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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 váltók használhatóságának ellenőrzése 20 

7. Jelzőőr alkalmazása 30 

8. Vonatvédelem tolatás közben 20 

9. Engedélykérés, engedélyadás bizonyítása 20 

10. 
Követő vonat indítása térközi közlekedésre berendezett 

pályán állomástávolságban 
20 

 Összesen: 200 
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Vasúti jelzési ismeretek (11985-16)      60 perc / 90 pont 

1. Feladat 20 pont 

TOTÓ kérdések  

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

2. feladat 20 pont 

Mondatkiegészítés  

Kijárati jelző fajtái, alkalmazása 

Egészítse ki az alábbi mondatokat az F. 1. sz. Jelzési Utasítás előírásai szerint! 

A kijárati jelző lehet egyéni, csoport és közös.  

Egyéni kijárati jelzőt biztosított állomások, vonatindításra kijelölt sajátcélú vasúti 

pályahálózat kijárati oldalán, a fedezendő pont előtt minden olyan vágány mellett kell 

alkalmazni, amelyről rendszeres vonatindítás történik. Az egyéni kijárati jelző a szolgálati 

hely egy vonatindító vágányáról engedélyezi, vagy tiltja a vonatok kihaladását.  

Csoport kijárati jelzőt a biztosított szolgálati hely egy-egy vágánycsoportján túl olyan 

vágányrész mellett kell alkalmazni, ahol a vágánycsoportról induló valamennyi vonat 

elhalad. A csoport kijárati jelző a szolgálati hely egy-egy vágánycsoportjáról 

engedélyezi, vagy tiltja a vonatok kihaladását. 

Közös kijárati jelzőt a biztosított szolgálati hely kijárati vágányutakkal érintett, utolsó 

váltója után kell alkalmazni, amely a szolgálati helyről engedélyezi, vagy tiltja a vonatok 

kihaladását. 

Egyes szolgálati helyeken — a helyi viszonyoktól függően — a kijárati vágányút mellett 

egymás után több (további) kijárati jelző is lehet. 

3. feladat 20 pont 

Párosítás. A bejárati jelzők jelzései: Állítsa őket párba! 

Megoldás: 1/G; 2/E; 3/B; 4/P; 5/H; 6/A; 7/J; 8/K; 9/M; 10/C 

4. feladat 10 pont 

Egyszeres-többszörös választás kiválasztással 

A vonatközlekedés közben adható jelzések. 

Megoldás: a; c; d; g; h; j; k; n; o; r 
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5. feladat 20 pont 

Igaz-Hamis 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás I. Általános rendelkezések. Az alábbi meghatározások közül 

válassza ki, hogy melyik igaz és melyik hamis!  

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

i / Igaz; j / Hamis 

Vasúti forgalmi ismeretek (11986-16)  120 perc / 110 pont 

6. feladat 20 pont 

Ismertesse az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás alapján „A váltók használhatóságának ellenőrzése 

forgalomi szempontból” témakör az információs vázlatban szereplő előírásait! 

a) A használhatóság ellenőrzése a vágányút beállításakor: 14 pont 

A vágányút beállításakor az átállítandó váltók használhatóságáról ugyanúgy kell 

meggyőződni, mint váltóállítás közben.                 2 pont 

A vágányút beállításakor az át nem állítandó váltók használhatóságáról az alábbiak szerint kell 

meggyőződni: 

1) a villamos úton állított központi állítású váltók használhatóságát az ellenőrző berendezés 

jelzi. Zavar esetén a Kezelési Szabályzat előírásai szerint kell eljárni,   

                                           2 pont 

2) a vonóvezetékes központi állítású váltóknál próbaállítással kell meggyőződni a 

használhatóságról. Az állítóemeltyűt legalább félállásig ki kell mozdítani, majd eredeti 

helyére vissza kell csappantani.                   3 pont 

Ha az állítóemeltyű a megszokott erővel legalább félállásig elmozdul, akkor a váltó 

használható. A próbaállítást a vágányút beállítása szempontjából érdekelt védőváltóknál is 

el kell végezni akkor, ha a váltók nincsenek lezárva vagy járművekkel elfoglalva, 

                  

                                                                                                                                      3 pont 

3) helyszíni állítású váltók használhatóságáról a helyszínen tartandó váltóellenőrzés során 

kell meggyőződni.         

                       2 pont 

A váltók használhatóságáról mindig az állításukkal megbízott dolgozó köteles meggyőződni.

                      2 pont 

b) A használhatóság ellenőrzése állandóan zárva tartott váltóknál:                       6 pont 

Állandóan zárva tartott váltók használhatóságáról meg kell győződni a 2.8.2. pontban felsorolt 

esetekben, a d) alpontban foglaltak kivételével. A váltóállítással megbízott dolgozó 

szolgálatonként legalább egyszer a helyszínen köteles a használhatóságot ellenőrizni olyan 

mértékben, amilyen mértékben a váltó lezárt állapota erre lehetőséget ad.             4 pont 

A használhatóság ellenőrzését a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni. 

A biztonsági betéttel lezárt váltó állandóan lezárt váltónak minősül.             2 pont 
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7. feladat 30 pont 

Ismertesse az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás alapján az „Útsorompók, útsorompók kezelése” 

fejezetből az információs vázlatban szereplő témakörökre vonatkozó szabályokat! 

a) Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása: 20 pont 

Jelzőőrt kell alkalmazni: 

1) teljes sorompó használhatatlansága esetén vonatközlekedés és tolatás közben (3.9.1.p.),

            1 pont 

2) útsorompóval fel nem szerelt útátjárónál, továbbá a fénysorompó használhatatlansága 

esetén tolatás közben,         2 pont 

3) csökkentett szolgáltatási szintű vasúti pályán (ahol a vasúti személyszállítási 

közszolgáltatás szünetel), a saját célú vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályán, 

valamint saját célú vasúti pályahálózat összekötő-, vagy csatlakozó vasúti pályán lévő 

olyan útsorompóval fel nem szerelt útátjáróknál vonatközlekedés és tolatás közben, ahol 

az útátjáró biztosítását (fedezését) a közlekedési hatóság előírta,   4 pont 

4) tolt menetben történő saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálás esetén valamennyi 

útsorompóval fel nem szerelt útátjárónál vonatközlekedés és tolatás közben, 2 pont 

5) előre látható okból kikapcsolt fénysorompónál a vágányzári utasításban, illetve 

Végrehajtási Utasításban elrendelt esetben,      1 pont 

6) a fénysorompó használhatatlansága esetén, ha a hiba megszüntetésének ideje 

meghaladja a miniszteri rendeletben meghatározott határidőt (11.sz. Függelék). 1 pont 

Ha a csökkentett szolgáltatási szintű vasúti pályán (ahol a vasúti személyszállítási 

közszolgáltatás szünetel), a saját célú vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályán, a saját 

célú vasúti pályahálózat összekötő- vagy csatlakozó vasúti pályán jelzőőrrel fedezendő, illetve 

helyből kezelt útsorompó van, de a helyszínen vasutas dolgozó nem végez szolgálatot: jelzőőrt 

(sorompókezelőt) a kiszolgáló menettel kell a helyszínre szállítani.  3 pont 

A menetet az útátjáró előtt meg kell állítani és azon csak az út fedezése után szabad áthaladni. 

Áthaladás után meg kell állni a jelzőőr (sorompókezelő) felvétele céljából, ha a további 

munkáknál nem nélkülözhető.        2 pont 

Részletes rendelkezéseket a saját célú vasúti pályahálózat végrehajtási utasításának kell 

tartalmaznia.           1 pont 

Ha az útsorompó használhatatlansága miatt jelzőőr kirendelése válik szükségessé, akkor ezzel 

egyidejűleg gondoskodni kell a szolgálat ellátás feltételeiről (értekezési lehetőség, ideiglenes 

tartózkodási hely, Fejrovatos előjegyzési napló, Menetidők táblázatos kimutatása, 

jelzőeszközök, jól járó óra, jó láthatóságot biztosító védőmellény stb.).   3 pont 

b) Eljárás, ha az értekezés lehetetlen: 2 pont 

Ha a sorompókezelő, illetve a jelzőőr és az állomások forgalmi szolgálattevői között az 

értekezés lehetetlenné válik: a sorompókezelő, illetve a jelzőőr köteles a pályát állandóan 

figyelni, és vonat vagy megfutamodott jármű közeledésekor az útsorompót lezárni, illetve 

kézi jelzéssel a közúti közlekedést leállítani. Ugyanígy kell eljárni, ha a jelzőőr tartózkodási 

helyén nincs értekezési lehetőség.  
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c) Eljárás a Vasúti átjáró kezdete-jelző, illetve az Útátjárójelző hiánya, valamint a 

fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása összetörése, kidöntése esetén: 8 pont 

Útsorompóval fel nem szerelt útátjáróknál, valamint a fénysorompó berendezés jelzőjének 

megrongálása, összetörése, kidöntése esetén a közút mellett elhelyezett Vasúti átjáró 

kezdete, illetve Két–vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete (András kereszt) jelző, 

továbbá a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányát felfedező dolgozó köteles a 

forgalmi szolgálattevőt, nyílt pályáról az egyik állomás forgalmi szolgálattevőjét értesíteni.

            2 pont 

Az értesített forgalmi szolgálattevő a jelzők hiányát köteles előjegyezni a Fejrovatos 

előjegyzési naplóba és a szomszédos forgalomszabályozást végző állomás forgalmi 

szolgálattevőjét, valamint az illetékes pályamestert értesíteni.    2 pont 

Az értesített pályamester soron kívül köteles ⎯ legkésőbb 24 órán belül ⎯ a jelzők ideiglenes 

pótlásáról gondoskodni és a pótlás tényét valamelyik szomszéd állomás Fejrovatos előjegyzési 

naplójában előjegyezni.         2 pont 

Az útátjáró helye szerinti két szomszédos forgalomszabályozást végző állomás forgalmi 

szolgálattevője köteles a vonatszemélyzetet értesíteni: 

⎯ a Vasúti átjáró kezdete, Két–vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete (András 

kereszt) jelző hiányáról és a megközelítés sebességéről, 

⎯ a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányáról.              2 pont 

 

8. feladat 20 pont 

Ismertesse az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás előírása alapján a „Vonatvédelem tolatás közben” 

témakörre vonatkozó szabályok közül, az információs vázlatban szereplő eseteket! 

a) Alapszabály:                    2 pont 

Állomáson az érkező, induló és áthaladó vonatok vágányútját olyan időben kell szabaddá 

tenni, hogy a vonat vágányútját veszélyeztető tolatások megszüntethetők és a vágányút 

beállításával kapcsolatos munkák elvégezhetők legyenek (2.7.2., 2.7.3. pont). 

b) Tolatás megszüntetése a nyílt vonalon:                 4 pont 

Nyílt vonalon tolatást végző vonat vonali tolatásvezetőjével a tolatást elrendelő forgalmi 

szolgálattevő Írásbeli rendelkezésen köteles a tolatás megszüntetésének idejét közölni. 

                      2 pont 

Megálló-rakodóhelyen az állomáskezelő az általa vezetett tolatásokat vonat érkezése előtt 

legalább 10 perccel köteles megszüntetni.                  2 pont 
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c) Érkező vonat közeledésekor az állomás bejárati végén végezhető tolatás.          14 pont 

    Ezt az esetet rajzzal is ábrázolja! 

Vonat érkezése előtt az állomás bejárati végén a 4.4.1., 4.4.2. pontban meghatározott időn 

belül csak az érkező vonat bejáratása előtt elengedhetetlenül szükséges tolatást szabad 

végezni (pl. vágányszabadítás a vonat részére).                2 pont 

Az ilyen tolatás csak az alábbi feltételek mellett végezhető: 

1)  a nyílt vonal felé nem korlátozott sem a távolbalátás, sem a szabadlátás;            1 pont 

2)  az állomásnak az érkező vonat felől jól működő, külön előjelzővel, vagy a bejárati 

jelzőre előjelzést adó főjelzővel rendelkező, Megállj! jelzést adó bejárati jelzője van;

                      2 pont 

3)  a tolatás a vonat vágányútján, illetve annak érintése vagy metszése mellett az érkező 

vonat felé nem terjedhet a vonat által érintendő első bejárati váltón túl;            1 pont 

4)  a nyílt vonalon a bejárati jelző külön előjelzője vagy a bejárati jelzőre előjelzést adó 

főjelző és az első bejárati váltó között az állomás felé sehol nincs 10‰-nél nagyobb 

esés.                    2 pont 

A rajzon látható fényjelzők jelzési színeit, színenként azonos, alábbi jelek szemléltetik: 

 

 

 

         A rajzolás 4 pontot ér 

Ha a felsorolt feltételek nincsenek meg, az állomás bejárati végén a tolatást a 4.4.1., 4.4.2. 

pontokban meghatározott időben meg kell szüntetni és csak akkor szabad folytatni, ha a vonat 

a bejárati jelző előtt megállt.                   2 pont 
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9. feladat 20 pont 

Hogyan történik az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás alapján az „Engedélykérés, engedélyadás” az 

alábbi esetekben? 

a) Az engedélykérés legkorábbi ideje:               10 pont 

Engedélyt legfeljebb 10 perccel a tervezett vonatindítás (áthaladás) előtt, minden vonat 

részére külön-külön kell kérni.                  2 pont 

Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán a visszajelentés vétele előtt indítandó 

egység és az elöl haladó vonat részére egyszerre is kérhető engedély.             1 pont 

Vonatkeresztezés alkalmával az induló vonat részére engedély kérhető az ellenvonat, térközi 

közlekedés esetén az útban levő utolsó ellenvonat beérkezése előtt is.             2 pont 

Állomástávolságú közlekedés esetén a követő vonat részére legkorábban az elöl haladó vonat 

visszajelentésével egyidőben szabad engedélyt kérni és adni.              1 pont 

Ha két állomás között jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés van, akkor az 

állomásközt egy térköznek kell minősíteni.                 1 pont 

Ugyancsak egy térköznek kell minősíteni az állomásközt akkor is, ha a mögöttes állomás 

kijárati jelzőjének elektromos lezárása a következő állomás bejárati jelzőjének elektromos 

lezárásával egyidejűleg oldódik.                  1 pont 

Ezekben az esetekben a követő vonat részére a következő pontban szabályozott módon is 

szabad engedélyt kérni.                    1 pont 

Térközi közlekedésre berendezett pályán a követő vonat részére az elöl haladó vonat 

visszajelentése előtt, legkorábban azonban csak az elöl haladó vonat tényleges indulási 

idejének közlésekor szabad engedélyt kérni.                 1 pont 

b) Az engedélyadás bizonyítása:                10 pont 

Ha az engedélykérés-adásban érintett szolgálati helyek között nincs jól működő ellenmenetet 

kizáró biztosítóberendezés, vagy ha az értekezésre használt távbeszélő nincs kiegészítve 

hangrögzítő berendezéssel, akkor az engedélyadás bizonyítása végett tanúként: 

1) állomásközi távbeszélőn történő engedélykéréskor egyvágányú pályára, továbbá 

kétvágányú pálya helytelen vágányára történő engedélykéréskor nyíltvonali, vagy állomási 

dolgozót,                     1 pont 

2) vonali vagy forgalmi vonalirányítói távbeszélőn történő engedélykéréskor pedig harmadik 

állomás forgalmi szolgálattevőjét, vagy a forgalmi vonalirányítót,             1 pont 

3) rendkívüli esetben, közcélú telefonon (mobil telefonon) történő engedélykéréskor harmadik 

állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót kell bevonni.            1 pont 
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Nem kell külön tanút bevonni, ha az engedélykérésben illetve -adásban legalább három 

szolgálati hely dolgozója vesz részt, vagy ha az engedélykérés-adás gépi úton történik. 

                      1 pont 

A tanú az engedélyadás bizonyítására közvetlen vagy közvetett módon vonható be.  

A közvetlen módon bevont tanú köteles az engedélyadást meghallgatni, és a Fejrovatos 

előjegyzési naplójába, vagy a forgalmi vonalirányítói munkagrafikonra „Engedély a ...........sz. 

vonat részére .................. állomástól .................. állomásig .... ó .... p. (Engedélyt adó neve).” 

szöveggel előjegyezni.                   2 pont 

Helytelen vágányra történő engedélyadás esetén a szöveget ki kell egészíteni „a helytelenre” 

szavakkal, majd az előjegyzett szöveget az engedélyt kérő és az engedélyt adó forgalmi 

szolgálattevőnek felolvasni.                    1 pont 

A szöveg felolvasása után az engedélyt kérő és az engedélyt adó forgalmi szolgálattevők a 

Fejrovatos előjegyzési naplójuknak egyéb megjegyzések című rovatába: „Tanú X.Y.” 

szöveget kötelesek bejegyezni.                  1 pont 

Ha a tanú az engedélyadás bizonyítására közvetlenül nem vonható be, akkor részére az 

engedélyadás tartalmát az engedélyt kérő és adó részéről külön-külön ismertetni kell. 

                      1 pont 

A közvetett módon bevont tanú az engedélyadást az előző bekezdésben foglaltak szerint 

köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplójába, vagy a forgalmi vonalirányítói 

munkagrafikonra.                    1 pont 

 

10. feladat 20 pont 

Mikor kell a követő vonatot a térközi közlekedésre berendezett pályán állomástávolságban 

közlekedtetni?  

Térközi közlekedésre berendezett pályán állomástávolságban kell közlekedtetni: 

a) hóeke-, hóeltakarító vagy hókotrómenet után az első vonatot;                       1 pont 

b) sűrű havazás vagy hófúvás alkalmával minden vonatot;             1 pont 

c) vonatjelentőőri térközjelzőkkel felszerelt pályán a követő vonatot akkor, 

ha a távolbalátás korlátozott, vagy a vonatjelentőőrrel az értekezés 

lehetetlen;                                                                        

                                                                                                                                  2 pont 

d) különleges próbavonatokat az elöl haladó vonat után;             1 pont 

e) a szomszéd állomásig menetrend nélkül közlekedő munkavonat után az 

első vonatot;        

     

                                                                                                                                        2 pont 
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f) nyíltvonalon tolatást végző vonat után az első vonatot akkor, ha a tolatás 

helyszínén a mögöttes állomás forgalmi szolgálattevőjével az értekezés 

lehetetlen;                                                        

                     2 pont 

g) 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;        

                                                                   

          2 pont 

h) önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán minden vonatot, 

ha a térközbiztosító berendezés használhatatlan (15.4.2.1.p.); 

                                                                           

2 pont 

i) önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a 6000 kg-nál 

könnyebb jármű után az első vonatot;     

     

                                                                                                                                        2 pont 

j) önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán zárjelző tárcsa nélkül 

kihaladt vonat után az első vonatot;     

      

          2 pont 

k) önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán a tolt vonatot.                       1 pont 

Térközi közlekedésre berendezett pályán az állomástávolságú követési rendre történő áttérés 

esetén az első vonat állomástávolságban csak akkor indítható, ha az utolsó térközi követési 

rendben közlekedő vonat beérkezett a következő állomásra és a vonatról a mögöttes állomásra 

visszajelentést adtak.                              2 pont 

 


