a részére adhatja ki a forgalmi szolgálattevő a nyíltvonali rakodóhelyek és
sajátcélú vasúti pályahálózatok váltóinak váltózárkulcsait váltógondozás, váltójavítás
és váltóvizsgálat alkalmával? (1 pont)

a. Csak a pályamesternek és a biztosítóberendezési művezetőnek vagy megbízottjának, továbbá a
váltógondozását végző munkavállalónak adható ki.

b. Csak a pályamesternek, vagy a biztosítóberendezési művezetőnek adható ki.
c. Csak a pályamesternek és a biztosítóberendezési művezetőnek, vagy azok megbízottjának adható ki.

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

a. 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.

b. A teljes sorompó használhatatlanságáról, a sorompórudak nyitott helyzetéről, 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.

F.2. Forgalmi Utasítás 4-7. fejezet

20. Hogyan engedélyezhető a tolatás? (1 pont)
a. A tolatás engedélyezhető élőszóval, valamint Tolatási jegyzéken.
b. A tolatás engedélyezhető élőszóval, vagy Tolatási jegyzéken és fejrovatos előjegyzési naplóban írásban

és élőszóval.
c. A tolatás engedélyezhető élőszóval, valamint Írásbeli rendelkezéssel és élőszóval.
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21. Mikor kell a tolatást élőszóval engedélyezni? (1 pont)
a. A sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonatnál a vonali tolatásvezető részére.
b. Más szolgálati ágak vágányzatán forgalmi személyzettel végzendő tolatás alkalmával a tolatás

vezetésével megbízott dolgozó részére.
c. Állomáson a személyszállító vonatnál a vezető jegyvizsgáló részére.

F.2. Forgalmi Utasítás 11-12. fejezet

22. Milyen vonatokkal szabad a robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes bárcával
ellátott rakott kocsikat továbbítani? (1 pont)

a. Csak teher - és vegyesvonatokkal szabad továbbítani.
b. Csak tehervonatokkal szabad továbbítani.
c. Csak vegyes- és mozdonyvonatokkal szabad továbbítani.

23. Mikor szabad olyan kocsit vonattal továbbítani, amelynél csapágymelegedés van?
(1 pont)

a. Csak akkor, ha a vasúti társaság gondoskodik a vonat kocsivizsgálóval történő továbbításáról.
b. Ha a kocsit az arra kiképzett dolgozó megvizsgálás után futóképesnek minősíti.
c. Ha a vonatot továbbító mozdonyvezető engedélyezi a továbbítást.

F.2. Forgalmi Utasítás 13-15-16-20. fejezet

24. Hogyan kell közlekedtetni a vonatokat több pályával rendelkező vonalrészen, a másik
pályán? (1 pont)

a. A vonatokat csak azon a pályán szabad közlekedtetni, amelyikre a menetrendjük készült, a másik pályán
nem.

b. A vonatokat csak rendkívüli esetben, vagy célszerűségi okból szabad a másik pályán közlekedtetni, akkor,
ha a másik pályára is készült a vonat részére menetrend.

c. A másik pályán közlekedő vonatok személyzetét erről a körülményről értesíteni kell.

25. Hogyan kell a vonatszemélyzettel, a vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos
rendelkezéseket közölni? (1 pont)

a. Írásbeli rendelkezés elnevezésű nyomtatványon írásban és a kézbesítéskor élőszóval, elektronikus
formában (úton) adott Írásbeli rendelkezésen, ha az utasítás a megfelelő helyen azt kifejezetten
engedélyezi, csak élőszóval kell közölni.

b. Csak Írásbeli rendelkezés elnevezésű nyomtatványon írásban és a kézbesítéskor élőszóval, vagy, ha az
utasítás a megfelelő helyen azt kifejezetten engedélyezi, csak élőszóval kell közölni.

c. A vonatközlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket Írásbeli rendelkezés elnevezésű nyomtatványon
írásban és a kézbesítéskor élőszóval, a tolatással kapcsolatos rendelkezéseket pedig minden esetben
Tolatási jegyzéken kell közölni.
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26. Mivel kapcsolatos rendelkezéseket kell a mozdonyvezetővel és a vonali
tolatásvezetővel, vagy vezető jegyvizsgálóval Írásbeli rendelkezés elnevezésű
nyomtatványon közölni?(1 pont)

a. Csak a vágányzárral, lassúmenettel és sorompó használhatatlansággal kapcsolatos rendelkezéseket
szabad az Írásbeli rendelkezés elnevezésű nyomtatványon közölni.

b. A vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezéseket.
c. Csak a vonatközlekedéssel kapcsolatos rendelkezések közölhetők Írásbeli rendelkezés elnevezésű

nyomtatványon.

F.2. Forgalmi Utasítás 2-8. Függelék

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

28. 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. Forgalmi Utasítás 17-27. Függelék

29. Milyen engedély kiadása szükséges még az átvételi engedély birtokában berakott
általános érvényű engedéllyel továbbítható rendkívüli küldemény részére a
küldemény tényleges berakását (átvételét) követően? (1 pont)

a. Az Üzemirányító Központnak külön továbbítási engedélyt kell kiadnia.
b. A menetvonal tulajdonosnak külön továbbítási engedélyt kell kiadnia, melyről köteles az érdekelt

szolgálati helyeket értesíteni.
c. Nem szükséges más engedély kiadása, mert az általános érvényű engedéllyel továbbítható rendkívüli

küldemény esetén az átvételi engedély egyben továbbítási engedély is.

30. Mely szervezet adja ki a továbbítási engedélyt, ha a rendkívüli küldemény csak egyedi
engedéllyel továbbítható? (1 pont)

a. Az Üzemirányító Központ adja ki.
b. A küldemény tényleges berakását (átvételét) követően a Gépészeti Divízió adja ki.
c. A Vasúti pályakapacitást elosztó szervezet és a menetvonal tulajdonos együttesen adják ki.


