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Fontos tudnivalók 

Útmutató a versenyző/k teljesítményének értékeléséhez 

- A feladatlap egységes értékeléséhez a rendelkezésre álló megoldási javaslatot kell 

használni. 

- Az egyszerű rövid (teszt) feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges, és a versenyző a helyes 

válaszok számánál több választ jelöl meg, a többletválaszok számával a pontszámot 

csökkenteni kell. A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is 

elfogadható a ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 

- Kérjük, hogy a javítást végző tanár minden feladat esetén írja az elért pontszámot a 

maximálisan adható pontszám mellé! 

- A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

- A zárt (totó, párosítás) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 2-2 pont adható! Ha a 

versenyző a szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 2-2 pont 

levonásával járnak! 
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Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 

11985-16 Vasúti jelzési ismeretek 90 pont 

11986-16 Vasúti forgalmi ismeretek 110 pont 

A feladat értékelése és megoldási javaslata 

A 

FELADAT 

SORSZÁMA 

A FELADAT LEÍRÁSA 
A FELADAT 

PONTSZÁMA 

1. Totó 20 

2. Mondat kiegészítés 20 

3. Párosítás 20 

4. Egyszeres-többszörös választás kiválasztással 10 

5. Igaz – Hamis 20 

6. A vágányút ellenőrzése 20 

7. Útsorompók lezárása, felnyitása 30 

8. Értesítés a tolatás engedélyezéséről 20 

9. Figyelési, tájékozódási és értesítési kötelezettség 20 

10. Követő vonat indítása állomástávolságban 20 

 Összesen: 200 
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Vasúti jelzési ismeretek (11985-16)      

1. Feladat 20 pont 

TOTÓ kérdések  

Megoldás: 1; 2; X; 1; 1; X; 1; 2; 2; X. 

2. feladat 20 pont 

Mondat kiegészítés  

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás „Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása és 

jelzései” témakörből „Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása” részből 

egészítse ki az alábbi mondatokat! 

Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző olyan biztosított fény főjelző, amely az útsorompó 

működésének ellenőrzésére szolgál. A fénysorompóval felszerelt útátjáró előtt 30 m 

távolságra kell felállítani.  

Ha az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző főlapja két lámpahelyes kialakítású, akkor az csak 

az általa fedezett útsorompó(k) működésének ellenőrzésére vonatkozó önálló jelzéseket 

mutat.  

Ha az útsorompót ellenőrző fedezőjelző főlapja három vagy négy lámpahelyes kialakítású, 

akkor az egyben sebességjelzést (előjelzést) ad a következő főjelzőre az Utasítás 2.4. és 2.5. 

fejezetében foglaltak szerint.  

Az útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre külön előjelzővel vagy főjelzővel előjelzést kell adni. 

Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző külön előjelzője, illetve az Útsorompót ellenőrző 

fedezőjelzőre előjelzést adó főjelző előtt az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre 

figyelmeztető jelet kell elhelyezni (253. ábra). A jelzőn alkalmazható Hívójelzés, az 

ellenkező irányú jelző hátoldalán pedig a Hívójelzés feloldása jelzés. 

3. feladat 20 pont 

Párosítás. A kézijelzések és hangjelzések. Állítsa őket párba! 

Megoldás: 1. / I;, 2. / M;,  3. / G;,  4. / K;,  5. / O;,  6. / L;,  7. / P;,  8. / C;,  9. / A;,  10. / B.  

4. feladat 10 pont 

Egyszeres többszörös választás kiválasztással 

Követővonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán állomástávolságban 

Megoldás: a; d; f; h; j; l; m; n; p; r; s.  

Ha tíz kiválasztás helyes, akkor már adható a 10 pont. 
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5. feladat 20 pont 

Igaz Hamis 

Jelzési utasítás alapfogalmak 

a. / Igaz; b. / Igaz; c. / Hamis; d. / Hamis; e. / Igaz; f. / Hamis; g. / Hamis; h. / Igaz;  

i. / Igaz; j. / Hamis. 

Vasúti forgalmi ismeretek (11986-16)  

6. feladat 20 pont 

Ismertesse az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás előírása alapján hogyan történik a „Vágányút 

ellenőrzése” feladat végrehajtása. 

A vágányút beállításakor meg kell győződni arról, hogy: 

a., nincs-e meg nem engedett vonatmozgás vagy tolatás, 

b., a vágányútban nincsenek-e járművek,                2 pont 

c., a vágányúttal közvetlenül szomszédos két vágányon lévő járművek biztonsági határjelzőn 

belül állnak-e.                     2 pont 

A vágányút beállítására utasított dolgozók a vágányút beállítása alkalmával mindezekről a 

vágányút áttekintésével, ha az áttekintés bármely ok miatt nem lehetséges, akkor a vágányút 

tényleges bejárásával kötelesek meggyőződni.                2 pont 

A vágányút ellenőrzésére vonatkozó részletes helyi rendelkezéseket és a forgalmi 

szolgálattevő vágányút ellenőrzésre vonatkozó feladatát az ÁVU-ban, illetve távkezelt, 

távvezérelt, KÖFI szolgálati helyek esetében a forgalomszabályozó és vonatszemélyzet 

feladatát a vonatkozó (Vonali) Végrehajtási Utasításban kell szabályozni.             2 pont 

A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által a KH-ban kijelölt 

fővonalakon a közvetlen visszajelentésre indított: 

a., ugyanazon a vágányúton közlekedő megálló, vagy áthaladó személyszállító vonat, és 

b., áthaladó nem személyszállító vonatot követő vonatok esetében  az elől haladó vonat 

zárjelzőjének megtekintése pótolhatja a vonat vágányútjának ellenőrzéséhez szükséges 

tényleges bejárást akkor, ha a vágányút a biztosítóberendezés kezeléséhez szükséges mértékig 

zárva maradt és nem végeztek a vonat vágányútját veszélyeztető mozgást.            3 pont 

Ha az állomáson vágányfoglaltságot jelző biztosítóberendezés van és az jól működik, akkor a 

vágányút Forgalmi Utasítás szerinti ellenőrzését az ellenőrző berendezés megtekintésével kell 

elvégezni.                     2 pont 

 

 

 

 



Versenyzői kód:  / 62 /  

 

6/10 

35/2016. (VIII.31.) NFM  

54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő 
 

A vágányútellenőrzést a Forgalmi Utasításban előírtak szerint kell megtartani akkor, ha: 

a., az ellenőrző berendezés nem működik, 

b., a vágányra 6000 kg-nál könnyebb járművet helyeztek, 

c., a vágányban szigeteletlen vágányrész is van,                2 pont 

d., a vágányon a megelőző 12 órában járműmozgás nem volt, 

e., a szomszédos vágányon olyan rendkívüli küldemény van, amelynek a Biztonsági 

határjelzőn belül 30 m-nél beljebb kell lennie.                2 pont 

Ha a vágányútellenőrzés a helyi sajátosságok miatt (egyállítóközpontos 

biztosítóberendezéssel rendelkező szolgálati helyek, valamint távkezelt, távvezérelt 

személyzet nélküli szolgálati helyek) nem hajtható végre a Forgalmi Utasításban előírtak 

szerint, akkor a vágányútellenőrzést az ÁVU-ban előírtak szerint kell megtartani.  

                      2 pont 

Vonatközlekedés előtt a vágányutat kötelesek áttekintéssel megvizsgálni a nyíltvonali 

szolgálati helyeken vonatfogadásra kötelezett dolgozók is.               1 pont 

7. feladat 30 pont 

Ismertesse az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás előírása alapján az útsorompók lezárására, 

felnyitására vonatkozó szabályokat! 

Jelzővel függésben lévő útsorompót a jelző állítása előtt le kell zárni, ügyelve arra, hogy a 

korai jelzőállítás indokolatlanul ne késleltesse a közúti közlekedést.              2 pont 

Jelzővel függésben nem lévő nyíltvonali útsorompót kezelő dolgozó a vonat kiszámított 

érkezési ideje előtt 4 perccel korábban köteles az útsorompót lezárni, a jelzőőr pedig a közúti 

közlekedést leállítani.                    2 pont 

A vonat számáról és előrelátható indulási idejéről értesített sorompókezelők, illetve az 

útátjárót fedező jelzőőrök az előre látható indulási idő és a vonat legnagyobb sebességének 

megfelelő menetidejének — ha ilyen nincs, az alapsebességének megfelelő menetidejének — 

összegzésével kötelesek a vonat várható érkezési idejét kiszámítani, és az útsorompót az előírt 

időben lezárni, illetve a közúti közlekedést kézi jelzéssel leállítani.             4 pont 

A sorompókezelőkkel Menetrendjegyzéken kell közölni — az állomástól az útátjáróig terjedő 

távolságra — a vonatok legnagyobb illetve alapsebességéhez tartozó menetidejét. A 

jelzőőrökkel a Menetidők táblázatos kimutatásán kell a menetidőket közölni.            3 pont 

Rendkívüli áthaladásról, a sorompókezelőt illetve a jelzőőrt értesíteni kell, aki a figyelembe 

jövő menetidőt 2 perccel csökkentve köteles számításba venni.              2 pont 

Az útsorompót — kivéve az önműködő oldású fénysorompókat — a vonat végének és az 

esetleges tolómozdonyának az útátjárón történő áthaladása után kell felnyitni.            2 pont 

Felnyitás előtt meg kell győződni arról, hogy nem indokolja-e más mozgás az útsorompó 

további zárva tartását.                    2 pont 

Önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt vonalakon a térközbiztosító berendezés 
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használhatatlansága esetén az első, beállított menetiránnyal szemben állomástávolságú 

követési rendben közlekedő vonat személyzetét az Utasításban előírtak szerint értesíteni kell: 

a., a fénysorompó használhatatlanságáról,                 2 pont 

b., a villogó fehér fény megmaradásáról,      

c., az útátjáró előtti megállásról, ha a vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

                      2 pont 

A beállított menetiránnyal szemben állomástávolságú követési rendben közlekedő és a 

nyíltvonali fénysorompók használhatatlanságáról az Utasításban előírtak szerint értesített első 

vonat után indított követő vonat(ok), illetve a beállított menetiránynak megfelelően 

állomástávolságú követési rendben közlekedő valamennyi vonat személyzetét az Utasításban 

előírtak szerint értesíteni kell a nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról.  

                      4 pont 

A térközbiztosító berendezés használhatatlanságának időtartama alatt a nyíltvonali 

fénysorompók zavarfeloldását megkísérelni nem szabad.               2 pont 

Ha az útsorompót kezelő — fénysorompó esetén az a dolgozó, akinek szolgálati helyén a 

visszajelentő készülék van — illetve a jelzőőr járműmegfutamodást vesz észre, vagy arról 

értesítést kap, akkor köteles az útsorompót azonnal lezárni, illetve a közúti közlekedést 

leállítani.                     3 pont 

8. feladat 20 pont 

Ismertesse az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás előírása alapján, hogy mit kell közölni az „Értesítés a 

tolatás engedélyezéséről” témakörben leírtak szerint, továbbá mikor kell a tolatást csal 

élőszóval engedélyezni! 

a) Értesítés a tolatás engedélyezéséről               11 pont 

Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával 

közölni kell: 

a., az elvégzendő feladatokat,                  1 pont 

b., a tolatás megkezdésének és ha lehetséges, befejezésének idejét,             1 pont 

c., az esetleges tolatási korlátozásokat,                 1 pont 

d., mely vágányok között, mellett vagy fölött végeznek munkát más szakszolgálati ág 

dolgozói, vagy a vasúttal szerződéses viszonyban álló munkáltatók dolgozói,            1 pont 

e., a kiadott féksaruk darabszámát, valamint a rögzítősaruk darab- és sorszámát.            1 pont 

A tolatáshoz szükséges féksarukat, kulccsal lezárható kocsifogó alátéteket illetve a 

rögzítősarukat akkor, ha azokat a szolgálati hely készletéből biztosítják: 

a., az állomási személyzet közül kijelölt, illetve a szolgálati helyre érvényes vizsgákkal 

rendelkező tolatásvezető részére a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában történő 

előjegyzés mellett,                    2 pont 
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b., személyszállító vonatnál a vezető jegyvizsgáló, nem személyszállító vonatnál a vonali 

tolatásvezető részére Írásbeli rendelkezésen való elismertetéssel kell átadni.            2 pont 

A fentiek szerint kiadott féksarukat, rögzítősarukat és kulccsal lezárható kocsifogó alátéteket 

a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában történő előjegyzés mellett kell visszavenni.

                      2 pont 

b) Élőszóval kell a tolatást engedélyezni                 9 pont 

a., állomáson az állomási személyzet közül kijelölt, tolatás vezetésével megbízott dolgozó 

részére,                     1 pont 

b., a szolgálati helyre érvényes vizsgákkal rendelkező, a pályahálózat működtető létszámába 

tartozó tolatásvezető részére,                  1 pont 

c., a sajátcélú vasúti pályahálózatot tolatási művelettel kiszolgáló menet pályahálózat 

működtető létszámába tartozó tolatásvezetője részére,                1 pont 

d) más szolgálati ágak vágányzatán forgalmi személyzettel végzendő tolatás alkalmával. 

                      1 pont 

Az engedélyezés történhet a váltókezelői szolgálati helyiségben dolgozók közvetítésével is.

                      1 pont 

Az egyközpontos állomásokon a mozdonyok mozgásának engedélyezése történhet utasítást 

adó hangszórós távbeszélő berendezésen vagy mozdonyrádión.               2 pont 

Amennyiben a közvetlen mozgásszabályozáson túl egyéb rendelkezés közlése nem szükséges, 

az adott rendelkezés nyugtázása mellőzhető.                2 pont 

9. feladat 20 pont 

Ismertesse az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás „Vonatközlekedés lebonyolítása” fejezetéből az 

„Általános rendelkezések” témakör előírásai közül a „Figyelési, tájékozódási és értesítési 

kötelezettség”-re vonatkozó szabályokat! 

A közlekedést szabályozó dolgozók kötelesek a vonatközlekedést állandóan figyelni, a 

közlekedő vonatok iránt érdeklődni, a rendellenes menetekről egymást tájékoztatni és 

idejében tett megfelelő intézkedésekkel a zavartalan közlekedést biztosítani.            2 pont 

Ha valamely állomásról személyszállító vonat 10, más vonat 30 percnél nagyobb késéssel fog 

indulni, illetve, ha a késés valamely állomásról ennyi idővel növekszik, akkor forgalmi 

vonalirányító által kezelt vonalakon a forgalmi vonalirányító, más vonalakon a forgalmi 

szolgálattevő köteles a késés nagyságát a rendelkezési szakasz valamennyi érdekelt 

állomásával közölni.                    3 pont 

A nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók kötelesek mind a két állomás forgalmi 

szolgálattevőjének, a forgalmi szolgálattevők pedig a forgalmi vonalirányítónak tudomására 

hozni minden menetrendtől eltérő közlekedést, továbbá a vonalon vagy a vonatnál 

bekövetkezett rendkívüli eseményeket.                 2 pont 
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A két forgalmi szolgálattevő részére jelentést kell tenniük a távolbalátás korlátozottságáról és 

annak megszűnéséről is.                   1 pont 

A forgalmi szolgálattevők és a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását 

végző állomási dolgozók az érkező, áthaladó vonatokat a napszaknak megfelelő szükséges 

jelzőeszközzel felszerelve idejében kötelesek a kijelölt helyen várni, az induló vonatok 

mozdonyvezetőinek felhatalmazása végett pedig idejében a helyszínre menni.            3 pont 

A biztonságos be-, ki- illetve áthaladás érdekében a forgalmi szolgálattevők a szükséges 

intézkedéseken kívül kötelesek gondoskodni: 

a., a megerősítéshez szükséges személyszállító kocsiknak, a továbbítandó teherkocsiknak az 

induló, üzemváltó állomáson, az előfogati és tolómozdonyoknak megfelelő helyen való 

indulásra kész állapotban történő rendelkezésre állásáról;               2 pont 

b., a végzendő tolatásokról; 

c., a D.4.sz. Utasításban előírtak biztosításáról; 

d., a tér megvilágításáról;                   2 pont 

e., arról, hogy a be-, ki- vagy áthaladó vonatok az utasok biztonságát ne veszélyeztessék;

                      1 pont 

f., az induló személyszállító vonatok előfűtéséről, előhűtéséről, felállítás helyének és az 

érkező vonat megállási helyének kijelöléséről;                1 pont 

A forgalmi szolgálattevők és a váltókezelői szolgálati helyeken dolgozók arról is kötelesek 

gondoskodni, hogy a vágányút idő előtti lezárása vagy időn túli zárva tartása ne gátolja az 

állomás tolatási munkáját, illetve ne zavarja más vonatok közlekedését.             2 pont 

Az a) -e) alpontokban felsorolt feladatok végrehajtásának módját az ÁVU-ban, a f) alpontban 

előírtakat pedig az ÁVU mellékletében kell szabályozni.               1 pont 

10. feladat 20 pont 

Hogyan történik az állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán a „Követő vonat 

indítása állomástávolságban”?  

a., Alapszabály        2 pont 

Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán az elöl haladó vonat után ugyanarra a 

vágányra általában csak akkor szabad követő vonatot indítani, ha az elöl haladó vonat 

megérkezett a következő állomásra és erről visszajelentés érkezett.             2 pont 

b., Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt      18 pont 

Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán nappal vonatként közlekedő személy-

vágánygépkocsit, munkagépet, továbbá egyedül vagy pótkocsikkal közlekedő teher-

vágánygépkocsit, az Utasításban előírtak alapján menetrend nélküli munkavonatként el 

szabad indítani a visszajelentés vétele előtt is, ha: 

a., a kijárati jelző és a következő állomás bejárati jelzője között nincs szerkezeti függés; 

                     2 pont 
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b., a távolbalátás nem korlátozott; 

c., az értekezés a következő állomás forgalmi szolgálattevőjével és a pályaszemélyzet 

valamennyi vonatfogadásra kötelezett tagjával lehetséges;               2 pont 

d., a következő állomás forgalmi szolgálattevője az elöl haladó vonatot követő egység részére 

is engedélyt adott; 

e., a visszajelentés vétele előtti közlekedésről a pályaszemélyzet valamennyi vonatfogadásra 

kötelezett tagját értesíteni lehetett.                  2 pont 

Olyan állomások között, ahol át nem tekinthető alagút vagy vonat által működtetett állomási 

fénysorompó berendezés van, az előző pontban felsorolt vonatként közlekedő járművek is 

csak az elöl haladó vonatról kapott visszajelentés után indíthatók.              2 pont 

Visszajelentés vétele előtt az elöl haladó vonat után csak egyetlen egység indítható. Engedély 

a vonat és a követő egység részére egyszerre is kérhető, visszajelentést az egység beérkezése 

után egyszerre is lehet adni.                  2 pont 

A követő egység vonatszemélyzetét értesíteni kell arról, hogy vonatot követnek visszajelentés 

vétele előtt. A követő egység a vonatot legfeljebb 200 m-re közelítheti meg.            2 pont 

Ha a bejárati jelző az egység odaérkezésekor továbbhaladást tiltó jelzést ad, akkor a járművet 

meg kell állítani és a jelzőtől csak akkor szabad elindulni, ha azon továbbhaladást 

engedélyező vagy Hívójelzés jelenik meg, vagy ha élőszóval engedélyt adnak a behaladásra. 

                      2 pont 

A bejárati jelzővel megállított egység bármely szabad vagy foglalt vágányra bejáratható. 

                      2 pont 

Behaladni azonban csak olyan sebességgel (legfeljebb 15 km/h) szabad, hogy a járművet a 

vágányon álló járművek előtt biztonságosan meg lehessen állítani.              2 pont 

 


