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Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga

F.1. sz. Jelzési Utasítás 5-6-7. fejezet

1. Hogyan kell a rádióval történő, bejárással végzett tolatást irányítani a tervezett
megállási hely előtti 100 m-en belül? (1 pont)

a. A tervezett megállási hely előtti 100 m-en belül fokozott figyelemmel kell végezni a mozgást és a
mozdonyvezető részére adott minden egyes közleménynél a megállás helyétől való távolságot kell
közölni a mozdonyvezetővel.

b. A tervezett megállási hely előtti 100 m-en belül fokozott figyelemmel kell végezni a mozgást és a
mozdonyvezető részére 10 méterenként adott és visszaismételt közleményekkel kell a tolatást
irányítani..

c. A tervezett megállási hely előtti 100 m-en belül fokozott figyelemmel kell végezni a mozgást és a
mozdonyvezető részére adott minden egyes közleménynél a biztosított tolatás jelzőtől való távolságot
kell közölni a mozdonyvezetővel.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1. fejezet

2. Van – e átmenő fővágánya a megálló – rakodóhelynek, ha a nyílt vonal vágánya
egyenes irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik, de a megálló – rakodóhely túlsó
végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át csatlakozik a nyílt vonalhoz? (1 pont)

a. Igen, ilyenkor a megálló-rakodóhelynek két átmenő fővágánya van.
b. Igen van, de ilyen esetben mindig a kijárati oldalon vágányútban fekvő váltók egyenes, vagy kitérő

irányba álló helyzetét kell az átmenő fővágány alapjául venni.
c. Nincs, mivel a megálló-rakodóhelyen lévő vágánytengely - ugrásos fővágányok nem tekinthetők átmenő

fővágánynak.

3. Mennyi átmenő fővágánya van a megálló – rakodóhelynek, ha a nyílt vonal vágánya
egyenes irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik, de a megálló – rakodóhely túlsó
végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át csatlakozik a nyílt vonalhoz? (1 pont)

a. Ilyenkor a megálló-rakodóhelynek két átmenő fővágánya van.
b. Ilyen esetben is csak egy átmenő fővágánya van a megálló-rakodóhelynek.
c. Ilyen esetben a megálló-rakodóhelynek nincs átmenő fővágánya.

4. Válassza ki a „Csökkentett üzemvitel” fogalom helyes meghatározását? (1 pont)
a. Az elegyfeldolgozási, vonatösszeállítási tevékenység csökkentett eszközzel történő végrehajtása nagy

forgalmú rendező pályaudvarokon.
b. Az elegyfeldolgozási, vonatösszeállítási tevékenység csökkentett létszámmal és eszközzel történő

végrehajtása határállomáson.
c. Az elegyfeldolgozási tevékenységnek csökkentett létszámmal és eszközzel történő végrehajtása.

Részletes előírásokat az ÁVU-ban kell szabályozni.
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5. Milyen utasításban kell szabályozni az elegyfeldolgozási tevékenység mikénti
végrehajtására vonatkozó részletes előírásokat csökkentett üzemvitel esetén?

(1 pont)
a. Az elegyfeldolgozási tevékenység csökkentett létszámmal és eszközzel történő végrehajtására vonatkozó

részletes előírásokat csak a nagy forgalmú rendező pályaudvarok ÁVU – ban kell szabályozni.
b. Az elegyfeldolgozási tevékenység csökkentett létszámmal és eszközzel történő végrehajtására vonatkozó

részletes előírásokat a forgalmi utasításban kell szabályozni.
c. A részletes előírásokat az ÁVU-ban kell szabályozni.

6. Milyen kg/folyóméter rendszerű sínekhez alkalmas féksarut szabad alkalmazni a
forgalmi utasítás előírásai szerint? (1 pont)

a. 50, 56 és 62 kg/folyóméter rendszerű sínekhez alkalmas féksarut.
b. 48, 54 és 60 kg/folyóméter rendszerű sínekhez alkalmas féksarut.
c. 48 és 54 kg/folyóméter rendszerű sínekhez alkalmas féksarut.

7. Milyen színűre kell a 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél alkalmazott féksarukat
festeni? (1 pont)

a. Mint az 54 kg/folyóméter rendszerű síneknél alkalmazott féksarukat, azaz sárgára kell festeni.
b. A 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél alkalmazott féksarukat vörösre kell festeni.
c. Nincs a 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél alkalmazható féksaru.

8. Milyen szolgálati hely a Forgalmi kitérő? (1 pont)
a. Bejárati jelzőkkel fedezett, vonattalálkozásra berendezett, személy- és áruforgalmi szolgáltatásra meg

nem nyitott szolgálati hely.
b. Fedező jelzőkkel fedezett, vonattalálkozásra berendezett, nyíltvonali szolgálati hely.
c. Bejárati, kijárati jelzőkkel fedezett, vonattalálkozásra berendezett, áruforgalmi szolgáltatásra meg nem

nyitott nyíltvonali szolgálati hely.

9. Mely szolgálati helyekre vonatkozó előírások érvényesek az egyvágányú pályán lévő
forgalmi kitérőkre forgalomszabályozási szempontból? (1 pont)

a. A pályaelágazásokra vonatkozó előírások érvényesek.
b. Az állomásokra vonatkozó előírások érvényesek.
c. A pályaelágazásokra, deltakiágazásokra és rendező pályaudvarokra vonatkozó előírások érvényesek.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 4-6. fejezet

10. Milyen esetekben vezetheti a tolatást a tolatásvezetői (vonali tolatásvezetői) vizsgával
rendelkező mozdonyvezető? (1 pont)

a. Rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás közben.
b. Csak a szolgálati helyre rendszeresített tolatómozdonnyal végzett tolatás esetén.
c. Az egyközpontos állomásokon, ha a mozdonyok mozgásának engedélyezése és a közvetlen

mozgásszabályozáson túl nincs egyéb teendője.
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 7. fejezet

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

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

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

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

12. 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 ütközői összeérnek és a kapcsolást gépészeti, műszaki dolgozók
végzik műszaki előírások alapján.

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

13. 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. 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.

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

14. Ki köteles a rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzését elvégezni? (1 pont)
a. Ahol kocsivizsgáló teljesít szolgálatot, a rögzítő saruk használhatóságának ellenőrzése a kocsivizsgáló

feladata.
b. Ahol kocsivizsgáló teljesít szolgálatot, a rögzítő saruk használhatóságának ellenőrzését a kocsivizsgáló

köteles elvégezni, ahol nincs kocsivizsgáló, ott a rögzítő saruk használhatóságának ellenőrzése mindig a
rögzítő sarut használó dolgozók feladata.

c. A rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzését az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles elvégezni.

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

15. Ki köteles a vonatok menetrendjének elkészítéséhez szükséges adatokat a
pályakapacitás-elosztó szervezet részére szolgáltatni? (1 pont)

a. Minden esetben a vontatási szolgáltatást nyújtó kötelessége.
b. A vállalakozó vasúti társaság.
c. A pályahálózat működtetője köteles adatot szolgáltatni.
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16. Hogyan kell a vállalakozó vasúti társaságnak a menetvonal-igényt a vasúti
pályakapacitás-elosztó szervezet felé beadni? (1 pont)

a. A vállalakozó vasúti társaságnak csak a közlekedtetni kívánt vonat számát kell a menetvonal igénnyel
együtt beadnia.

b. A menetvonal igény beadásakor a vállalakozó vasúti társaságnak csak azt kell meghatároznia, hogy az
igényelt menetvonalon, mely szolgálati helyeken kér kereskedelmi célú megállást.

c. A vállalakozó vasúti társaság a menetvonal-igényt a tervezett vonat menetrendjének elkészítéséhez
szükséges adatokkal (hossz, elegytömeg, vontatójármű típusa, terhelési adatai, sebesség) együtt köteles
beadni.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 11. fejezet

17. Milyen vonatokkal szabad a merev kapcsolórúddal, vagy rakománnyal összekapcsolt
rakott kocsikat továbbítani? (1 pont)

a. Legfeljebb 50 km/h sebességgel közlekedő tehervonatokkal szabad továbbítani.
b. Az ilyen kocsik és az utasokkal elfoglalt kocsik közé legalább egy védelmet nem igénylő kocsit kell

besorozni.
c. Legfeljebb 60 km/h sebességgel közlekedő tehervonatokkal szabad továbbítani.

18. Ki köteles a kisiklott rakott kocsi külön menetben történő továbbításának feltételeiről
gondoskodni? (1 pont)

a. A külön menetként történő továbbítás feltételeiről a pályahálózat működtetője köteles gondoskodni,
mivel a külön menetet csak azonnali megrendelésű üzemi célú menetvonalon szabad közlekedtetni,
melynek megrendelésére csak a pályavasútnak van jogosultsága.

b. A Gépészeti Üzletágtól kapott engedély alapján a pályahálózat működtetője köteles gondoskodni.
c. A külön menetként történő továbbítás feltételeiről a rakott kocsi használójának (tulajdonos, bérlő) kell

gondoskodnia.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 13. fejezet

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

a. Minden vonat részére menetrendet kell készíteni.
b. Az operatív tehervonatok kivételével valamennyi vonat részére menetrendet kell készíteni.
c. 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.

20. 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.
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 14-15-16-17-20. fejezet

21. Hogyan történik a közlekedő vonatok kijelölése, forgalomba helyezése? (1 pont)
a. A rendes vonatokat menetrendváltozás előtt a Forgalmi Főosztály jelöli ki és közli a Pályavasúti Területi

Központ Forgalmi Osztályaival.
b. A vonatok forgalomba helyezése a menetrendváltozást megelőzően a kapacitás-elosztó és a pályavasúti

informatikai rendszereken keresztül, folyamatosan történik.
c. Az éves és évközi menetvonalon közlekedő vonatokat a kapacitás-elosztó szervezet jelöli ki, valamennyi

más vonat (azonnali, üzemi menetvonallal rendelkező) kijelölését és forgalomba helyezését a Forgalmi
Főosztály végzi.

22. Milyen eszközök igénybevételével történik a vonatok lemondása? (1 pont)
a. A kezelési jogosultsággal rendelkező vasúttársaságok a kizárólag kapacitás-elosztó szervezet „Kapella”

rendszerében naponta egyszeri alkalommal (600) történő rögzítésével.
b. Vonalirányítói készüléken keresztül a szolgálati helyek egyidőben történő értesítésével.
c. A vonatok lemondása a kapacitás-elosztó és a pályavasúti informatikai rendszereken keresztül,

folyamatosan történik.

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

23. Gurítható, szalasztható-e olyan küldeménnyel rakott kocsi, amelynek rakománya a
padlószinttől számítva 2 méternél magasabb? (1 pont)

a. Igen gurítható, szalasztható.
b. Az ilyen rakománnyal rakott kocsik nem guríthatók, de óvatosan szalaszthatók.
c. Nem.

24. Hogyan guríthatók, szalaszthatók a 20 tonnánál nagyobb tömegű tárgyakat tartalmazó
kocsik? (1 pont)

a. Az ilyen kocsikat gurítani tilos, de kézifékkel óvatosan szalaszthatók.
b. Óvatosan guríthatók és óvatosan szalaszthatók.
c. Nem guríthatók, nem szalaszthatók.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15-16-17. Függelék

25. Milyen számtartomány tartozik a fővonali tartalék vonatszám számcsoportjába?
(1 pont)

a. A 15000―19999-ig számtartomány tartozik.
b. A 20000―24999-ig számtartomány tartozik.
c. A 14000 — 14999-ig számtartomány tartozik.

26. Melyik számtartomány tartozik a mellék- és keskeny nyomközű vonalakon
személyszállító- és egyéb vonatok számcsoportjába? (1 pont)

a. A 40000 ― 49999-ig számtartomány tartozik.
b. A 20000 ― 39999-ig számtartomány tartozik.
c. A 30000 ― 39999-ig számtartomány tartozik.
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 27-33. Függelék

27. Mikor és hogyan kerül kiadásra az egyedi továbbítási engedély? (1 pont)
a. Az egyedi továbbítási engedélyt a vállalkozó vasúti társaság kérésére az Üzemirányító Központ adja ki a

rendelkezésre álló pályavasúti informatikai rendszeren keresztül a továbbítási útvonalon érintett
valamennyi szolgálati helyre, és az érintett pályavasúti szakszolgálatoknak.

b. Az egyedi továbbítási engedélyt a SZIR – FOR funkcionális felügyelet a menetvonal tulajdonos külön
kérésére adja ki a SZIR informatikai rendszer R231 Jelentésével a továbbítási útvonalon érintett
valamennyi szolgálati helyre és az érintett pályavasúti szakszolgálatoknak.

c. Az egyedi továbbítási engedélyt a SZIR – FOR funkcionális felügyelet a vállalkozó vasúti társaság külön
kérésére adja ki a SZIR informatikai rendszer R232 Jelentésében a továbbítási útvonalon érintett
valamennyi szolgálati helyre.

28. Az egyedi továbbítási engedélyt kijuttatja el a vállalkozó vasúti társaság részére?
(1 pont)

a. A menetvonal engedélyt kiadó Vasúti pályakapacitást elosztó szervezet.
b. Az Üzemirányító Központ.
c. A SZIR – FOR funkcionális felügyelet.

29. Hogyan értesül a vállalkozó vasúti társaság az egyedi továbbítási engedélykiadásáról?
(1 pont)

a. Az Integrált Ügyfélkapcsolati informatikai alrendszerből történő letöltés útján.
b. Az egyedi továbbítási engedélyt az Üzemirányító Központ a vállalkozó vasúti társaság részére eljuttatja.
c. A SZIR – FOR funkcionális felügyelet által a SZIR informatikai rendszerben elkészített R231 Jelentés

automatikus elküldésével

30. Az egyedi továbbítási engedélyt mikor és hol kell nyilvántartani? (1 pont)
a. „Kapacitáskorlátozást eredményező üzemviteli nyilvántartás” című előjegyzést kell vezetni azokon az

állomásokon, ahol pályavasúti informatikai rendszer nem áll rendelkezésre.
b. Külön erre a célra felfektetett nyilvántartást kell vezetni azokon az állomásokon, ahol pályavasúti

informatikai rendszer nem áll rendelkezésre.
c. „Kapacitáskorlátozást eredményező egyedi engedéllyel továbbítható rendkívüli küldemények”

nyilvántartást kell vezetni valamennyi állomás típusú szolgálati helyen.


