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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a) Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

következőket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható 

el teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban 

részeredményeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész)! 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Vizsgarészhez rendelt követelménymodulok azonosítója, megnevezése: 

11985-16 Vasúti jelzési ismeretek 90 pont 

11986-16 Vasúti forgalmi ismeretek 110 pont 

Összesítő 

Feladat 

sorszáma 

Feladat 

pontszáma 

Javasolt 

pontszám 
Értékelte 

Végleges 

pontszám 
Értékelte 

1. 20     

2. 20     

3. 20     

4. 10     

5. 20     

6. 20     

7. 30     

8. 20     

9. 20     

10. 20     

Összesen: 200     
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Vasúti jelzési ismeretek (11985-16)      

1. Feladat .... pont / 20 pont 

TOTÓ: az alábbi felsorolások elé tegyen 1-t, ha az F.1.sz. Jelzési Utasítás 4. fejezet Tolatási 

mozgást szabályozó jelzők jelzéseire és alkalmazására; 

2-t, ha az F.1. sz. Jelzési Utasítás 6. fejezet Kézijelzések és hangjelzésekre; 

X-et, ha az F.1. sz. Jelzési Utasítás 8. fejezet Figyelembe nem veendő, figyelmen kívül 

hagyandó, érvénytelen és a használhatatlan jelzőkre igaz az adott előírás! 

A helyesnek gondolt válasz számjelét írja be a kipontozott részre, csak egy számjel írható be, 

áthúzás, javítás nem megengedett! 

…… A lámpafejes jelzőn egy kék fény, a lámpasoros jelzőn egy vízszintes helyzetű fehér 

lámpasor.                      

…… A váltókezelő, vagy a jelzés adására felhatalmazott más állomási dolgozó nappal 

kibontott jelzőzászlót ferdén lefelé, sötétben fehér fényű jelzőlámpát vállmagasságban a 

vonat felé fordítva tart.                    

…… Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a térközbiztosító berendezés 

használhatatlansága esetén az állomásközben lévő fehér árbocú térközjelzőket és azok 

jelzéseit a vonatközlekedés lebonyolítása során, figyelmen kívül kell hagyni.             

…… A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők „Tilos a tolatás!” jelzése azt jelzi, hogy az 

engedélyezett tolatás a jelzőig, „Szabad a tolatás” jelzése pedig azt, hogy az 

engedélyezett tolatás a jelzőn túli vágányrészen is végezhető.               

…… Biztosított tolatásjelzők olyan szolgálati helyeken vannak, ahol az állomási 

biztosítóberendezés lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.   

…… Az alak főjelzőket továbbhaladást megtiltó állásban, az alak előjelzőket a főjelzőn 

Megállj! jelzés várható állásban, az alak tolatásjelzőket „Tilos a tolatás!” állásban kell 

érvényteleníteni.                     

…… A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazásuk szerint lehetnek: tolatásjelzővel 

egyesített fény kijárati jelzők, illetve tolatásjelzővel egyesített második (további) fény 

bejárati jelzők .                     

…… „A vonat indul!” jelzést a tolómozdony nélkül, légfékezéssel közlekedő nem 

személyszállító vonat mozdonyvezetője indulás előtt és rendkívüli áthaladás közben, a 

személyszállító vonat mozdonyvezetője pedig rendkívüli megállás esetén, indulás előtt, 

valamint rendkívüli áthaladás közben köteles adni.                 

…… Ha a mozgó jármű mellett az űrszelvény határán műtárgy vagy mobil berendezés van, 

az űrszelvényen túl kihajolni vagy kinyúlni — még jelzésadás vagy jelzés megfigyelése 

céljából is — tilos!                     

…… Ha a lámpa nem világítható ki, akkor sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén a 

használhatatlan állomási bejárati jelzőre, továbbá a nem biztosított (vonatjelentő) fény 

térközjelzőre egy vörös fényű, ezek használhatatlan előjelzőjére pedig egy sárga fényű 

lámpát kell tenni.                        
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2. feladat .... pont / 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 ………………. főjelző, amely az útsorompó 

működésének ……………….. szolgál. A fénysorompóval felszerelt útátjáró előtt 

………………. távolságra kell felállítani.  

Ha az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző főlapja ………………. lámpahelyes kialakítású, 

akkor az csak az általa fedezett útsorompó(k) működésének ellenőrzésére vonatkozó 

……………….. jelzéseket mutat.  

Ha az útsorompót ellenőrző fedezőjelző főlapja ………………. lámpahelyes kialakítású, 

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

fejezetében foglaltak szerint.  

Az útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre ………………. 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 

………………. jelet kell elhelyezni (253. ábra). A jelzőn alkalmazható ………………, 

az ellenkező irányú jelző hátoldalán pedig a Hívójelzés feloldása jelzés. 
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3. feladat .... pont / 20 pont 

Párosítás. A kézijelzések és hangjelzések. Állítsa őket párba! 

Az első oszlop kipontozott helyére írja be, a második oszlopban található jelzési parancshoz 

tartozó harmadik oszlopban feltüntetett jelzési kép betűjelét. Egy jelzési parancshoz csak egy 

betűjel tartozik. 

………. 1., Vonatkísérők a helyükre! 

A., A szükséges „Közeledj felém!” vagy 

„Távolodj tőlem!” jelzés látható részének 

gyors ütemben történő adása a mozdonyvezető 

felé. 

………. 2., Szabad az elhaladás! 

B., Nappal kibontott sárga színű 

jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű kézi 

jelzőlámpának lassú mozgatással félkör 

alakban a fej fölé vitele, és ott nyugodtan 

tartása, majd a szükséges „Közeledj felém!” 

vagy „Távolodj tőlem!” jelzés látható 

részének adása a mozdonyvezető felé. 

………. 3., Megállj! 

C., A felhatalmazást végző dolgozó teste 

elejével a vonat felé, arcával a vonat 

mozdonyvezetője felé fordulva, a vonatindító 

jelzőeszközt nappal zöld lapjával, sötétben 

zöld fényével a mozdonyvezető felé fordítva 

függőleges irányban fel- és lefelé mozgatja. 

………. 4., Távolodj tőlem!  

D., A váltókezelő, vagy a jelzés adására 

felhatalmazott más állomási dolgozó nappal 

kibontott jelzőzászlót ferdén lefelé, sötétben 

fehér fényű jelzőlámpát vállmagasságban a 

vonat felé fordítva tart. 
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………. 5., Figyelj! 

E., A váltókezelő vagy a jelzés adására 

felhatalmazott más állomási dolgozó az 

érkező vonat felé fordulva, az első jármű 

elhaladásáig nappal összecsavart jelzőzászlót 

a vágányra merőlegesen nyújtott karral 

vízszintesen tart, szabad kezével pedig a 

zászló felé int, sötétben zöld fényű 

jelzőlámpát függőleges irányban fel- és lefelé 

mozgat. 

………. 
6., A vonatot vészfékkel állították 

meg. 
F., Egy rövid hang (●). 

………. 7., Határig! 

G., Nappal kibontott jelzőzászló vagy más 

tárgy, sötétben bármilyen színű fényt adó 

kézi jelzőlámpa körbeforgatása a vonat felé 

fordulva. 

………. 8., Felhívás az indításra. 

H., Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló, 

sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa ide-oda 

mozgatása vízszintes irányban, a 

mozdonyvezető felé. 

………. 9., Gyorsíts! I., Egy hosszú hang a jelzősíppal. 

………. 10., Rájár! 

J., A felhatalmazást végző dolgozó a 

vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával, 

sötétben zöld fényével vállmagasságban, 

mozdulatlanul a vonatkísérők felé fordítva 

tartja 

 

 

K., Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló 

vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű kézi 

jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé 

mozgatása a mozdonyvezető felé. 
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L., „A féket ereszd meg!” jelzés kétszer  

      (▬ ● ▬ ▬ ● ▬). 

 

 

M., A váltókezelő vagy a jelzés adására 

felhatalmazott más állomási dolgozó — az 

F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt esetekben 

— a használhatatlan vagy nem kezelt főjelző 

mellett, nappal a négyszögletes kézi 

jelzőtárcsát zöld lapjával a vonat felé fordítva, 

a teste mellett függőlegesen fel- és lefelé, 

sötétben a zöld fényű jelzőlámpát a vonat 

felé fordítva vízszintes irányban ide-oda 

mozgatja. 

 

 

N., Kettő hosszú hang (▬ ▬). 

 

 

O., Egy hosszú hang (▬). 

 

 

P., Nappal kibontott sárga színű 

jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű kézi 

jelzőlámpának a föld közelében, vízszintes 

irányban, rövid mozdulatokkal ide-oda 

mozgatása, és ezután a szükséges „Közeledj 

felém!” vagy „Távolodj tőlem!” jelzés látható 

részének adása a mozdonyvezető felé. 
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4. feladat .... pont / 10 pont 

Egyszeres többszörös választás kiválasztással 

Követővonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán állomástávolságban. 

Válassza ki és jelölje meg (karikázza be a betűjelét) az alábbiak közül annak a kijelentésnek, 

amely a követővonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán állomástávolságban 

témakör előírásainak megfelel. 

Térközi közlekedésre berendezett pályán állomástávolságban kell közlekedtetni:  

a., önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán a tolt vonatot; 

b., a tűzoltó vonatot; 

c., a szolgálati vonatot; 

d., önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán zárjelző tárcsa nélkül kihaladt vonat után az 

első vonatot; 

e., különvonatot; 

f., önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a 6000 kg-nál könnyebb jármű 

     után az első vonatot; 

g., tolómozdonnyal közlekedő vonatot; 

h., önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán minden vonatot, ha a 

     térközbiztosító berendezés használhatatlan; 

i., mozdonyvonatot; 

j., nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a követő vonatot akkor, ha 

    a térközbiztosító berendezés használhatatlan és ugyanakkor a távolbalátás is 

    korlátozott, vagy a térközbiztosító berendezés használhatatlan és ugyanakkor a 

    térközőrrel az értekezés lehetetlen; 

k., szerelvényvonatot; 

l., nyíltvonalon tolatást végző vonat után az első vonatot akkor, ha a tolatás helyszínén a 

    mögöttes állomás forgalmi szolgálattevőjével az értekezés lehetetlen; 

m., a szomszéd állomásig menetrend nélkül közlekedő munkavonat után az első vonatot; 

n., különleges próbavonatokat az elöl haladó vonat után; 

o., különleges próbavonatot a követő vonat előtt; 

p., vonatjelentőőri térközjelzőkkel felszerelt pályán a követő vonatot akkor, ha a 

      távolbalátás korlátozott, vagy a vonatjelentőőrrel az értekezés lehetetlen; 

r., sűrű havazás vagy hófúvás alkalmával minden vonatot; 

s., hóeke-, hóeltakarító vagy hókotrómenet után az első vonatot. 
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5. feladat .... pont / 20 pont  

Igaz - Hamis 

Jelzési Utasítás, alapfogalmak. Az alábbi fogalom meghatározások közül válassza ki, hogy 

melyik igaz és melyik hamis! A jónak vélt szót karikázza be! 

a., Állomás előtti szakaszolás  

Felsővezetékes villamos vontatásra berendezett vonalakon az állomási és a vonali hálózat 

találkozása, ahol a vezetékeket mechanikusan és villamosan is elválasztották egymástól. 

Igaz        Hamis 

b., Csonkavágány      

A többi vágánnyal csak egyik végén összekötött, a másik végén vágányzáró szerkezettel 

vagy földkúppal ellátott vágány. 

Igaz        Hamis 

c., Gurításjelző 

Olyan helyhez kötött jelző, amely a jelzéseket napszaktól függetlenül jelzőfénnyel adja. 

Amennyiben a fényjelző egy fénnyel sem ad jelzést (a jelző sötét) a követendő eljárást az F.2. 

sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza. 

Igaz        Hamis 

d., Jelfeladás      

A vasútüzemben alkalmazott, meghatározott információtartalmú közlési mód. A jelzés 

parancs, amely utasítást ad a jelzés megfigyelésére kötelezett dolgozónak valamely 

szolgálati ténykedés, vagy biztonsági intézkedés azonnali végrehajtására. 

Igaz        Hamis 

e., Jelzőhíd  

A vasúti pálya fölött létesített tartószerkezet, amelyen a jelzőket elhelyezik. 

Igaz        Hamis 

f., Kijárati jelző  

A fedezendő helyek (pontok) előtt felállított fény- vagy alakjelző, amelynek jelzése 

megengedi, vagy megtiltja a továbbhaladást. 
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Igaz        Hamis 

g., Kisiklasztó saru, zártuskó     

Olyan védelmi berendezés, amely egy vágányszakasz elzárására szolgál. 

Igaz        Hamis 

h., Legnagyobb sebesség      

A vonatnál alkalmazható — a menetrendben előírt, vagy bármely ok miatt ennél kisebb — 

sebesség. 

Igaz        Hamis 

i., Szelvényezés      

A vonal kiindulási pontjától kezdve, a vasúti pálya 100 méterenkénti szakaszokra osztása, 

folyamatos sorszámozással. 

Igaz        Hamis 

j., Vonatbefolyásolás      

Vonatbefolyásolásra kiépített vasúti pályáról a mozdonyokra, vezérlőkocsikra történő 

folyamatos, szakaszos vagy pontszerű információátvitel. 

Igaz        Hamis 
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Vasúti forgalmi ismeretek (11986-16)  

6. feladat .... pont / 20 pont 

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

ellenőrzése” feladat végrehajtása. 
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7. feladat .... pont / 30 pont 

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

felnyitására vonatkozó szabályokat! 
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14/16 

35/2016. (VIII.31.) NFM  

54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő 

8. feladat .... pont / 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 csak 

élőszóval engedélyezni! 

a) Értesítés a tolatás engedélyezéséről       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Élőszóval kell a tolatást engedélyezni       
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15/16 

35/2016. (VIII.31.) NFM  

54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő 

9. feladat .... pont / 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! 
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16/16 

35/2016. (VIII.31.) NFM  

54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő 

10. feladat .... pont / 20 pont 

Hogyan történik az állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán a „Követő vonat 

indítása állomástávolságban”?  

a., Alapszabály  

 

 

 

b., Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


