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Vonalgondozó

Vonalgondozó

F.1. Jelzési Utasítás 1-5. fejezet

1. Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)? (1 pont)
a. A központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya), ha van vörös – fehér színű.
b. A központi állítású váltók csak központból állíthatók, ezért soha nincs kézi állító készülékük (ellensúlyuk).
c. A központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya) ha van, szürke színű.

2. Van – e valamennyi központi állítású váltónak kézi állító készüléke (ellensúlya), ha
igen, akkor milyen színű az? (1 pont)

a. Igen, valamennyi központi állítású váltónak van szürke színű kézi állító készüléke (ellensúlya).
b. Nem minden központi állítású váltónak van kézi állító készüléke, de ha van, akkor annak színe vörös –

fehér mázolású.
c. Nem minden központi állítású váltónak van kézi állító készüléke, de ha van, akkor annak színe szürke.

3. Hol, milyen távolságra kell a Tolatási határjelzőt elhelyezni? (1 pont)
a. A jelzőt a bejárati jelzőn belül legalább 50 m-re, a villamosított vonalakon az állomás előtti szakaszoláson

belül kell elhelyezni.
b. A jelzőt a villamosított vonalakon az állomás előtti szakaszoláson kívül legalább 30 m-re, a bejárati jelzőn

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

szakaszoláson belül 30 m-re kell elhelyezni.

4. Hol kell a Tolatási határjelzőt a villamosított vonalakon elhelyezni? (1 pont)
a. A jelzőt az állomás előtti szakaszoláson belül legalább 30 m-re kell elhelyezni.
b. A jelzőt az állomás előtti szakaszoláson belül, de a bejárati jelzőn kívül legalább 50 m-re kell elhelyezni.
c. A jelzőt az állomás előtti szakaszoláson belül kell elhelyezni.

5. Hol, milyen távolságra kell a Tolatási határjelzőt a nem villamosított vonalakon
elhelyezni? (1 pont)

a. A jelzőt a bejárati jelzőn belül legalább 100 m-re kell elhelyezni.
b. A jelzőt a bejárati jelzőn belül legalább 50 m-re kell elhelyezni.
c. A Tolatási határjelző állomások legkülső váltói után a nyílt pálya felé a bejárati jelzőn kívül legalább 50

m-re kell elhelyezni.
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6. Kettős lassúmenet előjelző alkalmazása esetén mire vonatkozik az alsó szám?(1 pont)
a. Kettős lassúmenet előjelző alkalmazása esetén az alsó szám a motorkocsikra, motorvonatokra

vonatkozik.
b. Kettős lassúmenet előjelzőt csak olyan vonalakon lehet alkalmazni, ahol Mérőkocsi (FMK 004), vagy

Unimog típusú járművel is közlekednek, Ilyenkor az alsó szám mindig az előzőekben felsorolt
járművekkel továbbított vonatokra vonatkozik.

c. Arra, hogy lassúmenet eleje jelző után a vonatra engedélyezett sebességet az alsó szám értékének
megfelelő sebességgel kell csökkentetni (pl. a vonatra engedélyezett sebesség 100 km/h, az alsó szám
értéke 60 km/h, akkor a vonat legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedhet tovább).

F.1. Jelzési Utasítás 6-7-9. fejezet

7. 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.

8. 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 rendelkező fény fedező jelző előtt lévő utolsó önműködő fény

főjelző árbocán kell elhelyezni.
c. A figyelmeztető jelet a külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati, illetve fedező jelző előtt lévő

utolsó önműködő fény főjelző árbocán kell elhelyezni.

F.2. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

9. Mely vonatokat nevezzük szolgálati vonatnak? (1 pont)
a. Vasútüzemi célból forgalomba helyezett vonatokat. Közelebbi elnevezésüket (mozdony-, szerelvény-,

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

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

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

10. Mely vonatok nem minősülnek szolgálati vonatnak? (1 pont)
a. Nem minősül szolgálati vonatnak a kémszemle- mozdony-, és próbavonat.
b. Nem minősül szolgálati vonatnak a vizsga- mozdony-, és munkavonat.
c. Nem minősül szolgálati vonatnak a mozdony-, szerelvény- és próbavonat.
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11. 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 munkavállalók (mozdonyszemélyzet, tolatócsapat, váltóállító, útsorompót kezelő
és útátjárót fedező dolgozók) gyűjtőelnevezése.

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

12. 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.

13. 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.

14. Milyen körülményekre vonatkozóan és milyen utasításban kell meghatározni a
tolatócsapat létszámát? (1 pont)

a. A tolatócsapat létszámát a normál üzemi és attól eltérő körülményekre vonatkozóan az ÁVU-ban (VU-
ban) kell meghatározni, figyelembe véve az Utasításban és Függelékeiben előírtakat is.

b. A tolatócsapat létszámát az éves megrendelési igények körülményeire vonatkozóan a KH 5. táblázatában
kell meghatározni.

c. A tolatócsapat létszámát a normál üzemi körülményekre vonatkozóan, a forgalmi utasítás 16.
Függelékeiben, a „Kimutatás a tolatószemélyzettel rendelkező szolgálati helyekről” kell meghatározni a
tolatócsapat létszámának felsorolásával.

15. Mi az „Üzemi vonat”? (1 pont)
a. Csak rendkívüli esemény miatt közlekedtetett segély, - vagy tűzoltóvonat, függetlenül annak

üzemeltetőjétől.
b. Kizárólag a MÁV vasúti pályahálózatán, annak működtetése érdekében közlekedő, vasúti

személyszállítást és a pályahálózat-működtetőn kívül más részére vasúti árufuvarozást csak a Forgalmi
Főosztály külön engedélye alapján végző szolgálati vonat.

c. A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetése érdekében, valamint rendkívüli esemény miatt
közlekedő, vasúti személyszállítást és a pályahálózat-működtetőn kívül más részére vasúti árufuvarozást
nem végző szolgálati vonat, függetlenül annak üzemeltetőjétől.
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16. Milyen esetben közlekedtethető „Üzemi vonat”? (1 pont)
a. Nyilvánosan meghirdetett rendezvényekre (pl. fesztiválok, ünnepi játékok, színházi előadások stb.) utazó

személyek elszállítása érdekében külön engedély alapján közlekedtethető, akkor, ha az utasok
elszállítása a menetrendben meghirdetett vonatokkal már nem lehetséges.

b. A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetése érdekében, valamint rendkívüli esemény miatt.
c. Csak meg növekedett utasforgalom esetén közlekedtethető a személyszállítási fuvarozást végező

vasúttársaság külön megrendelésére kiutalt üzemi menetvonallal rendelkező Üzemi vonat az utasok
elszállítása érdekében.

17. Milyen fuvarozási tevékenységet végező szolgálati vonat az „Üzemi vonat”? (1 pont)
a. Vasúti személyszállítást és a pályahálózat-működtetőn kívül más részére vasúti árufuvarozást nem végző

szolgálati vonat, függetlenül annak üzemeltetőjétől.
b. A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton a pályahálózat-működtetőn kívül más részére csak indokolt

esetben és külön engedéllyel végez vasúti személyszállítást és vasúti árufuvarozást.
c. A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton rendkívüli esemény miatt közlekedő, és a pályahálózat-

működtetőn kívül más részére vasúti személyszállítást, vasúti árufuvarozást is végző szolgálati vonat,
függetlenül annak üzemeltetőjétől.

18. 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.

19. 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. Csak a csomóponti kiszolgálást végző vonatokon szolgálatot teljesítő vonali tolatásvezető, vonali

kocsirendező tartozik a „Vonatkísérő személyzet” fogalomba.
c. Igen.

20. Válassza ki a meghatározások közül a „Vonatszemélyzet” helyes fogalmát! (1 pont)
a. A vonatnál szolgálatot teljesítő vonatkísérők gyűjtőelnevezése.
b. A vonatnál szolgálatot teljesítő vonatkísérő- és mozdonyszemélyzet gyűjtőelnevezése.
c. A vonatnál szolgálatot teljesítő tolatócsapat és mozdonyszemélyzet gyűjtőelnevezése.

F.2. Forgalmi Utasítás 2-4-13. fejezet

21. Mikor kell a váltók használhatóságáról meggyőződni? (1 pont)
a. Szolgálat átvételekor, ellenőrzések alkalmával, a váltók állításakor, lezárásakor, vonat vágányútjának

beállításakor, a váltók gondozása alkalmával. és váltófelvágás után.
b. Csak szolgálat átvételekor, a váltók állításakor, lezárásakor, és a vonat vágányútjának beállításakor.
c. Csak a váltók állításakor, lezárásakor, vonat vágányútjának beállításakor, a váltók gondozása alkalmával.

és váltófelvágás után.
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22. Mely esetekben kell a váltók használhatóságáról meggyőződni? (1 pont)
a. Minden olyan esetben, amikor a munkavállaló a váltókörzetét legalább 10 percet meghaladó időre

elhagyta.
b. Csak szolgálat átvételekor, a váltók állításakor, lezárásakor, és a vonat vágányútjának beállításakor kell a

váltók használhatóságáról meggyőződni.
c. Szolgálat átvételekor, ellenőrzések alkalmával, a váltók állításakor, lezárásakor, vonat vágányútjának

beállításakor, a váltók gondozása alkalmával. és váltófelvágás után.

F.2. Forgalmi Utasítás 15-16. fejezet

23. Mikor közlekedtethetők a vonatok előzetes értesítés nélkül a másik pályán? (1 pont)
a. Az Utasítás 16. sz. Függelékében felsorolt, ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt

vonalrészen, a Szolgálati menetrendkönyvben megjelölt vonatok a részükre készített menetrend alapján,
a másik pályán is közlekedtethetők előzetes értesítés nélkül.

b. Előzetes értesítés nélkül a vonatok másik pályán nem közlekedtethetők, a vonatok személyzetét erről a
körülményről értesíteni kell.

c. A vonatokat csak rendkívüli esetben, vagy célszerűségi okból szabad a másik pályán előzetes értesítés
nélkül közlekedtetni.

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

a. A másik pályán közlekedő vonatok személyzetét erről a körülményről értesíteni kell.
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 vonatokat csak azon a pályán szabad közlekedtetni, amelyikre a menetrendjük készült, a másik pályán

nem.

F.2. Forgalmi Utasítás 18-20. fejezet

25. Mikor nem kell a hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett
munkák során a munkahelyet „A pályán dolgoznak” jelzővel külön fedezni? (1 pont)

a. Munkáscsapat esetén, 120 km/h legnagyobb sebesség feletti pályán, ha a munkaterületen egy óránál
rövidebb időtartamú munkavégzés folyik.

b. Kétfős munkavégzés, valamint 3-4 fős ívkitűzés, vagy ellenőrző mérés esetén, ha egy-egy
munkaterületen fél óránál rövidebb időtartamú munkavégzés folyik.

c. Akkor, ha a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezésen értesítették az elsodrási határon belül végzett
munkákról és annak helyéről.

26. Mikor nem kell a nyíltvonalon, alagútban, nem vágányzár keretében az elsodrási
határon belül végzett munka esetén a munkahelyet „A pályán dolgoznak” jelzővel
külön fedezni? (1 pont)

a. Akkor, ha az űrszelvényből 5 s alatt nem eltávolítható tömegű, vagy méretű eszköz alkalmaznak a munka
végzés során.

b. Kétfős munkavégzés, valamint 3-4 fős ívkitűzés, vagy ellenőrző mérés esetén, ha egy-egy
munkaterületen fél óránál rövidebb időtartamú munkavégzés folyik.

c. Akkor, ha a munkaterületen munkáscsapat dolgozik, és a pályára engedélyezett legnagyobb sebesség
120 km/h felett van.
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27. Ki köteles kétfős munkavégzés esetén a figyelési kötelezettséget is ellátni a
nyíltvonalon, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munka
esetén? (1 pont)

a. A figyelési kötelezettséget bárki elláthatja.
b. Ilyen munkavégzés esetén a figyelési kötelezettséget nem kell ellátni.
c. A munkairányító köteles ellátni, e közben azonban munkát nem végezhet.

28. Ki köteles kétfős munkavégzés esetén a figyelési kötelezettséget ellátni a nyíltvonalon,
nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munka esetén, ha a
munkairányítónak átmenetileg munkát kell végezni? (1 pont)

a. Abban az esetben, ha a munkairányítónak átmenetileg munkát kell végezni, a figyelési kötelezettség
ellátásával a beosztott munkavállalót kell megbízni.

b. Ilyen munkavégzés esetén a figyelési kötelezettséget nem kell ellátni.
c. A figyelési kötelezettséget minden esetben csak a munkairányító láthatja el, nem ruházhatja át más

munkavállalóra.

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

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

b. A figyelési kötelezettséget a munkáscsapat tagjai közül bárki elláthatja.
c. Ilyen munkavégzés esetén a figyelési kötelezettséget nem kell külön ellátni, mivel a munkaterületet „A

pályán dolgoznak” jelzővel kell fedezni.

F.2. Forgalmi Utasítás 8-17-27-31. Függelék

30. 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―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.

c. 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.


