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Tolatásvezető, Gurításvezető forgalmi vizsga

Tolatásvezető, Gurításvezető forgalmi vizsga

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

1. Hogyan kell a szolgálati hely mellékvágányára elrendelt lassúmenetről a tolató
személyzetet értesíteni, ha a tolatást nem az állomásra rendszeresített tolatócsapat
végzi? (1 pont)

a. Írásbeli rendelkezésen történik.
b. Ha a tolatást nem az állomásra rendszeresített tolatócsapat végzi, akkor a szolgálati hely

mellékvágányára elrendelt lassúmenetről a tolatószemélyzet értesítése mindig Tolatási jegyzéken
történik.

c. A szolgálati hely mellékvágányára elrendelt lassúmenetről a tolatószemélyzet értesítése mindig
élőszóval történik.

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

(1 pont)
a. A szolgálati hely mellékvágányára elrendelt lassúmenetről a mozdonyvezető értesítése mindig élőszóval

történik.
b. A mozdonyvezetőt a szolgálati helyek mellékvágányára elrendelt lassúmenetekről mindig a vontatási

telepen a szolgálatra történő jelentkezéskor kell parancskönyvi úton értesíteni.
c. Az értesítése Írásbeli rendelkezésen történik.

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

3. 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 rendelkező fény bejárati és kijárati jelzőre.
c. A külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati és kijárati jelzőre.

4. 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 a külön előjelzővel rendelkező fény fedező jelző előtt lévő utolsó önműködő fény

főjelző 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 az önműködő fény bejárati jelző előtt 2 m – re, vagy annak árbocán kell elhelyezni.
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5. 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 rendelkező fény kijárati, vagy bejárat irányú ellenőrző

jelző lesz.
c. Azt, hogy a következő főjelző külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati, illetve fedező jelző lesz.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

6. Mely vonatot nevezzük „Motorvonat” – nak? (1 pont)
a. Áruszállítás céljára kialakított egy motor meghajtású könnyű szerelvény.
b. Olyan szerelvény, amely több motorkocsiból, vagy motorkocsik(k)ból és hozzákapcsolt személyszállító

kocsi(k)ból áll.
c. Személyszállítás céljára kialakított egy, vagy több motorkocsiból kialakított olyan szerelvény, melynek

önsúlya nem haladja meg a 6000 kg –t.

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

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

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

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

8. 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.

9. Milyen mozdony a rádió-távirányítású mozdony? (1 pont)
a. Olyan mozdony, melyet tolatás közben rádió-távirányítású üzemmódban a mozdonyvezető a rádió-

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

forgalmi szolgálattevő kezel rádió-távirányítással.
c. Olyan mozdony, melyet a mozdonyvezető csak vonatközlekedés közben tud rádió-távirányítású

üzemmódban kapcsolni.

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

a. Tolatási üzemmódba kell a mozdonynak lenni.
b. Rádió-távirányítású üzemmódban kell lennie.
c. Vontatási üzemmódba kell a mozdonynak lenni.
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 2-4. fejezet

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

váltógondozását végző munkavállalónak adható ki.
c. Csak a pályamesternek, vagy a biztosítóberendezési művezetőnek adható ki.

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

és élőszóval.

13. Mikor kell a tolatást élőszóval engedélyezni? (1 pont)
a. Állomáson a személyszállító vonatnál a vezető jegyvizsgáló részére.
b. Más szolgálati ágak vágányzatán forgalmi személyzettel végzendő tolatás alkalmával a tolatás

vezetésével megbízott dolgozó részére.
c. A sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonatnál a vonali tolatásvezető részére.

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

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

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 7-8-9. fejezet

15. Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező
járművek szétkapcsolt állapotban vannak? (1 pont)

a. A vörös színű ellenőrző nyelv megtekintésével, mely szétkapcsolt állapotban vízszintesen áll.
b. A zöld színű ellenőrző nyelv megtekintésével, mely szétkapcsolt állapotban függőlegesen áll.
c. A zöld színű ellenőrző nyelv megtekintésével, mely szétkapcsolt állapotban vízszintesen áll.

16. Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező
járművek összekapcsolt állapotban vannak? (1 pont)

a. A zöld színű ellenőrző nyelv megtekintésével, mely összekapcsolt állapotban vízszintesen áll.
b. A vörös színű ellenőrző nyelv megtekintésével, mely összekapcsolt állapotban függőlegesen áll.
c. A sárga színű ellenőrző nyelv megtekintésével, mely összekapcsolt állapotban függőlegesen áll.
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17. Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező
járművek össze-, illetve szétkapcsolt állapotban vannak? (1 pont)

a. Összekapcsolt állapotban a sárga színű ellenőrző nyelv vízszintesen, összekapcsolt állapotban
függőlegesen áll.

b. Szétkapcsolt állapotban a vörös színű ellenőrző nyelv függőlegesen, összekapcsolt állapotban
vízszintesen áll.

c. Szétkapcsolt állapotban a vörös színű ellenőrző nyelv vízszintesen, összekapcsolt állapotban
függőlegesen áll.

18. Mikor szabad a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű és az
oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű közötti
járműkapcsolást elvégezni? (1 pont)

a. Csak akkor, ha a járművek álló helyzetben vannak és a kapcsolandó járművek kapcsolását gépészeti
dolgozó végzi.

b. Csak akkor végezhető, ha a járművek álló helyzetben vannak és a kapcsolandó járművek ütközői
összeérnek.

c. Csak akkor végezhető, ha a járművek ütközői összeérnek és a kapcsolást gépészeti, műszaki dolgozók
végzik műszaki előírások alapján.

19. Hogyan köteles a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű és az
oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű közötti
kapcsolást végző munkavállaló a járművek közé menni, illetve onnan kijönni?(1 pont)

a. Az ilyen járművek közé menni nem szabad, a járművek kapcsolását minden esetben az oldalütközőkkel
és hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű oldalütközője felett áthajolva kell elvégezni.

b. A járműkapcsolás elvégzése céljából a kapcsolást végző munkavállaló bármelyik jármű ütközői alatt
lehajolva, a jármű mellgerendáján lévő fogantyúba megkapaszkodva köteles a járművek közé menni,
illetve onnan kijönni.

c. A járműkapcsolás elvégzése céljából a kapcsolást végző munkavállaló minden esetben az
oldalütközőkkel és hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű ütközői alatt lehajolva, a jármű
mellgerendáján lévő fogantyúba megkapaszkodva köteles a járművek közé menni, illetve onnan kijönni.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 11-12-13-14. fejezet

20. Mely vonatok részére kell menetrendet készíteni, ha az nem vágányzárolt
vonalrészen, vagy építés alatt lévő vágányon közlekedik? (1 pont)

a. Csak az éves és éves pótlólagos menetvonallal rendelkező vonatok részére kell menetrendet készíteni,
valamennyi más vonat részére csak menettervet kell operatív módon létrehozni a FOR00 alrendszer
megfelelő párbeszédének kezelésével.

b. Minden vonat részére menetrendet kell készíteni.
c. Az operatív tehervonatok kivételével valamennyi vonat részére menetrendet kell készíteni.
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21. Mely vonatok képezhetnek kivételt a forgalmi utasítás azon előírása alól, hogy minden
vonat részére menetrendet kell készíteni? (1 pont)

a. A vágányzárolt vonalrészen, építés alatt lévő vágányon, két szomszéd állomás között, vagy a nyílt vonal
meghatározott pontjáig közlekedő és onnan visszatérő munkavonatok, munkagépek, valamint a
segélymozdonyok és segélyvonatok.

b. Kivételt csak a két szomszéd állomás között közlekedő különleges próbavonatok, segélymozdonyok és
segélyvonatok képezhetnek.

c. Csak a vágányzárolt vonalrészen, vagy építés alatt lévő vágányon, két szomszéd állomás között, vagy
több állomáson keresztül közlekedő munkavonatok, munkagépek képezhetnek kivételt.

22. Milyen célból készülnek a szolgálati menetrendek? (1 pont)
a. A szolgálati menetrendek a vonatforgalom lebonyolításában résztvevő munkavállalók részére készülnek.
b. Az utasok tájékoztatására készülnek.
c. A szolgálati menetrendek csak a mozdony személyzet részére készülnek.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15-16-18-20. fejezet

23. Ki végezheti a felhatalmazást a forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező szolgálati
helyeken és a nyílt vonalon nem továbbhaladást megtiltó jelzés, hanem bármely más
ok miatt megállt valamennyi vezető jegyvizsgálóval, vagy vonali tolatásvezetővel
közlekedő vonatnál? (1 pont)

a. Vezető jegyvizsgáló, vagy a vezető jegyvizsgálótól esetről esetre kapott engedély alapján a jegyvizsgáló,
illetve a vonali tolatásvezető.

b. A forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező szolgálati helyeken és a nyílt vonalon bármely ok miatt
megállt vonatot csak a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozó hatalmazhatja fel
indulásra még akkor is, ha a vonat vezető jegyvizsgálóval, vagy vonali tolatásvezetővel közlekedik.

c. Vezető jegyvizsgáló, vagy vonali tolatásvezető.

24. Hogyan végezheti a felhatalmazást a vonali tolatásvezető a vonat közlekedtetéséhez
szükséges valamennyi biztonsági intézkedés megtétele után? (1 pont)

a. Élőszóval.
b. Kék színű védősisakjuk körül vörös szalagot viselve élőszóval, vagy vonatindító jelzőeszközzel.
c. Indulásra készen jelzés adásával, vagy élőszóval.

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

25. Hogyan szabad gurítani, szalasztani az olyan kocsit, amelynél a küldemény 100
tonnánál nagyobb tömegű árudarabot tartalmaz? (1 pont)

a. Az ilyen kocsik csak kézifékkel guríthatók, illetve óvatosan szalaszthatók.
b. Az ilyen kocsikat még felhúzni sem szabad a Gurítódombra, és a szalasztásból is kizártak.
c. Az ilyen kocsikat legfeljebb csak csurgatni szabad.
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26. Hány tonna tömegű árudarabot tartalmaz az olyan kocsi küldeménye, amelyet már a
Gurítódombra sem szabad felhúzni? (1 pont)

a. A küldemény legfeljebb 10 tonna tömegű árudarabot tartalmaz.
b. Az olyan kocsikat, amelyeknél a küldemény 5 tonnánál nagyobb, de 10 tonnánál kisebb tömegű

árudarabot tartalmaznak, „Gurítódombra vinni tilos!” bárcával kell ellátni.
c. A küldemény 100 tonnánál nagyobb tömegű árudarabot tartalmaz.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 17-27-30-33. Függelék

27. Milyen főcsoportokra van felosztva a vonat számozási számrendszer? (1 pont)
a. Kiemelt fővonali személyszállító vonatok, fővonali egyéb személyszállító vonatok fővonali tartalék

vonatszámok (próba-, szerelvény,- és szolgálati vonatok), mellék- és keskeny nyomközű vonalakon
személyszállító- és egyéb vonatok, és tehervonatok főcsoportokra van felosztva.

b. Fővonali személyszállító vonatok, fővonali tehervonatok, fővonali tartalék vonatszámok, mellék- és
keskeny nyomközű vonalakon személyszállító- és egyéb vonatok, és mellék- és keskeny nyomközű
vonalakon tehervonatok főcsoportokra van felosztva.

c. Fővonali személyszállító vonatok, fővonali egyéb vonatok a (próba-, szerelvény-, mozdony- és szolgálati
vonatok) fővonali tartalék vonatszámok, mellék- és keskeny nyomközű vonalakon személyszállító- és
egyéb vonatok, és tehervonatok főcsoportokra van felosztva.

28. Hogyan van felosztva az 5 főcsoport a vonat számozási számrendszerben? (1 pont)
a. Fővonali kiemelt személyszállító vonatok 00001―13999-ig, fővonali postakezelést végző vonatok

14000—14999-ig, fővonali nem kiemelt személyszállító vonatok és egyéb vonatok a (szerelvény-,
mozdony- és szolgálati vonatok) 15000―29999-ig, a mellék- és keskeny nyomközű vonalakon
személyszállító- és egyéb vonatok a 30000 ― 39999-ig tehervonatok 40000—99999-ig tart..

b. Fővonali személyszállító vonatok 00001―14999-ig, nemzetközi átmenő fővonali vonatszám
15000―19999-ig, fővonali egyéb vonatok a (próba-, szerelvény-, mozdony- és szolgálati vonatok)
20000―29999-ig, a mellék- és keskeny nyomközű vonalakon személyszállító- és egyéb vonatok a
30000―39999-ig, és egyéb tehervonatok 40000—99999-ig tart.

c. Fővonali személyszállító vonatok 00001―13999-ig, és 15000―19999-ig, fővonali egyéb vonatok a
(próba-, szerelvény-, mozdony- és szolgálati vonatok) 20000 ― 29999-ig, a fővonali tartalék vonatszám
14000 — 14999-ig, a mellék- és keskeny nyomközű vonalakon személyszállító- és egyéb vonatok a 30000
― 39999-ig, a tehervonatok 40000 — 99999-ig tart.

29. Mely számtartományba sorolt vonatok tartoznak a fővonali személyszállító vonatok
számcsoportjába? (1 pont)

a. A 00001―13999-ig, és 14000―14999-ig.
b. A 00001―29999-ig.
c. A 00001―13999-ig, és 15000―19999-ig.

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

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


