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Fontos tudnivalók 
Útmutató a versenyzők 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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Vasúti jelzési ismeretek  

 

1. Feladat 20 pont 

TOTÓ kérdések  

Megoldás a kérdések sorrendjében: 1; 2; X; X; X; 2; 1; 1; 2; X. 

 

2. Feladat  20 pont 

Mondat kiegészítés  

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás „A fényjelzők és jelzéseik” témakörből „A jelzések 

értelmezésének alapszabályai” részből egészítse ki az alábbi mondatokat! 

 

Ha a fényjelző főlapján két fény világít, — ezek közül egyik sem lehet vörös színű — 

akkor az alsó fény mindig sárga színű és sohasem villog. Ez azt jelzi, hogy a jelzőhöz a 

vonat elejével legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad érkezni. 

A következő jelzőn várható jelzésre: 

a., a felső fény színe, folyamatossága, villogása vagy 

b., folyamatosan világító kettő sárga fény és a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon 

megjelenő számkijelzés ad előjelzést. 

 

3. Feladat 20 pont 

Párosítás. A kijárati jelzők jelzései: Állítsa őket párba! 

Megoldás: 1./L.;  2./F.;  3./E.;  4./B.;  5./J.;  6./P.;  7./C.;  8./M.;  9./A.;  10./D.  

4. Feladat 10 pont 

Egyszeres többszörös választás kiválasztással 

A tolatás közben adható jelzések. 

Megoldás a kérdések sorrendjében: a.);  c.);  f.);  h.);  j.);  l.);  m.);  o.);  r.)  

Ha mind a kilenc kiválasztás helyes, akkor adható meg a 10 pont 

 

5. Feladat 20 pont 

Igaz Hamis 

Jelzési utasítás alapfogalmak 

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

i.)/ Igaz;  j.)/Igaz 
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Vasúti forgalmi ismeretek  

6. Feladat 20 pont 

Ismertesse az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás alapján „A vágányút beállítása és ellenőrzése” 

témakörén belül az információs vázlatban szereplő előírásokat! 

Utasítás a vonat vágányútjának beállítására 

A forgalmi szolgálattevő vonat érkezése, indulása, illetve áthaladása előtt köteles az állomás 

két végén, továbbá az ÁVU-ban kijelölt közbeeső váltókezelői és sorompókezelői szolgálati 

helyiségben dolgozókat, útsorompó használhatatlansága esetén ― ha azt jelzőőr fedezi ― a 

jelzőőrt (jelzőőröket) utasítani a vonat vágányútjának beállítására.   2 pont 

Érkező vonat vágányútjának beállítását: „A ..........sz. vonat kb. .... óra .... perckor bejár a 

.....sz. vágányra” szöveggel kell elrendelni. Induló vonat vágányútjának beállítását: „A 

..........sz. vonat kb. .... óra .... perckor kijár a .....sz. vágányról” szöveggel kell elrendelni. 

           2 pont 

Ha induló (áthaladó) vonat vágányútja beállításának elrendelésekor az induló (áthaladó) vonat 

által használandó vágányon ellenkező irányú vonat van útban, a vágányút beállítását „A 

...........sz. vonat behaladása után a ...........sz. vonat kb. .... óra .... perckor kijár a .....sz. 

vágányról, illetve áthalad a .....sz. vágányon” szöveggel kell elrendelni.  2 pont 

Ha térközi közlekedés esetén több vonat van útban, az utolsó vonat számát kell az 

érdekeltekkel közölni.        2 pont 

Ha az állomások között nincs jól működő irányváltó vagy ellenmenetet kizáró 

biztosítóberendezés és a vágányút beállításának elrendelésekor az állomás felé nincs 

ellenkező irányú vonat útban, a vágányút beállítását: „A ...........sz. vonat kb. .... óra .... 

perckor kijár a .....sz. vágányról, illetve áthalad a .....sz. vágányon.   2 pont 

Ellenvonat nincs útban” szöveggel kell elrendelni. Ez egyben engedély a vonat kibocsátására.

           2 pont 

A közölt ellenvonat beérkezése vagy „Ellenvonat nincs útban” szöveg közlése nélkül vonat 

nem bocsátható ki a szolgálati helyről.      2 pont 

Az ellenvonatra vonatkozó szöveg közlése elmarad, ha jól működő irányváltó vagy 

ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés van.  

Távbeszélőn az utasítást az érdekeltekkel egyszerre kell közölni.   2 pont 

Ha az utasítást vezető váltókezelő, külső forgalmi szolgálattevő nyugtázza, akkor köteles azt 

az érdekelt váltókezelőknek élőszóval továbbítani.     2 pont 

Vágányút beállításának elrendelésekor és bejelentésekor közölni kell a szükséges forgalmi 

jellemzőket (pl. ki/bejárat a helyes/helytelen, foglalt, elzárt, vágányzárolt vágányra/ról, a 

vonat kapcsolt/kapcsolatlan tolómozdonnyal közlekedik, rendkívüli küldeményt továbbít, 

valamint, hogy a vonatot a visszajelentés vétele előtt indított egység követi, továbbá 6000 kg-

nál könnyebb jármű közlekedik).       2 pont 
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7. Feladat 30 pont 

Ismertesse az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás alapján „Eljárás a nyíltvonali fénysorompó 

használhatatlansága esetén” témakörére vonatkozó szabályokat! 

 

A zavarfeloldás eredményességéről illetve a fénysorompó használhatatlanságáról az útátjáró 

helye szerinti két szomszédos forgalomszabályozást végző állomás forgalmi szolgálattevője 

köteles egymást értesíteni.         2 pont 

Az értesítés szövegét, időpontját és az érintett útsorompó számát a két szomszédos 

forgalomszabályozást végző állomás forgalmi szolgálattevője köteles előjegyezni a Fejrovatos 

előjegyzési napló külön sorában.        2 pont 

Ha a visszajelentő készülék nyíltvonali szolgálati helyen van, akkor a felügyeletével és 

ellenőrzésével megbízott dolgozónak a fénysorompó használhatatlanságát illetve a 

zavarfeloldás eredményességét jelentenie kell mindkét szomszédos forgalomszabályozást 

végző állomás forgalmi szolgálattevőjének.      2 pont 

Ha az Útsorompót ellenőrző fedező jelző, a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző, a 

Mellékvonali ellenőrző jelző a fénysorompó használhatatlanságára illetve a biztonságot nem 

veszélyeztető hibára utaló jelzést ad, akkor a mozdonyszemélyzet ezt a körülményt a 

rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles azonnal a forgalmi személyzettel (forgalmi 

vonalirányító, forgalmi szolgálattevő) közölni.     4 pont 

A nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról a közlekedő vonatok személyzetét — a 

már nem értesíthető vonatok kivételével — értesíteni kell.    2 pont 

Ha a nyíltvonali fénysorompón a kézi kezelés ellenére a villogó fehér — megtévesztő — fény 

nem szüntethető meg, akkor a közlekedő vonatok vonatszemélyzetét értesíteni kell: 

a., a fénysorompó használhatatlanságáról,      2 pont 

b., a villogó fehér fény megmaradásáról,      2 pont 

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

           2 pont 

Nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha: 

a., az útátjárót jelzőőr fedezi, aki értesíthető volt,     2 pont 

b., az útátjárót a közúti forgalom elől lezárták,     2 pont 

c., a helyhez kötött jelző (Útsorompót ellenőrző fedezőjelző, Fénysorompót ellenőrző 

útátjárójelző, Mellékvonali ellenőrző jelző) a használhatatlanságról jelzést ad, 2 pont 

d., a vonat által vezérelt fénysorompó üzemképes működését helyhez kötött főjelző (nem 

önálló jelzéssel) ellenőrzi.        2 pont 

A nyíltvonali útátjárók helyét és biztosítási módját — kiemelve azokat az önműködő 

fénysorompókat, melyeknek üzemképes működését ellenőrző-, vagy főjelző ellenőrzi — az 

ÁVU-ban kell felsorolni és kimutatás formájában a forgalmi irodában kifüggeszteni. 2 pont 

A kimutatáshoz szükséges adatokat a pályahálózat működtető területi illetékes szervezeti 

egysége köteles az érintett állomás részére megadni.    2 pont 
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8. Feladat  

Ismertesse az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás előírása alapján hogyan történhet „A tolatás 

engedélyezése” témakörét az információs tartalom segítségével! 

a) Állomáson                    4 pont 

Állomáson tolatást a forgalmi szolgálattevő (központi forgalomirányító) engedélyezhet, 

illetve rendelhet el.          2 pont 

Fővágányt nem érintő illetve nem veszélyeztető tolatást azonban engedélyezhet a külső 

forgalmi szolgálattevő, valamint a forgalmi szolgálattevőtől esetről-esetre kapott engedély 

alapján a vezető váltókezelő, váltókezelő is.      2 pont 

 

b) Nyíltvonalon                   2 pont 

Nyíltvonalon vagy nyíltvonali szolgálati helyen vonattal végzendő tolatást csak a vonatot a 

nyíltvonalra indító forgalmi szolgálattevő engedélyezhet, illetve rendelhet el. 

c) Megálló-rakodóhelyen, vagy rakodóhelyen               6 pont 

Megálló-rakodóhely vagy rakodóhely rakodóvágányain nem vonattal végzendő tolatást csak 

az ott szolgálatot végző munkavállaló engedélyezhet.     2 pont 

Amennyiben a megálló-rakodóhelyen vagy rakodóhelyen munkavállaló nem végez 

szolgálatot, a rakodóvágányokon nem vonattal végzett tolatást a vonatot a megálló-

rakodóhelyre vagy rakodóhelyre indító forgalmi szolgálattevő engedélyezhet.  2 pont 

Ha megálló-rakodóhelyen a tolatás nyíltvonali vágányt érint, vagy ha a tolatás miatt lezárt 

váltót kell felnyitni, akkor a tolatásra a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjétől 

kell engedélyt kérni.          2 pont 

 

d) Sajátcélú vasúti pályahálózaton                 4 pont 

Sajátcélú vasúti pályahálózaton a kiszolgáló menettel végzendő tolatást a menetet indító 

forgalmi szolgálattevő köteles engedélyezni.      2 pont 

Sajátcélú vasúti pályahálózaton a fuvaroztató fél dolgozói által végzendő tolatás 

engedélyezésének és lebonyolításának módját Végrehajtási Utasításban kell szabályozni. 

           2 pont 

e) Gépészeti, pályavasúti és egyéb szolgálati ág vágányzatán             4 pont 

Gépészeti, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá vasúti ipari üzem vágányzatán 

végzendő tolatás engedélyezését és saját személyzetével történő lebonyolítását az érdekelt 

szolgálati főnök köteles szabályozni.       2 pont 

Ilyen vágányzaton állomási vagy vonatszemélyzet által végzendő tolatás engedélyezésének és 

lebonyolításának módját az érdekelt szolgá-lati főnökkel egyetértve az ÁVU-ban kell 

szabályozni.           2 pont 
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9. Feladat  

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

rendelkezések” témakörei közül az információs tartalom vázlatban kijelölt szabályokat! 

 

a) A vonatok sebessége                16 pont 

A vonatokat a menetrendben előírt sebességgel kell továbbítani.   2 pont 

Menet közben sohasem szabad túllépni:  

a., a pályára és a vonatban levő járművekre engedélyezett legnagyobb sebességet;  

b., a jelzések, valamint az Utasítás rendelkezései alapján alkalmazható sebességet;  

c., a Szolgálati menetrendben előírt legnagyobb sebességet;   2 pont 

d., a vonat tényleges féksúlyszázalékának megfelelő sebességet; 

e., a sebességkorlátozásoknak megfelelő sebességet; 

f., a CSM közlekedésre engedélyezett sebességet;     2 pont 

g., a szolgálati helyek nem átmenő fővágányain közlekedő vonatoknál a bármely irányból 

odavezető váltó kitérő irányára engedélyezett — Műszaki Táblázatok II. kötet 7.C. sz. 

táblázatában meghatározott — és a vonatkozó biztosított főjelzők jelzésével is kifejezett 

sebességet.          2 pont 

h., a váltón kitérő irányban haladó Ro-La vonatnál a 30 km/h sebességet, kivéve, ha a 

vonatkozó főjelző jelzésével kifejezett parancs 40 km/h-nál nagyobb sebességet engedélyez. 

Ebben az esetben a vonat kitérő irányban is a vonatkozó főjelző jelzése alapján alkalmazható 

legnagyobb sebességgel közlekedhet.      2 pont 

Tolt vonatok — a dolgozó hóeke és hóeltakarító menetek kivételével — legfeljebb 25 km/h 

sebességgel, sorompóval fel nem szerelt, továbbá jelzőőrrel nem fedezett útátjárókon át pedig 

legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhetnek.     2 pont 

Ha a nyílt vonalról visszatoló vonatban merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal 

összekapcsolt kocsik vannak, akkor a visszatoláskor legfeljebb 5 km/h sebességet szabad 

alkalmazni. A különleges merev kapcsolórúddal rendelkező járművekkel történő visszatolás 

esetén az alkalmazható sebességet járműtípusonként külön-külön a D.2. sz. Utasítás 

tartalmazza.          2 pont 

Hóeke és hóeltakarító menet legfeljebb 50 km/h, a hókotróval felszerelt M62 sorozatú 

mozdony legfeljebb 60 km/h sebességgel közlekedhet.    2 pont 

 

b) Az alap és legnagyobb sebesség alkalmazása               4 pont 

A mozdonyvezető legnagyobb sebességgel köteles továbbítani:  

a., késett vonatot minden esetben, 

b., a menetrend szerint vagy korábban közlekedő vonatot csak akkor, ha a forgalmi 

vonalirányító illetve a forgalmi szolgálattevő utasítást ad a legnagyobb sebesség 

alkalmazására. 
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A vonatokat minden más esetben — a menetidők figyelembe vételével — legfeljebb az 

alapsebességgel kell továbbítani.       2 pont 

Ha a mozdonyvezető az alap- vagy a legnagyobb sebességet bármely ok miatt nem tudja 

betartani, akkor azt köteles jelenteni a forgalmi szolgálattevőnek vagy a forgalmi 

vonalirányítónak. Ilyenkor a forgalmi szolgálattevő és a forgalmi vonalirányító a menetidő 

növekedésével köteles számolni.       2 pont 

 

10. Feladat 20 pont 

Hogyan történik az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás előírásai alapján a „Menetrend szerint áthaladó 

vonatok megállítása a szolgálati helyeken”?  

Menetrend szerint áthaladó vonatot a szolgálati helyeken minden esetben meg kell állítani, ha 

a vonat továbbhaladásának feltételei nincsenek meg, illetve a továbbhaladást rendkívüli 

események vagy más körülmények akadályozzák.     2 pont 

Ha a szolgálati helyen külön előjelzővel rendelkező kijárati jelző, vagy pedig a kijárati jelzőre 

előjelzést is adó bejárati jelző van, akkor a kijárati jelzőt nem kell kezelni, a vonatot a kijárati 

jelző továbbhaladást tiltó jelzésével kell megállítani.    2 pont 

Ha nincsenek meg az előző bekezdésben felsorolt feltételek, akkor a vonat személyzetét a 

rendkívüli megállásról értesíteni kell. Ha a vonat személyzetét a rendkívüli megállásról nem 

lehetett értesíteni (15.16.2.1.p.), akkor a vonatot a bejárati jelzővel meg kell állítani, és a 

jelzőt csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha a vonat már megállt 

és a mozdonyvezető a Vonat állt meg a bejárati jelző előtt jelzést adott.  2 pont 

A behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő kézi jelzőeszközzel Lassan-, majd Megállj! 

jelzést köteles adni. Megállás után a mozdonyvezetőt értesíteni kell a kialakult helyzetről és a 

továbbhaladás előrelátható idejéről.       2 pont 

A fentiekben foglaltakat kell alkalmazni a szolgálati hely kijárati oldalán felállított útátjárót 

illetve állomásközt fedező jelzők esetén is. 

Ha önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt jelfeladásra kiépített pályán a csak 

mozdonyvezetővel közlekedő menetrend szerint áthaladó vonatot a szolgálati hely jelfeladásra 

ki nem épített vágányán tervezik áthaladtatni, de a vonat akadálytalan áthaladása bármely ok 

miatt (elöl haladó-, ellenirányú vonat stb.) nem biztosítható, akkor a vonatot a bejárati 

jelzőnél kell megállítani.         2 pont 

A bejárati jelzőt csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha az 

áthaladás feltételei már biztosítottak.       2 pont 

Ha az áthaladás csak hosszabb idő után válik lehetővé, akkor a vonatot Hívójelzéssel, vagy 

ennek hiányában a bejárati jelzőnél élőszóval történt értesítés után kell a szolgálati helyre 

bejáratni. Megállás után a mozdonyvezetőt értesíteni kell a kialakult helyzetről és a 

továbbhaladás előrelátható idejéről (12.3.1. p.).     2 pont 

Azokon az állomásokon, pályaudvarokon, amelyek folytatólagosan több szolgálati hellyel 
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rendelkeznek, a vonatindító és -fogadó vágányok jelfeladásra kiépítettségétől függően a fenti 

pontok (15.18.7. p.) előírásait a szolgálati helyekre vonatkozóan külön-külön kell értelmezni 

és alkalmazni.          2 pont 

A szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányait az ÁVU-ban kell 

felsorolni.           2 pont 

Valamennyi szolgálati hely Állomási Végrehajtási Utasításában szabályozni kell a menetrend 

szerint áthaladó vonatok megállításának módját a 15.18.7. és 15.18.7.1. pontban előírtak 

figyelembe vételével.         2 pont 

 

 


