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27.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, 

VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (F.1-F.2. SZÁMÚ 

JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA 

UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V02-KAV2022/1–M2   

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 12 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 4 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 4 kérdés az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), és 
Mellékleteiből 

• 4 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 3 óra. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 3 kérdés a Közúti vasúti F.2. sz. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 2 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

Jelzési ismeretek - F.1. Jelzési Utasítás (F.1.-F.2. sz. Jelzési és forgalmi 
Utasítás a közúti vasutak számára) (UVH/VF/NS/A/1342/2/2016), 
 
1. AZ UTASÍTÁSOK HATÁLYA, TARTALMA, FOGALOMTÁR 
1.1. Az Utasítások tartalma  
1.2. Az Utasítás hatálya  
1.3. Az Utasítás ismerete  
1.4. Az Utasítás jóváhagyása, módosítása és hatálytalanítása  
1.5. Az Utasítás kiegészítői  
1.6. Végrehajtási utasítás kiadása  
1.7. Kezelési szabályzat kiadása  
1.8. Fogalomtár 
 
F.1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS 
 
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A JELZÉSEKRE, JELZŐKRE, 
JELZŐESZKÖZÖKRE 
  
2.1. A jelzések szerepe  
2.2. Jelzők  
2.3. Jelzőeszközök  
2.4. Követelmények a jelzések adásával szemben  
2.5. A jelzések megfigyelése  
2.6. Kétes jelzés  
2.7. Egyidejű, eltérő értelmű jelzések  
2.8. A jelzők elhelyezése  
2.9. A jelzők és jelzőeszközök megóvása 
 
3. JELZŐK 
 
3.1. A jelzők csoportosítása forgalmi szempontból  
 
3.2. Főjelzők 
  
3.2.1. A háromfogalmú főjelző jelzései  
3.2.2. A kétfogalmú főjelző jelzései  
3.2.3. Az egyfogalmú főjelző jelzése  
3.2.4. A főjelzők kiegészítő jelzései  
3.2.4.1. Hívójelzés  
3.2.4.2. Ellenmenet jelzés  
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3.3. Közúti holdfényjelzők (forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek) 
 
3.3.1. A holdfényjelzők jelzési képei  
3.3.2. A három lámpából álló holdfényjelzők jelzései  
 
3.4. Egyéb jelzők  
 
3.4.1. Távvezérelt váltók jelzései  
3.4.2. Váltóreteszelő jelző  
3.4.3. A járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető 
jelző  
3.4.4. Főjelző vagy közúti fedező jelző ellenőrző jelzője  
3.4.5. Forgalomtechnikai összehangolás jelző  
3.4.6. Forgalomtechnikai ellenőrző jelző  
3.4.6.1. Állítástárolás időzítő jelző  
3.4.7. Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a villamosvágányon jelző  
3.4.8. A kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelző  
3.4.9. Vágányfoglaltság jelző  
3.4.10. Megállóhely jelzőtábla  
3.4.11. A kézi állítású, ellensúlyos váltó váltójelzőjének jelzései  
3.4.12. A kézi állítású, ellensúlyos váltó állítókészülékének jelzései  
3.4.13. Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltó 
jelzőtábla  
3.4.14. Utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó jelzőtábla  
3.4.15. A párhuzamos, egyidejű meneteket szabályzó jelzőtáblák  
3.4.15.1. Tiltott egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtáblák  
3.4.15.2. Megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla  
3.4.16. Engedélyezett legnagyobb sebesség jelzőtábla  
3.4.16.1. Pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla  
3.4.16.2. Lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla  
3.4.17. Engedélyezett legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtábla 
3.4.18. Megállj! jelzőtábla  
3.4.19. Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.20. Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.21. Biztonsági határjelző  
3.4.22. Vágány kenve jelzőtábla   
3.4.23. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelzőtábla  
3.4.24. Szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.1. Menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.2. Menetárammal járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.25. Feszültséghatár jelzőtábla  
3.4.26. Villamosszerelvény állj! jelzőtábla  
3.4.27. Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtábla  
3.4.28. Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtábla  
3.4.29. Kiegészítő jelzők  
3.4.30. Megállás helye jelzőtábla  
3.4.31. Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtábla   
3.4.32. Technikai figyelmeztető jelzőtábla 
 
3.5 Érvénytelen és használhatatlan jelzők 
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3.5.1. Érvénytelen jelzők  
3.5.2. Időszakosan érvénytelenített főjelző  
3.5.3. Használhatatlan jelzők 
 
4. KÉZI JELZÉSEK 
 
4.1. Látható jelzések  
4.1.1. Szabad jelzés  
4.1.2. Lassan jelzés  
4.1.3. Megállj jelzés  
4.1.4. Jelzőbot alkalmazása 
 
4.2. Hallható jelzések  
4.2.1. Figyelj jelzés  
4.2.2. Lassan jelzés  
4.2.3. Megállj jelzés  
4.2.4. Vészjelzés  
4.2.5. Indulásjelzés  
 
5. JELZÉSEK A JÁRMŰVEKEN  
 
5.1. A járműveken feltüntetendő jelzések  
5.1.1. Hatósági jelzés  
5.1.2. Egyéb jelzések 
 
5.2. A jármű külső részén levő jelzések  
5.2.1. Homlokirányjelzés 
5.2.2 Oldalirányjelzés 

 

Forgalmi ismeretek - F.2. Forgalmi Utasítás (F.1.-F.2. sz. Jelzési és forgalmi 
Utasítás a közúti vasutak számára) (UVH/VF/NS/A/1342/2/2016) 

 
6. ÁLTALÁNOS FORGALMI RENDELKEZÉSEK  
 
6.1. Alkalmasság a forgalmi szolgálat ellátására  
6.2. Járművezetéshez szükséges iratok  
6.3. A járművezetés gyakorlása  
6.4. Magatartás és figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben  
6.5. Dohányzás 
6.6. A munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztása  
6.7. A szolgálat megkezdése  
6.8. A szolgálat átadás - átvétele, befejezése  
6.9. Szolgálati hely elhagyása  
6.10. Utasítások kiadása és végrehajtása  
6.11. Utasok tájékoztatása  
6.12. Felelősség  
 
7. MENETREND, JÁRATOK MEGNEVEZÉSE 
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7.1. Menetrend  
7.2. A menetrend betartása  
7.3. Végállomás   
7.4. Forgalmi járatok  
7.5. Nem forgalmi járatok  
 
8. VÁGÁNYOK, KITÉRŐK, VÁGÁNY- ÉS MUNKAVEZETÉK-KERESZTEZŐDÉSEK 
 
8.1. Közúti vasúti pálya  
8.2. A váltók alkatrészei forgalmi szempontból  
8.2.1. Az alkatrészek felsorolása  
8.2.2. Tősínek és csúcssínek  
8.2.3. A csúcssínek szabályos állása  
8.2.4. A csúcssínek nem szabályos állása (félállás)  
8.2.5. A váltó gyöke  
8.2.6. Összekötő rúd  
8.2.7. Csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz  
8.2.8. Állítószerkezet, állítórúd  
8.2.9. Váltójelző  
8.3. Váltók csúcssínjeinek rögzítése  
8.4. Hasítható váltók  
8.4.1. Utánjáró váltó  
8.4.2. Rugós visszacsapó váltó  
8.4.3. Visszacsapó váltó  
8.4.4. Kulisszás, bilincses vagy rugós váltó  
8.4.5. Vendégkitérő  
8.5. Nem hasítható váltók  
8.5.1. Kiszögelt, kiékelt váltó  
8.6. Váltók használhatósága  
8.6.1. A váltók használhatóságának a forgalmi feltételei  
8.6.2. Eljárás, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek 
8.6.3. Váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltók  
8.7. Váltóállítási módok   
8.8. Helyszíni kézi váltóállítás  
8.9. Távvezérelt váltóállítás kezelő személy közreműködésével  
8.10. Távvezérelt váltóállítás a járművezető közreműködésével  
8.10.1. A távvezérelt váltóállítás általános szabályai  
8.10.2. A szánszerkezettel, rádiós, vagy egyéb módon történő váltóállítás szabályai 
8.10.3. Az állítástárolós kialakítású váltók állításának szabályai  
8.11. A váltókon történő közlekedés általános szabályai  
8.12. Áthaladás mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón  
8.13. Áthaladás mechanikusan rögzített csúcssínű váltón  
8.14. Összekötővágány  
8.15. Vágánykereszteződések  
8.16. Trolibusz munkavezeték-kereszteződések  
8.17. Tolópad 
 
9. JÁRMŰVEK BERENDEZÉSEI 
 
9.1. A jármű műszaki állapota  
9.2. A jármű műszaki hibája  
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9.3. Áramszedő  
9.4. A járművek világítása  
9.5. Túláramvédő berendezések, túláramkapcsoló  
9.6. Irányváltó, iránykapcsoló  
9.7. A közlekedésben résztvevők figyelmeztetésére szolgáló hangjelző berendezések 
9.8. Visszapillantó berendezés (visszapillantó tükör, videó megfigyelő rendszer)  
9.9. Indulás (ajtózárás) jelző berendezés  
9.10. Távműködtetésű ajtók  
9.11. Homokszóró  
9.12. Páramentesítő, ablaktörlő és ablakmosó berendezés  
9.13. Vészjelző, utastéri vészfék, ajtóvésznyitó  
9.14. Hangerősítő berendezés, utastájékoztató berendezés  
9.15. Egyéb berendezések  
9.16. Vezetőfülke  
9.17. Éberségi berendezés 
 
10. FÉKEZÉS ÉS FÉKBERENDEZÉSEK 
  
10.1. Fékberendezések és fékezés  
10.2. Üzemi fékberendezés és üzemi fékezés  
10.3. Intenzív fékezés  
10.4. Rögzítőfék és rögzítőfékezés  
10.5. Sínfék  
10.6. Vészfékezés 
 
11. JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE 
 
11.1. Jármű átvétele, elindulás a telephelyről  
11.2. Beállás a telephelyre  
11.3. Jármű átadása és átvétele a váltás helyén  
11.4. A jármű sebessége  
11.5. Követési távolság  
11.6. Álló jármű megközelítése  
11.7. Megállás a megállóhelynél  
11.8. Utasok le- és felszállása  
11.9. Elindulás a megállóhelyről  
11.10. Közlekedés a végállomások területén  
11.11. Speciális közlekedési előírások két- vagy többvágányú pályaszakaszra  
11.12. Tiltott egyidejű menetek  
11.13. Elhaladás főjelző mellett  
11.14. Közlekedés főjelző vagy közúti fedezőjelző ellenőrző jelzőjével ellátott 
helyeken  
11.15. Közlekedés a jelző használhatatlansága esetén  
11.16. Elhaladás a vágányhoz közel elhelyezkedő tárgy mellett  
11.17. Közlekedés egyvágányú pályán  
11.18. Közlekedés felbontott pálya, illetve pályamunkálatok helyén  
11.19. Jármű fedezése  
11.20. Közlekedés vasúti átjáróban  
11.21. Áthaladás nyitott kocsiszíni kapun 
 
12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 
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12.1. Rendkívüli esemény  
12.2. A jármű továbbhaladását akadályozó körülmények  
12.3. Eljárás késés esetén  
12.4. Eltérés az előírt útvonaltól  
12.5. Közlekedés vízzel elöntött pályaszakaszon  
12.6. Közlekedés helytelen vágányon  
12.7. Eljárás a jármű műszaki hibája esetén  
12.8. Járművek össze- és szétcsatolása  
12.9. Jármű tolása  
12.10. Tolás a járművezető közreműködésével állított elektromos váltóknál  
12.11. Járművek vontatása  
12.12. Vezetés köztes vagy hátsó vezetőfülkéből  
12.13. Szerelvényszakadás  
12.14. Közlekedés hibás munkavezeték alatt  
12.15. Eljárás a hálózati feszültség kimaradása esetén  
12.16. Kisiklás, elterelődés  
12.17. Tűz a járművön  
12.18. Eljárás a jármű ablaktörése esetén  
12.19. Utas rosszulléte  
12.20. Jármű utasterének beszennyezése  
12.21. Személy kizárása az utazásból  
12.22. Talált tárgyak kezelése  
12.23. Az utas kárigénye  
12.24. Rosszullét a szolgálat ellátása közben  
12.25. Összeütközés, személyi sérülés, károkozás, vágányvég záró szerkezetnek 
ütközés 
 
MELLÉKLETEK 
1. MELLÉKLET  
A váltókon való közlekedéskor engedélyezett általános sebességértékek 
2. MELLÉKLET  
Közlekedés hegyipályán 
3. MELLÉKLET  
A teherjárat és munkagép közlekedésére vonatkozó külön szabályok  
4. MELLÉKLET  
A légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgiajárművek közlekedésére 
vonatkozó külön szabályok  
5. MELLÉKLET  
A felsővezeték nélküli üzemre képes vasúti járművek közlekedésére vonatkozó külön 
szabályok  
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Közlekedési ismeretek – KRESZ, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a 
közúti közlekedés szabályairól 

Bevezető rendelkezések 

• A rendelet hatálya 

• Az úttal kapcsolatos fogalmak 

• A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak 

• A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak 
A közúti közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések 

 

• Bizalmi elv és alkalmazása 

• A járművezetés személyi feltételei 

• Vezetői engedély, vasúti járművezetői igazolvány 

•  

A járművek közlekedésben való részvételének feltételei 

 

• A közlekedésben való részvétel külön feltételei 
 
Közúti jelzések 

 

• A közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések 

• Útvonaltípust jelző táblák 

• Elsőbbséget szabályzó jelzőtáblák 

• Utasítást adó jelzőtáblák 

• A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák 

• Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák 

• Veszélyt jelző táblák 

• Tájékoztatást adó jelzőtáblák 

• Útburkolati jelek 

• Egyéb közúti jelzések 

• Forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzései 

• A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

• A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

• A rendőr jelzései 

• A jelzőőr jelzése 

 

A járműközlekedés általános szabályai 

 

• Elindulás 

• Haladás az úton 

• Sebesség 

• Követési távolság 

• Irányváltoztatás, irányjelzés, hangjelzés 
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• Előzés, kikerülés, kitérés 

• Párhuzamos közlekedés 

• Közlekedés autópályán, autóúton 

• Közlekedés villamospályával ellátott úttesten 

• Bekanyarodás 

• Elsőbbség az útkereszteződésben 

• Megfordulás, hátramenet 

• Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések 

• Közlekedés vasúti átjáróban 

• Közlekedés lakó-pihenő övezetben 

• Megállás, Várakozás 
 
A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 

 

• Gyalogosok közlekedése 

• Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése 

• A járművek utasaira vonatkozó szabályok 

• Magatartás a gyalogosokkal szemben 
 
Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok 

 

• Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek 

• Figyelmeztető jelzést használó járművek 

• Magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket használó 

gépjárművekkel szemben 

• Veszélyes anyagot szállító járművek 

• Magatartás veszélyes anyagot használó járművekkel szemben 

• Útvonalengedélyhez kötött járművek 

• A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 

• Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok 

• A villamosokra vonatkozó eltérő szabályok 

•  
A járművek terhelése 
 

• Személyszállítás, teherszállítás 
 
A járművek kivilágítása 
 

• Forgalomban való részvétel esetén, álló jármű esetén 
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Utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok 

 

A járművet javító műhelyre és a járművek üzembentartóira vonatkozó 

rendelkezések 

Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok 

Állati erővel vont járművek, kézikocsik 

Állatok hajtása, vezetése 

Rendkívüli események 

Műszaki hiba 

Elromlott jármű vontatása 

Záró rendelkezések 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

F.1. sz. Jelzési Utasítás 

1. Ismertesse a jelzések szerepét, a jelzés „parancs elvét”! 2.1 

2. Ismertesse a Jelzők és a Jelzőeszközök fogalmát, feladatukat! 2.2,2,3 

3. Ismertesse a jelzések adásával szembeni követelményeket! 2.4 

4. Ismertesse a jelzések megfigyelésére vonatkozó előírásokat! 2.5 

5. Ismertesse a „kétes jelzés” fogalmát és az észlelésekor követendő eljárást! 2.6 

6. Ismertesse az „egyidejűleg adott eltérő értelmű jelzések” fogalmát és az 
észlelésük esetén követendő eljárást! 2.7 

7. Ismertesse a jelzők elhelyezésére és a jelző eszközökkel történő felszerelésre 
vonatkozó előírásokat! 2.8 

8. Csoportosítsa forgalmi szempontból a jelzőket és ismertesse feladatukat! 3.1 

9.  Ismertesse az egyfogalmú főjelző jelzését, kiegészítő jelzését és azok jelentését! 

3.2.3 

10. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

ellenmenet jelző jelzéseit és azok jelentését! 3.2.4.2 

11. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

hívójelzés jelzését és azok jelentését! 3.2.4.1 

12. Ismertesse a Főjelző és az utána elhelyezett, vele kényszerkapcsolatban lévő 
Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok jelentését, valamint a két jelző 
működése közötti összefüggést! 3.4.4 

13. Ismertesse a háromfogalmú főjelző jelzéseit és azok jelentését, ha a jelző 
oszlopán a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtáblát is elhelyezték! 
3-2-1 

14. Ismertesse a Holdfényjelzők kialakítását, jelzéseit, kiegészítő jelzését és azok 
jelentését! 3.3.2 

15. Ismertesse a távvezérelt váltóknál alkalmazott Váltójelzők kialakítását, jelzéseit és 
azok jelentését! 3.4.1 
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16. Ismertesse a Járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére 
figyelmeztető jelzők kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.3 

17. Ismertesse a két lámpából álló fényjelzőkészülék, a Közúti fedezőjelző és a vele 
kényszerkapcsolatban lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok 
jelentését, valamint a két jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

18. Ismertesse az állítástárolás időzítő jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.6.1 

19. Ismertesse a Forgalomtechnikai összehangolás jelző és a Forgalomtechnikai 
ellenőrző jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 3.4.6 

20. Ismertesse az Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a villamosvágányon 
jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 3.4.7 

21. Ismertesse a kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelzőre vonatkozó 

előírásokat! 3.4.8 

22. Ismertesse a vágányfoglaltság jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.9 

23. Ismertesse a Megállóhely jelzőtáblák és az alattuk elhelyezhető kiegészítő táblák 
kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.10 

24. Ismertesse a kézi állítású ellensúlyos váltók váltójelzőjének és állítókészülékének 
a kialakítását, jelzéseit és azok jelentését! 3.4.11, 3.4.12 

25. Milyen kialakítású jelzőtáblák jelzik váltó csúcssínjének mechanikus rögzítését 
vagy a mechanikus rögzítés hiányát? 3.4.13, 3.4.14 

26. Ismertesse a megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.15.2 

27. Ismertesse a Tiltott egyidejű menetek kezdete és a Tiltott egyidejű menetek vége 
jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.1 

28. Ismertesse a párhuzamos egyidejű menetet szabályozó táblát! 3.4.15.2 
29. Ismertesse az engedélyezett legnagyobb sebesség és az engedélyezett 

legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtáblák és az alattuk 

elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.16 

30. Ismertesse a pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla kialakítását és jelzésének 

jelentését! 3.4.16.1 

31. Ismertesse a lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.2 

32. Ismertesse a Megállj jelzőtábla kialakítását, jelzésének jelentését és az 
elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.18 

33. Ismertesse a Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla és az alatta elhelyezhető 
kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.19 

34. Ismertesse a Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla és az 
alatta elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 
3.4.20 

35. Milyen jelzések alkalmazásával jelezhető a villamos fékezésre kijelölt 
pályaszakasz? ismertesse e jelzőknek a kialakítását és jelzésének jelentését! 
72g,72h 

36. Ismertesse a Biztonsági határjelző és a Vágány kenve jelzőtábla kialakítását és 
jelzésének jelentését! 3.4.21, 3.4.22 

37. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelzőtábla 
jelzésének jelentését! 3.4.23 
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38. Ismertesse a menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző kialakítását, 

jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.21.1 

39. Ismertesse a menetárammal járható szakaszszigetelő jelző kialakítását, jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.24.2 

40. Ismertesse a Feszültséghatár és a Villamosszerelvény állj jelzőtáblák kialakítását 
és jelzésének jelentését! 3.4.25, 3.4.26 

41. Ismertesse az „ÁTV” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését és 

az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

42. Ismertesse a „VF” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

43. Ismertesse az „E” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

44. Ismertesse a megállás helye jelző kialakítását, jelzésének jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.30 

45. Ismertesse a váltó ráfutási szakasz kezdete jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.31 

46. Ismertesse a technikai figyelmeztető jelzőtábla kialakítását, jelzésének jelentését és 

az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.32 

47. Ismertesse a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje és a Biztosított 
vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtáblák kialakítását és jelzésének 
jelentését! 3.4.27, 3.4.28 

48. Miről ismeri fel az érvénytelen és az időszakosan érvénytelenített jelzőt és mi a 
teendő ennek észlelésekor? 3.4.5.1, 3.4.5.2 

49. Miről ismeri fel a használhatatlan jelzőt és mi a teendő ennek észlelésekor? 3.5.3 

50. Ismertesse a sárga színű jelzőzászlóval adható jelzéseket és azok jelentését! 4.1 

51. Ismertesse a fehér fényű jelzőlámpával adható jelzéseket és azok jelentését! 4.1 

52. Hogyan adható Szabad jelzés, és ez mit jelent a járművezető részére? 4.1.1 

53. Hogyan adható – látható módon – a Lassan jelzés, és ez mit jelent a járművezető 
részére? 4.1.2 

54. Hogyan adható – látható módon – a Megállj jelzés, és ez mit jelent a járművezető 
részére? 4.1.3 

55. Ismertesse a jelzőbot alkalmazásának célját és szabályait! 4.1.4 

56. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon – a 
Figyelj és a Lassan jelzés! 4.2,4.2.1, 4.2.2 

57. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon – a 
Megállj és a Vészjelzés, illetve mit jelentenek ezek a jelzések a járművezető 
részére! 4.2.3, 4.2.4 

58. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható az Indulásjelzés! 4.2.5 

59. Sorolja fel a szerelvényen lévő hatósági jelzést! 5.1.1 

60. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a forgalmi 
járatként közlekedő szerelvény külső részén! 5.2, 5.2.1, 5.2.2 

61. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a nem forgalmi 
járatként közlekedő szerelvény külső részén? 5.2, 5.2.1, 5.2.2 

62. Milyen egyéb jelzések alkalmazhatók a járműveken? 5.1.2 
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 

1. Ismertesse a járművezetéshez szükséges iratokra vonatkozó előírásokat! 6.2 

2. Ismertesse a járművezetés gyakorlására vonatkozó előírásokat! 6.3 

3. Ismertesse a forgalmi szolgálat ellátása közbeni magatartásra és figyelemre 
vonatkozó előírásokat! 6.4 

4. Ismertesse a dohányzásra vonatkozó előírásokat! 6.5 

5. Ismertesse a munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztására 
vonatkozó előírásokat! 6.6 

6. Ismertesse a szolgálat megkezdésére vonatkozó előírásokat! 6.7 

7. Ismertesse a szolgálat átadás - átvételével, befejezésével kapcsolatos 
szabályokat! 6.8 

8. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó szabályokat! 6.9 

9. Ismertesse az utasítások kiadásával és végrehajtásával kapcsolatos szabályokat! 
6.10 

10. Ismertesse az utasok tájékoztatására vonatkozó előírásokat! 6.11 

11. Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályt! 6.12 

12. Ismertesse a menetrend betartásával kapcsolatos előírásokat! 7.2 

13. Ismertesse a nem forgalmi járatokra vonatkozó előírásokat! 7.5 

14. Ismertesse a közúti vasúti pályára vonatkozó tudnivalókat! 8.1 

15. Sorolja fel a váltó forgalmi szempontból figyelembe veendő alkatrészeit! 8.2.1 

16. Mit értünk tősín és csúcssín alatt? 8.2.2 

17. Mit értünk a csúcssínek szabályos állása alatt? 8.2.3 

18. Mit értünk a csúcssínek nem szabályos állása (félállás) alatt? 8.2.4 

19. Mit értünk a váltó gyöke alatt? 8.2.5 

20. Mit értünk a váltó összekötő rúdja alatt? 8.2.6 

21. Mit értünk csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz alatt? 8.2.7 

22. Mit értünk a váltó állítószerkezete, állítórúdja alatt? 

23. Ismertesse a váltó csúcssínjeinek rögzítésére vonatkozó tudnivalókat! 8.3 

24. Sorolja fel a hasítható váltók fajtáit! 8.4 

25. Mit értünk utánjáró váltó alatt? 8.4.1 

26. Mit értünk rugós visszacsapó váltó alatt? 8.4.2 

27. Mit értünk visszacsapó váltó alatt? 8.4.3 

28. Mit értünk kulisszás, bilincses vagy rugós váltó alatt? 8.4.4 

29. Mit értünk a vendégkitérő fogalma alatt? 8.4.5 

30. Ismertesse a nem hasítható váltóra vonatkozó általános tudnivalókat! 8.5 

31. Mit értünk kiszögelt, kiékelt váltó alatt? 8.5.1 

32. Ismertesse a váltók használhatóságának a forgalmi feltételeit! 8.6 

33. Ismertesse az eljárást, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem 
teljesülnek! 8.6.2 

34. Ismertesse a váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltókra vonatkozó 
tudnivalókat! 8.6.3 

35. Ismertesse a váltóállítási módokat! 8.7 

36. Ismertesse a helyszíni kézi váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.8 

file:///d:/Users/vargaz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YHX5R780/Utasítás%20modul%20(2).docx%23_Toc445985076
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37. Ismertesse a kezelő személy közreműködésével történő távvezérelt váltóállításra 
vonatkozó szabályokat! 8.9 

38. Ismertesse a járművezető közreműködésével történő távvezérelt váltóállításra 
vonatkozó általános szabályokat! 8.10, 8.10.1 

39. Ismertesse a járművezető közreműködésével, szánszerkezettel, rádiós, vagy 
egyéb módon történő váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.10.2 

40. Ismertesse a járművezető közreműködésével történő, állítástárolós kialakítású 
váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.10.3 

41. Ismertesse a váltókon történő közlekedés általános szabályait! 8.11 

42. Ismertesse a mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 
szabályait! 8.12 

43. Ismertesse a mechanikusan rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 
szabályait! 8.13 

44. Ismertesse az összekötő vágányra vonatkozó előírásokat! 8.14 

45. Ismertesse a vágánykereszteződésekre vonatkozó előírásokat! 8.15 

46. Ismertesse a trolibusz munkavezeték-kereszteződésekre vonatkozó előírásokat! 
8.16 

47. Ismertesse tolópadra vonatkozó előírásokat! 8.17 

48. Ismertesse a járművek műszaki állapotára vonatkozó szabályt! 9.1 

49. Hogyan csoportosíthatóak a műszaki hibák, és észlelésük esetén hogyan kell 
eljárni? 9.2 

50. Ismertesse az áramszedők kezelésre vonatkozó szabályokat! 9.3 

51. Mi az eljárás, ha a járművezető áramszedő hibát állapít meg? 9.3 

52. Ismertesse a járművek világítására vonatkozó szabályt! 9.4 

53. Mi az eljárás, ha a szerelvény világítása, részben, vagy teljesen üzemképtelenné 
válik? 9.4 

54. Ismertesse a túláramvédő berendezések, tűláramkapcsoló kezelésére vonatkozó 
szabályt! 9.5 

55. Ismertesse a járművek irányváltó kapcsolójára, iránykapcsolójára vonatkozó 
előírásokat! 9.6 

56. Ismertesse a járművek közlekedésben résztvevők figyelmeztetésére szolgáló 
hangjelző berendezésére vonatkozó tudnivalókat! 9.7  

57. Ismertesse a visszapillantó berendezés (visszapillantó tükör, videó megfigyelő 
rendszer) –re vonatkozó tudnivalókat! 9.8  

58. Ismertesse a járművek indulás (ajtózárás) jelző berendezésére vonatkozó 
tudnivalókat! 9.9 

59. Ismertesse a járművek távműködtetésű ajtóira vonatkozó tudnivalókat! 9.10 

60. Ismertesse a járművek homokszóró berendezésére vonatkozó tudnivalókat! 9.11 

61. Ismertesse a páramentesítő, ablaktörlő és ablakmosó berendezésre vonatkozó 
tudnivalókat! 9.12 

62.  Ismertesse a vészjelző,utastéri vészfék, ajtó vésznyitó feladatát kezelésére 
vonatkozó szabályokat! 9.13 

63. Ismertesse a hangerősítő és az utastájékoztató berendezésére vonatkozó 
tudnivalókat! 9.14 

64. Ismertesse a vezetőfülkére vonatkozó tudnivalókat! 9.15 
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65. Ismertesse az éberségi berendezésre vonatkozó tudnivalókat! 9.17 

66. Ismertesse az üzemi fékberendezésre és az üzemi fékezésre vonatkozó 
előírásokat!  10.2 

67. Ismertesse az intenzív fékezésre vonatkozó előírásokat! 10.3 

68. Ismertesse a rögzítő fékre, és a rögzítőfékezésre vonatkozó szabályokat! 10.4 

69. Ismertesse a sínfékre vonatkozó előírásokat! 10.5 

70. Ismertesse a vészfékezésre vonatkozó előírásokat! 10.6 

71. Ismertesse a járműátvételére vonatkozó tudnivalókat! 11.1 

72. Ismertesse a telephelyen történő közlekedés szabályait! 11.1 

73. Ismertesse a telephelyre történő beállás szabályait! 11.2 

74. Ismertesse a váltás helyén a jármű átadására és átvételére vonatkozó szabályt! 
11.3   

75. Ismertesse a követési távolságra vonatkozó szabályt! 11.5 

76. Ismertesse az álló jármű megközelítésére vonatkozó szabályt! 11.6 

77. Ismertesse a megállóhelynél történő megállásra vonatkozó szabályokat! 11.7 

78. Ismertesse a megállóhelyről történő elindulásra vonatkozó szabályokat! 11.9 

79. Ismertesse a végállomások területén történő közlekedés szabályait! 11.10 

80. Ismertesse a két- vagy többvágányú pályaszakaszra vonatkozó speciális 
közlekedési előírásokat! 11.11 

81. Ismertesse a tiltott egyidejű menetekre vonatkozó szabályokat! 11.12 

82. Mely esetekben tiltott két jármű párhuzamos, egyidejű közlekedése kétvágányú 
pálya esetén? 11.12 

83. Ismertesse a főjelzők melletti elhaladásra vonatkozó szabályokat! 11.13 

84. Mely esetekben haladhatja meg járművével a főjelző tilos a továbbhaladás 
jelzését? 11.13 

85. Ismertesse, hogyan kell közlekedni főjelző ellenőrző jelzőjével ellátott helyeken? 
11.14 

86. Ismertesse, hogyan kell közlekedni közúti fedező jelző ellenőrző jelzőjével ellátott 
helyeken? 11.14 

87. Ismertesse a főjelző használhatatlansága esetén követendő eljárást! 11.15 

88. Ismertesse a távvezérelt váltóval függésben álló főjelző használhatatlansága 
esetén követendő eljárást! 11.15 

89. Ismertesse a távvezérelt váltóval kapcsolatos egyéb jelzők használhatatlansága 
esetén követendő eljárást! 11.15 

90. Ismertesse a vágányhoz közel elhelyezkedő tárgy melletti elhaladás szabályait! 
11.16 

91. Ismertesse az egyvágányú pályán történő közlekedés szabályait! 11.17 

92. Ismertesse, hogyan kell közlekedni felbontott pálya, illetve pályamunkálatok 
helyén? 11.18 

93. Ismertesse a jármű fedezésére vonatkozó szabályt! 11.19 

94. Ismertesse, milyen feltételekkel haladhat át nyitott kocsiszíni kapun? 11.21 

95. Mit nevezünk rendkívüli eseménynek, és ilyen esetekben hogyan kell eljárni? 12.1 

96. Ismertesse, hogyan kell eljárni a jármű továbbhaladását akadályozó körülmények 
esetén? 12.2 



39  

97. Hogyan kell eljárni késés esetén? 12.3 

98. Ismertesse az előírt útvonaltól történő eltérésre vonatkozó szabályokat! 12.4 

99. Ismertesse a vízzel elöntött pályaszakaszon történő közlekedés szabályait! 12.5 

100. Ismertesse a helytelen vágányon történő közlekedésre vonatkozó szabályt! 
12.6 

101. Ismertesse a jármű műszaki hibája esetén követendő eljárást! 12.7 

102. Ismertesse a járművek össze- és szétcsatolására vonatkozó szabályt! 12.8 

103. Ismertesse a járművezető közreműködésével állított elektromos váltóknál 
történő tolásra vonatkozó szabályokat! 12.10 

104. Ismertesse a járművek vontatására vonatkozó szabályt! 12.11 

105. Ismertesse a szerelvényszakadásra vonatkozó szabályt! 12.13 

106. Ismertesse a hibás munkavezeték alatt történő közlekedés szabályait! 12.14 

107. Ismertesse a hálózati feszültség kimaradása esetére vonatkozó szabályt! 12.15  

108. Ismertesse a kisiklás, elterelődés esetére vonatkozó szabályokat! 12.16 

109. Ismertesse a járműtűz esetére vonatkozó szabályokat! 12.17 

110. Ismertesse az utas rosszullét esetére vonatkozó szabályokat! 12.19 

111. Ismertesse a személyutazásból való kizárására vonatkozó szabályt! 12.21 

112. Ismertesse a talált tárgyak kezelésére vonatkozó szabályt! 12.22 

113. Ismertesse a szolgálat ellátása közben bekövetkezett rosszullét esetére 
vonatkozó szabályt! 12.24 

114. Mi a teendője, ha járműve vágányvég záró szerkezetnek ütközött? 12.25 

115. Mi a teendője, ha személyi sérülés vagy összeütközés következett be? 12.25 

116. Mit nevezünk hegyipályának? 

117. Milyen kialakítású fékkel ellátott járművek közlekedhetnek a hegyipályán? 

118. Milyen felszerelési tárggyal kell rendelkeznie a hegyipályán közlekedő 
járműnek? 

119. Hogyan kell közlekedni meghibásodott járművel, hegy-, illetve völgymenetben? 

120. Mikor üzemképes a kézifék a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgia 
járműveken? 

121. Mit nevezünk levegőrendszernek a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 
nosztalgia járműveken? 

122. Hogyan kell tömítettségi vizsgálatot végezni a légfékes üzemi fékkel 
rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

123. Mikor üzemképes a légfék a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgia 
járműveken? 

124. Milyen szabályok vonatkoznak a légsűrítő kezelésére a légfékes üzemi fékkel 
rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

125. Mi a biztonsági légfék feladata a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 
nosztalgia járműveken? 

126. Hogyan kell kezelni a vészcsapláncot a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 
nosztalgia járműveken? 

127. Mi a feladata a biztonsági légtartálynak a légfékes üzemi fékkel rendelkező és 
a nosztalgia járműveken? 
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128. Mire szolgálnak az elzárócsapok, és azt hogyan kell kezelni a légfékes üzemi 
fékkel rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

129. Mikor és hogyan kell ellenáramot használni a légfékes üzemi fékkel rendelkező 
és a nosztalgia járműveken? 

 

KRESZ és Közlekedésbiztonsági ismeretek 

1. Mi és hogyan befolyásolja a járművezető sebesség- és távolságbecslését? 

2. Mit nevezünk dynomen helyzetnek és miért fontos ennek felismerése? 

3. Mi jellemzi a preventív és defenzív vezetési taktikát? 

4. Milyen jelentősége van a közlekedésben a „látni és látszani” elvnek? 

5. Mit nevezünk „holttérnek” és hogyan lehet kiküszöbölni a hatását? 

6. Milyen járműműszaki megoldásokkal növelik a közlekedés biztonságát? 

7. Ismertesse az útkereszteződésnél alkalmazott elsőbbséget szabályozó 
jelzőtáblákat!  

8. Ismertesse az útszűkületnél alkalmazott elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat!  

9. Sorolja fel azokat a jelzőtáblákat és jelzőtáblák csoportját, amelynek jelzése a 

villamosra nem vonatkozik!  

10. Ismertesse a körforgalomhoz kapcsolódó jelzőtáblákat, illetve a körforgalommal 

kapcsolatos közlekedési szabályokat! 

11. Ismertesse a „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmi jelzőtáblákat”!  

12. Hogyan változik a „Sebességkorlátozás” jelzőtábla jelentése, ha lakott területen 

50 km/h-nál, lakott területen kívül 90 km/h-nál nagyobb sebességet jelez, illetve a 

„Sebességkorlátozás” jelzőtáblát a „Lakott terület kezdete” vagy a vasúti átjáróra 

utaló háromszög alakú veszélyt jelző táblával együtt helyezik el? 

13. Ismertesse a vasúti átjáró előtt alkalmazható veszélyt jelző táblákat, útburkolati 

jeleket és az elhelyezésükre vonatkozó általános szabályokat!  

14. Ismertesse a gyalogosok közlekedésével kapcsolatos veszélyt jelző táblákat, 

útburkolati jeleket és az elhelyezésükre vonatkozó általános szabályokat! 

15.  Ismertesse „villamos” fogalmának meghatározását, a villamosok közlekedésével 

kapcsolatos veszélyt jelző táblákat és az elhelyezésükre vonatkozó általános 

szabályokat!  

16. Hogyan jelzik a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és milyen közlekedési szabályokat 

kell itt alkalmaznia? 

17. Milyen jelzőtáblákkal jelölik ki az egyirányú forgalmú utat, és milyen közlekedési 

rendet alakíthatnak ki az ilyen utakon?  

18. Hogyan jelzik a villamos megállóhelyét és milyen szabályok vonatkoznak a 

közlekedésben résztvevőkre a különböző kialakítású villamos megállóhelyeknél?  

19. Ismertesse a terelővonal és a záróvonal alkalmazásának lehetőségeit és a 

kapcsolódó közlekedési szabályokat!  

20. Ismertesse a veszélyes helyek jelzésére szolgáló útburkolati jeleket!  

21. Milyen jelzőtáblák és útburkolati jelek szabályozhatják a járművek 

útkereszteződés előtti besorolásának rendjét?  

22. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló három lencsés fényjelző 

készüléket!  
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23. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló két lencsés fényjelző 

készüléket!  

24. Ismertesse a gyalogosforgalom irányítására szolgáló kétlencsés 

fényjelzőkészüléket!  

25. Ismertesse a forgalmat irányító rendőr karjelzéseit!  

26. Ismertesse a forgalmat irányító jelzőőr vagy polgárőr jelzéseit! 

27. Ismertesse a vasúti átjáró biztosítására szolgáló fény- és félsorompót!  

28. Ismertesse a vasúti átjáró biztosítására szolgáló teljes sorompót! (kialakítása, 

kiegészítő jelzések, jelzései és azok jelentése, üzemzavar) 

29. Mit nevezünk elindulásnak, illetve milyen kötelezettsége van az elinduló jármű 

vezetőjének? Milyen szabály vonatkozik a zárt pályát elhagyó villamosra, ha az 

útját az úttesten folytatja? 

30. Általában hol és hogyan kell az úton a járművekkel közlekedni?  

31. Milyen körülmények figyelembevételével kell megválasztani – az engedélyezett 

sebességhatárokon belül – a jármű sebességét? Mit nevezünk abszolút és relatív 

gyorshajtásnak, illetve indokolatlanul lassú haladásnak? 

32. Milyen körülmények figyelembevételével kell megválasztani – az előttünk haladó 

jármű mögött – a követési távolságot? Milyen követési távolságot kell tartani a 

megkülönböztető jelzéseit használó jármű mögött? 

33. Ismertesse az irányváltoztatásra és az irányjelzésre vonatkozó szabályokat!  

34. Milyen feltételekkel szabad a villamospályára más járművel ráhajtani, azon 

folyamatosan haladni, ha útburkolati jelek nem vezetik rá a járműforgalmat? 

35. Milyen feltételekkel szabad a villamospályára más járművel ráhajtani, azon 

folyamatosan haladni, ha útburkolati jelek vezetik rá a járműforgalmat?  

36. Ismertesse, hogy milyen helyzetekben vonatkozik a villamosra az általánostól 

eltérő külön elsőbbségi szabály! 

37. Hogyan kell megközelíteni és áthaladni a vasúti átjárón? 

38. Ismertesse az útkereszteződésben bekanyarodni szándékozó jármű vezetőjére 

vonatkozó „besorolás” szabályait!  

39. Ismertesse a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályokat!  

40. Ismertesse a járművek utasaira vonatkozó szabályokat! 

41. Ismertesse a személyi sérüléssel nem járó közúti baleset esetén követendő 

szabályokat! 

42. Ismertesse a személyi sérüléssel járó közúti baleset esetén követendő 

szabályokat! 

43. Kit és milyen esetben terhel értesítési kötelezettség közlekedési baleset vagy 

járműtűz esetén, illetve kit kell értesítenie? 

44. Kit és milyen esetben terhel segítségnyújtási kötelezettség közlekedési baleset 

vagy járműtűz esetén? 

45. Milyen külön szabályok vonatkoznak a megkülönböztető jelzéseket használó 

járművekre, illetve milyen magatartást kell tanúsítani velük szemben a közlekedés 

más résztvevőinek? 

46. Sorolja fel, hogy a járműközlekedésre vonatkozó általános szabályok közül 

melyek nem vonatkoznak a villamosra?  
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47. Mikor tekintjük párhuzamos közlekedésre alkalmasnak az úttestet, illetve milyen 

tilalmak érvényesek a párhuzamos közlekedés esetén? 

48. Ismertesse a közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezéseket! 

49. Ismertesse a jármű vezetéséhez szükséges személyi feltételeket! 

50. Milyen magatartást kell tanúsítani a gyalogosokkal szemben? 

51. Ismertesse az útkereszteződésben jobbra bekanyarodó járműre – a kanyarodási 

szabályokból – vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 

52. Ismertesse az útkereszteződésben balra bekanyarodó járműre – a kanyarodási 

szabályokból – vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 

53. Ismertesse a kanyarodó főútvonalon továbbhaladó és arról letérő járművekre 

vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket!  

54. A mellékletben lévő képes kérdések megoldása 

 

 

 

Képes kérdések: 

1. 

 
 

2.  

 
 

3. 
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11. 
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25. 

 
 

  



51  
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32. 

 
 

33. 

 
 

 

34. 
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35. 

 
 

36. 

 
 

 

37. 
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41. 
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44. 

 
 

45. 

 
 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, 

Ismereti szinten: 5.1- 5.2  

• Felismerési szinten: 3.4.7-3.4.10, 3.4.29-3.4.30,3.5.1  

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs szakszerű 

biztonságos végrehajtására, 3.1.-3.4.6 -1,3.4.1-3.4.2.8,,3.4.1.3 .1-

3.4.3.2,3.5.1,4.1-4.2.5 közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a járműveken alkalmazott 

jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő 

közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Ismeri a tolás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat. 
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• Ismeri a tolási módszereket és a tolás közben alkalmazható fékezési módokat. 

• Ismeri a személyszállító járműveken a szolgálat ellátására vonatkozó szabályokat. 

• Ismeri a végállomásra, érkezett járművek állva tartására vonatkozó ismereteket, 
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27/A.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, 

VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (F.1.-F.2. SZÁMÚ 

JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA, 

UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1-M2  

 

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll.  
 

Írásbeli vizsgatevékenység 
 

Az írásbeli vizsgatevékenység összesen 60 vizsgakérdésből áll,  a 
vizsgakérdések megoszlása: 

  

• 10 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 10 kérdés az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 
és Mellékleteiből 

• 15 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

• 10 kérdés a Vasútvonalak és jellemzőik, pálya menti berendezések 
tantárgyból, 

• 10 kérdés a Fékezési ismeretek tantárgyból 

• 5 kérdés a Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások tantárgyból. 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc 
 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a vizsgatevékenységet. 
A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden helyes válasz 1 pontot 
ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
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igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 
 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása:  

• 1 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 2 kérdés a Közúti vasúti F.2. sz. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 2 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

• 1 kérdés a Vasútvonalak és jellemzőik, pálya menti berendezések 
tantárgyból, (Tartalmazza az F.2. 8.. fejezetét is.) 

• 1 kérdés a Fékezési ismeretek tantárgyból (Tartalmazza az F.1. Jelzési 
Utasítás 1.8 pontját, valamint az F.2. 10. fejezetét) 

• 1 kérdés a Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások tantárgyból. (F.2. 
12. fejezet.) 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra. 

A tudásanyagok részletezésénél csak az F.1, és F.2. valamint a KRESZ tartalmától 
eltérőt jelöljük külön tárgyban.  

 
Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

 (a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 
 
 

Vasútvonalak és jellemzőik, pálya menti berendezések tantárgy 
 

A vasúti pálya főbb részei 

• Alépítmény fogalma és szerepe 

• Alépítmény főbb alkotói (töltés, bevágás, műtárgyak) 

• Felépítmény fogalma és szerepe 

• Felépítmény főbb alkotói (Ágyazat, aljak, sínek, sínleerősítő és - 
kapcsolószerek, sínillesztések) 

• Síntípusok (Vignoles, Phoenix, tömbsín) 

• Aljak (fa, acél, beton, kereszt-, hossz-, magánaljak) 

• Sínleerősítő és -kapcsolószerek (közvetlen leerősítés, közvetett/osztott, Oetl- 
féle kengyel) 

• Sínillesztések (hevederkötés, dilatációs készülék, sínhegesztés, szigetelt 
sínillesztés) 

• Felépítményi rendszerek (nyitott, burkolat nélküli és burkolt vágányok) 
 

Vágánykapcsolások 

• Kitérők és főbb részeik 

• Váltók és típusaik, váltóállítási módok 

• Vágányátszelések, vágánykereszteződések (normál vagy mélyvályús, 
felfutós, feltöltött átgurítós) 

• Átszelési- és félátszelési kitérő 

• Vágányok összekapcsolása: egyszerű vágánykapcsolat, kettős 
vágánykapcsolat, deltavágány, hurokvágány 

 
A váltók alkatrészei forgalmi szempontból (F.2. 8.1. – 8.2.9.) 

• A közúti vasúti pálya 

• A főbb alkatrészek felsorolása 

• Tősínek és csúcssínek 

• A csúcssínek szabályos állása 

• A csúcssínek nem szabályos állása (félállás) 

• A váltó gyöke 

• Összekötő rúd 

• Csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz 

• Állítószerkezet, állítórúd 

• Váltójelző 

 
Váltók csúcssínjeinek rögzítése, hasítható és nem hasítható váltók (F.2. 8.3. – 

8.5.1.) 

• Hasítható váltók: Utánjáró váltó, Rugós visszacsapó váltó, Visszacsapó 
váltó, Kulisszás, bilincses vagy rugós váltó, Vendégkitérő („kúszóváltó”) 

• Nem hasítható váltók: a mechanikus csúcssínrögzítéssel ellátott, a kiszögelt 
és a kiékelt váltók 

 
Váltók használhatósága (F.2. 8.6. – 8.6.3.) 



62  

• A váltók használhatóságának a forgalmi feltételei 

• Eljárás, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek 

• Váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltók 

 
Váltóállítási módok (F.2. 8.7. – 8.10.3.) 

• Helyszíni kézi váltóállítás 

• Távvezérelt váltóállítás kezelő személy közreműködésével 

• Távvezérelt váltóállítás a járművezető közreműködésével 

• A távvezérelt váltóállítás általános szabályai 

• A szánszerkezettel, rádiós, vagy egyéb módon történő váltóállítás szabályai 

• Az állítástárolós kialakítású váltók állításának szabályai 

 
A váltókon és kereszteződéseken történő közlekedés általános szabályai (F.2. 

8.11. – 8.17.) 

• Áthaladás mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón 

• Áthaladás mechanikusan rögzített csúcssínű váltón 

• Összekötővágány 

• Vágánykereszteződések 

• Trolibusz munkavezeték-kereszteződések 

• Tolópad 

 
Közúti vasút energiaellátása 

• Munkavezeték hálózat felépítése 

• Áramátalakító gépház és szerepe 

• Szakaszszigetelők és szerepük 

• Negatív áram visszavezetés 

 
Jelző- és biztosítóberendezések 

• Alkalmazásának célja, feladata 

• Külsőtéri berendezések (Váltók és állító műveik, főjelzők, holdfényjelzők, 
egyéb jelzők, közúti fedezőjelzők, járműérzékelők) 

• Belsőtéri berendezések 

• A jelzőberendezés üzemmódjai 

 
Távközlési (hírközlő) berendezések 

• Kommunikáció alapelemei: üzenet, feladó, címzett, csatorna 

• Jelentéstároló (képi, hang) berendezés 

• Utastájékoztató berendezések 

• Vezetékes- és mobiltelefon 

• Vonali rádió rendszerek és jellegzetességeik 

• Nyílt láncú rádiócsatorna (a csatornán folyó kommunikációt minden vevő 
hallhatja) 

• Zárt rendszer (egyéni hívás, csoporthívás, híváskérés) 

• A rádióforgalmazás általános- és alap szabályai 

• Rádió távbeszélő használata 

• Kezelési jogosultság, teendők szolgálatkezdés, szolgálat befejezése esetén 
(üzemképesség vizsgálata, átadás-átvétel) 

• A rádiópróba megtartása 



63  

• Alap- és biztonsági követelmények a rádiós beszédkapcsolat alatt 

• A rádióforgalmazás menete: hírkapcsolat felvétele, a közlemény adása, 
válasz fogadása, a hírkapcsolat befejezése 

 
 

Jelzési és forgalmi ismeretek tantárgy 
 

Az Utasítások hatálya, tartalma, fogalomtár 
1.1. Az Utasítások tartalma 
1.2. Az Utasítás hatálya 
1.3. Az Utasítás ismerete 
1.4. Az Utasítás jóváhagyása, módosítása és hatálytalanítása 
1.5. Az Utasítás kiegészítői 
1.6. Végrehajtási utasítás kiadása 
1.7. Kezelési szabályzat kiadása 
1.8. Fogalomtár 

 
Általános rendelkezések a jelzésekre, jelzőkre, jelzőeszközökre (F.1.) 

2.1. A jelzések szerepe 
2.2. Jelzők 
2.3. Jelzőeszközök 
2.4. Követelmények a jelzések adásával szemben 
2.5. A jelzések megfigyelése 
2.6. Kétes jelzés 
2.7. Egyidejű, eltérő értelmű jelzések 
2.8. A jelzők elhelyezése 
2.9. A jelzők és jelzőeszközök megóvása 

 
Jelzők (F.1.) 

3.1. A jelzők csoportosítása forgalmi szempontból 
3.2. Főjelzők 
3.2.1. A háromfogalmú főjelző jelzései 
3.2.2. A kétfogalmú főjelző jelzései 
3.2.3. Az egyfogalmú főjelző jelzése 
3.2.4. A főjelzők kiegészítő jelzései 
3.2.4.1. Hívójelzés 
3.2.4.2. Ellenmenet jelzés 
3.3. Közúti holdfényjelzők (forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek) 

3.3.1. A holdfényjelzők jelzési képei 
3.3.2. A három lámpából álló holdfényjelzők jelzései 
3.4. Egyéb jelzők 
3.4.1. Távvezérelt váltók jelzései 
3.4.2. Váltóreteszelő jelző 
3.4.3. A járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető 
jelző 
3.4.4. Főjelző vagy közúti fedező jelző ellenőrző jelzője 
3.4.5. Forgalomtechnikai összehangolás jelző 
3.4.6. Forgalomtechnikai ellenőrző jelző 
3.4.6.1. Állítástárolás időzítő jelző 
3.4.7. Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a villamosvágányon jelző 
3.4.8. A kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelző 
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3.4.9. Vágányfoglaltság jelző 
3.4.10. Megállóhely jelzőtábla 
3.4.11. A kézi állítású, ellensúlyos váltó váltójelzőjének jelzései 
3.4.12. A kézi állítású, ellensúlyos váltó állítókészülékének jelzései 
3.4.13. Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltó 
jelzőtábla 
3.4.14. Utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó jelzőtábla 
3.4.15. A párhuzamos, egyidejű meneteket szabályzó jelzőtáblák 
3.4.15.1. Tiltott egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtáblák 
3.4.15.2. Megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla 
3.4.16. Engedélyezett legnagyobb sebesség jelzőtábla 
3.4.16.1. Pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla 
3.4.16.2. Lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla 
3.4.17. Engedélyezett legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége 
jelzőtábla 
3.4.18. Megállj! jelzőtábla 
3.4.19. Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla 
3.4.20. Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla 
3.4.21. Biztonsági határjelző 
3.4.22. Vágány kenve jelzőtábla 
3.4.23. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelzőtábla 
3.4.24. Szakaszszigetelő jelző 
3.4.24.1. Menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző 
3.4.24.2. Menetárammal járható szakaszszigetelő jelző 
3.4.25. Feszültséghatár jelzőtábla 
3.4.26. Villamosszerelvény állj! jelzőtábla 
3.4.27. Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtábla 
3.4.28. Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtábla 
3.4.29. Kiegészítő jelzők 
3.4.30. Megállás helye jelzőtábla 
3.4.31. Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtábla 
3.4.32. Technikai figyelmeztető jelzőtábla 
3.5 ÉRVÉNYTELEN ÉS HASZNÁLHATATLAN JELZŐK 
3.5.1. Érvénytelen jelzők 
3.5.2. Időszakosan érvénytelenített főjelző 
3.5.3. Használhatatlan jelzők 
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Kézi jelzések (F.1.) 
4.1. Látható jelzések 
4.1.1. Szabad jelzés 
4.1.2. Lassan jelzés 
4.1.3. Megállj jelzés 
4.1.4. Jelzőbot alkalmazása 
4.2. Hallható jelzések 
4.2.1. Figyelj jelzés 
4.2.2. Lassan jelzés 
4.2.3. Megállj jelzés 
4.2.4. Vészjelzés 
4.2.5. Indulásjelzés 

 
Jelzések a járműveken (F.1.) 

5.1. A járműveken feltüntetendő jelzések 
5.1.1. Hatósági jelzés 
5.1.2. Egyéb jelzések 
5.2. A jármű külső részén levő jelzések 
5.2.1. Homlokirányjelzés 
5.2.2. Oldalirányjelzés 

 
Általános forgalmi rendelkezések (F.2.) 

6.1. Alkalmasság a forgalmi szolgálat ellátására 
6.2. Járművezetéshez szükséges iratok 
6.3. A járművezetés gyakorlása 
6.4. Magatartás és figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben 
6.5. Dohányzás 
6.6. A munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztása 
6.7. A szolgálat megkezdése 
6.8. A szolgálat átadás - átvétele, befejezése 
6.9. Szolgálati hely elhagyása 
6.10. Utasítások kiadása és végrehajtása 
6.11. Utasok tájékoztatása 
6.12. Felelősség 

 
Menetrend, járatok megnevezése (F.2.) 

7.1. Menetrend 
7.2. A menetrend betartása 
7.3. Végállomás 
7.4. Forgalmi járatok 
7.5. Nem forgalmi járatok 

 
Járművek berendezései (F.2.) 

9.1. A jármű műszaki állapota 
9.2. A jármű műszaki hibája 
9.3. Áramszedő 
9.4. A járművek világítása 
9.5. Túláramvédő berendezések, túláramkapcsoló 
9.6. Irányváltó, iránykapcsoló 

9.7. A közlekedésben résztvevők figyelmeztetésére szolgáló hangjelző 
berendezések 
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9.8. Visszapillantó berendezés (visszapillantó tükör, videó megfigyelő rendszer) 
9.9. Indulás (ajtózárás) jelző berendezés 
9.10. Távműködtetésű ajtók 
9.11. Homokszóró 
9.12. Páramentesítő, ablaktörlő és ablakmosó berendezés 
9.13. Vészjelző, utastéri vészfék, ajtó-vésznyitó 
9.14. Hangerősítő berendezés, utastájékoztató berendezés 
9.15. Egyéb berendezések 
9.16. Vezetőfülke 
9.17. Éberségi berendezés 

 
Járművek közlekedése (F.2.) 

11.1. Jármű átvétele, elindulás a telephelyről 
11.2. Beállás a telephelyre 
11.3. Jármű átadása és átvétele a váltás helyén 
11.4. A jármű sebessége 
11.5. Követési távolság 
11.6. Álló jármű megközelítése 
11.7. Megállás a megállóhelynél 
11.8. Utasok le- és felszállása 
11.9. Elindulás a megállóhelyről 
11.10. Közlekedés a végállomások területén 
11.11. Speciális közlekedési előírások két- vagy többvágányú pályaszakaszra 
11.12. Tiltott egyidejű menetek 
11.13. Elhaladás főjelző mellett 
11.14. Közlekedés főjelző vagy közúti fedezőjelző ellenőrző jelzőjével ellátott 
helyeken 
11.15. Közlekedés a jelző használhatatlansága esetén 
11.16. Elhaladás a vágányhoz közel elhelyezkedő tárgy mellett 
11.17. Közlekedés egyvágányú pályán 
11.18. Közlekedés felbontott pálya, illetve pályamunkálatok helyén 
11.19. Jármű fedezése 
11.20. Közlekedés vasúti átjáróban 
11.21. Áthaladás nyitott kocsiszíni kapun 

 
Mellékletek 

• MELLÉKLET: A váltókon való közlekedéskor engedélyezett általános 
sebességértékek 

• 4. MELLÉKLET: a járművezető végzettséggel betölthető járműkísérői 
feladatkörre vonatkozó témakörei 

 
 

Fékezési ismeretek tantárgy 
 

A fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak (F.1. 1.8.) 

• Fékberendezés 

• Járműmegfutamodás 

• Kényszerfékezés 

• Kiegészítő fék 

• Rögzítőfék 
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• Rugóerő-tárolós (RET) fék 

• Sínfék 

• Szolenoid fék 

• Vészfékezés 

• Villamosfékezés 

 
A fékezéssel és a fékberendezésekkel összefüggő forgalmi szabályok (F.2. 10. 

– 10.6.) 
10. FÉKEZÉS ÉS FÉKBERENDEZÉSEK 
10.1. Fékberendezések és fékezés 
10.2. Üzemi fékberendezés és üzemi fékezés 
10.3. Intenzív fékezés 
10.4. Rögzítőfék és rögzítőfékezés 
10.5. Sínfék 
10.6. Vészfékezés 

 
Fékberendezések csoportosítása rendeltetésük szerint 

• ÜZEMI FÉKBERENDEZÉS SZEREPE 
o Önállóan működő villamosfék 
o Villamosfék és a villamosfék áramával működő szolenoid fék, ami 

dobféket vagy tárcsaféket működtet 

o Légfék, ami tuskós- vagy dobféket működtet 

• KIEGÉSZÍTŐ FÉKBERENDEZÉS SZEREPE 
o Sínfék 

o Villamos ellenállásfék 

• RÖGZÍTŐFÉKBERENDEZÉS SZEREPE 
o Rugóerőtárolós fék, ami dob- vagy tárcsafékre hat 

o Kézifék, ami tuskós, dob- vagy tárcsafékre hat 

• VILLAMOS BIZTONSÁGI FÉK SZEREPE 

 
KRESZ ismeretek tantárgy 

 
Bevezető rendelkezések (1. § - 2. §; 1. sz. függelék) 

• A rendelet hatálya 

• Az úttal kapcsolatos fogalmak 

• A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak 

• A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak 

 
A közúti közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések (3. § 

- 4. §) 

• A járművezetés személyi feltételei 

• Bizalmi elv és alkalmazása 

• A vezetői engedély 

 
A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei (5. §) 

 
Közúti jelzések 

• A közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések (10. §) 

• Útvonaltípust jelző táblák (11. §) 

• Elsőbbséget szabályzó jelzőtáblák (12. §) 
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• Utasítás adó jelzőtáblák (13. §) 

• A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák (14. §) 

• Megállási és várakozási tilalmat jelző t.-k (15. §) 

• Veszélyt jelző táblák (16. §) 

• Tájékoztatást adó jelzőtáblák (17. §) 

• Útburkolati jelek (18. §) 

• Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések 

• (19. §) 

• Egyéb közúti jelzések (20. §) 

• A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek (9. §) 

• A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek (8. §) 

• A rendőr jelzései (6. §) 

• A jelzőőr jelzése (7. §) 

 
A járműközlekedés általános szabályai 

• Elindulás (24. §) 

• Haladás az úton (25. §) 

• Sebesség (26. §) 

• Követési távolság (27. §) 

• Irányváltoztatás, irányjelzés (29. §) 

• Hangjelzés (30. §) 

• Előzés (34. §) 

• Kikerülés (35. §) 

• Kitérés (32. §) 

• Párhuzamos közlekedés (36. §) 

• Közlekedés villamos pályával ellátott úttesten (38. §) 

• Bekanyarodás (31. §) 

• Elsőbbség az útkereszteződésben (28. §) 

• Megfordulás, hátramenet (33. §) 

• Közlekedés vasúti átjáróban (39. §) 

 
A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 

• Gyalogosok közlekedése (21. §) 

• Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése (22. §) 

• A járművek utasaira vonatkozó szabályok (23. §) 

• Magatartás a gyalogosokkal szemben (43. §) 

 
Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok 

• Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek (49. §) 

• Figyelmeztető jelzést használó járművek (50. §) 

• Magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket használó 
gépjárművekkel szemben (42. §) 

• Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok (53. §) 
 

Egyéb vegyes és záró rendelkezések 

• A járművek kivilágítása (44. § - 45. §) 

• A járművek terhelése (46. § - 47. §) 
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Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások tantárgy 
 

Rendkívüli események (F.2.) 
12.1. Rendkívüli esemény 
12.2. A szerelvény továbbhaladását akadályozó körülmények 
12.3. Eljárás késés esetén 
12.4. Eltérés az előírt útvonaltól 
12.5. Közlekedés vízzel elöntött pályaszakaszon 
12.6. Közlekedés helytelen vágányon 
12.7. Eljárás a szerelvény műszaki hibája esetén 
12.8. Járművek össze- és szétcsatolása 
12.9. Jármű tolása 
12.10. Tolás a járművezető közreműködésével állított elektromos váltóknál 
12.11. Járművek vontatása 
12.12. Vezetés köztes vagy hátsó vezetőfülkéből 
12.13. Szerelvényszakadás 
12.14. Közlekedés hibás munkavezeték alatt 
12.15. Eljárás a hálózati feszültség kimaradásakor 
12.16. Kisiklás, elterelődés 
12.17. Tűz a szerelvényen 
12.18. Eljárás a jármű ablaktörése esetén 
12.19. Utas rosszulléte 
12.20. Jármű utasterének beszennyezése 
12.21. Személy kizárása az utazásból 
12.22. Talált tárgyak kezelése 
12.23. Az utas kárigénye 
12.24. Rosszullét a szolgálat ellátása közben 
12.25. Összeütközés, személyi sérülés, károkozás, vágányvég záró szerkezetnek 
ütközés 

 
Egyéb szabályozások 

• Eljárási szabályok az utasbiztonságot, a társaság dolgozóit, objektumait 
veszélyeztető bejelentések, fenyegetések esetén 

• Eljárás a járművek utasterében, vagy a Társaság kezelésében lévő területen 
előforduló, nem közlekedési balesetek közé sorolható események 
bekövetkezésekor 

 
 
 
 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 
Vasútvonalak és jellemzőik, pálya menti berendezések tantárgy (írásbeli és 

szóbeli kérdések megegyeznek amelyek nem részei az F1-F2 Jelzési és 
Forgalmi Utasításnak, illetve a KRESZNEK) 

 

1. Ismertesse az alépítmény szerepét és sorolja fel a főbb részeit! 
2. Ismertesse az felépítmény szerepét és sorolja fel a főbb részeit! 
3. Ismertesse az alkalmazott síntípusokat! 
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4. Ismertesse az alkalmazott aljakat anyaguk és elhelyezésük szerint! 
5. Sorolja fel az alkalmazott sínleerősítő és sínkapcsoló szereket, illetve 

sínillesztési módokat! 
6. Burkolás szempontjából milyen felépítményi rendszereket alkalmaznak? 
7. Ismertesse a kitérők három fő részegységét! 
8. Ismertesse az alkalmazott három különböző típusú vágánykereszteződést! 
9. Ismertesse az átszelési- és a félátszelési kitérő forgalmi sajátosságait! 
10. Ismertesse az egyszerű és a kettős vágánykapcsolat kialakítását! 
11. Ismertesse a deltavágány és a hurokvágány kialakítását! 
12. Ismertesse, hogy mit nevezünk tő- és csúcssínnek! 
13. Ismertesse a váltó csúcssínjeinek szabályos állásait! 
14. Mit nevezünk a váltó félállásának? 
15. Sorolja fel, hogy a Forgalmi Utasítás alapján mely típusú váltók hasíthatók! 

Jellemezze röviden ezek működési elvét! (F.2. 8.4. – 8.4.5) 
16. Sorolja fel, hogy a Forgalmi Utasítás alapján mely típusú váltók nem 

hasíthatók! Jellemezze röviden ezek kialakítását! (F.2. 8.5. első bekezdése – 
8.5.1.) 

17. Magyarázza el a lényegi különbséget a váltó hasítása és a váltó felvágása 
között! (F.1. 1.8.) 

18. Ismertesse a váltó használhatóságának forgalmi feltételeit! (F.2. 8.6.1.) 
19. Ismertesse, mi a helyes eljárás, ha a váltó használhatóságának forgalmi 

feltételei nem teljesülnek! (F.2. 8.6.2.) 
20. Sorolja fel, hogy milyen váltóállítási módokat ismer! (F.2. 8.7.) 
21. Ismertesse a helyszíni kézi váltóállítás szabályait! (F.2. 8.8.) 
22. Ismertesse a kezelőszemély közreműködésével történő távvezérelt 

váltóállítás szabályait! (F.2. 8.9.) 
23. Ismertesse a járművezető közreműködésével történő távvezérelt váltóállítás 

általános szabályait! (F.2. 8.10.1.) 
24. Ismertesse a szánszerkezettel, rádiós vagy egyéb módon történő váltóállítás 

szabályait! (F.2. 8.10.2.) 
25. Ismertesse az állítástárolós kialakítású váltók állításának szabályait! (F.2. 

8.10.3.) 
26. Ismertesse a váltókon történő közlekedés általános szabályait! (F.2. 8.11.) 
27. Ismertesse a mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón áthaladás 

szabályait! (F.2. 8.12.) 
28. Ismertesse a mechanikusan rögzített csúcssínű váltón áthaladás szabályait! 

(F.2. 8.13.) 
29. Ismertesse az összekötővágány fogalmát! (F.2. 8.14.) 
30. Ismertesse a vágánykereszteződések jellemző kialakítását és a rajtuk 

történő közlekedés általános szabályait! (F.2. 8.15.) 
31. Ismertesse a trolibusz munkavezeték-kereszteződések alatt való áthaladásra 

vonatkozó szabályokat! (F.2. 8.16.) 
32. Mi a szerepe az áramátalakító gépházaknak? Hogyan jut el a tápfeszültség 

az áramátalakító gépháztól a villamos munkavezetékbe? 

33. Mi a szerepe a szakaszszigetelők alkalmazásának a munkavezeték 
hálózaton? 

34. Milyen üzemmódokban működhetnek a jelzőberendezések? 
35. Melyek a kommunikáció alapelemei? Nevezze meg a rádiókommunikáció 

legfontosabb alapszabályait! 
36. Melyek a nyílt láncú és a zárt rendszerű rádiócsatornák alkalmazásának 

előnyei és hátrányai? 
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F.1. sz. Jelzési Utasítás 
 

Írásbeli kérdések 

 

1. Mit tartalmaznak az utasítások? (1.1.) 

2. Mire terjed ki az Utasítás hatálya? (1.2.) 

3. Kinek kell ismernie az Utasítást a lent felsoroltak közül? (1.3.) 

4. Mit tud az utasítás jóváhagyásáról illetve módosításáról? (1.4.) 

5. Mit tud az utasítást kiegészítő végrehajtási utasítások, rendelkezések, szabályzatok 
és előírások tartalmáról? (1.5.) 

6. Mikor kell kiadni végrehajtási utasítást? (1.6.) 

7. Melyiket nem kell kezelési szabályzatban szabályozni? (1.7.) 

8. Melyik az az alkatrész amely kapcsolatot teremt a munkavezeték és a jármű főáramú 
berendezései közt? (1.8.) 

9. Melyik az az alkatrészcsoport amelyik személyszállításra berendezett járműveknél 
lehetővé teszi, hogy a szerelvény működtetése egy vezetőfülkéből történjék? 
(1.8.) 

10. Az a pályarész amelyiknek csak egyik végéhez csatlakozik nyílt pálya a... (1.8.) 

11. Az éberségi berendezés az a berendezés, amely a járművezető 
cselekvőképességét ellenőrző berendezés, amely a cselekvőképtelenség esetén 
beavatkozik. (Igaz/Hamis) (1.8.) 

12. Az a pályaszakasz, ahol a sínek alátámasztására szolgáló alj vagy aljak 
hiányoznak, a: (1.8.) 

13. Az a pályarész ahol a vágánytengely távolság kisebb mint a nyomtávolság, a (1.8.) 

 

14. Hogyan nevezzük a villamospályának azt a kialakítását, amely az egy vágányú 
pályán az ellentétes irányba haladó járművek keresztezését lehetővé teszi? (1.8.) 

15. Amikor egy leállított vasúti jármű a munkavállalók szándékán kívül elmozdul, ... 
nevezzük (1.8.) 

16. Mely jelenségeket kell járműtűzként kezelni? (1.8.) 

17. Hogyan nevezzük azt a vágányba épített szerkezetet, amely a járművek részére 
lehetővé teszik az egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladást?(1.8.) 

18. Ki az a személy aki munkakörénél fogva a vasúti társaság munkavállalója felett az 
adott helyszínen vagy szituációban a legmagasabb szakterületére vonatkozó 
utasítási joggal rendelkezik? (1.8.) 
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19. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket és a pályát természetes 
vagy mesterséges létesítmények, illetve akadályok miatt a járműről a legnagyobb 
sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál pedig a mozgás 
szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet látni. (1.8.) 
(Egészítse ki!) 

20. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket időjárási okok miatt a 
járműről a legnagyobb sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál 
pedig a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet 
látni. (1.8.) (Egészítse ki!) 

21. Hogyan nevezzük azt a vasúti pálya kialakítást, ahol mindegyik sínszálnál 
megszakad a sínkorona folyamatossága, így lehetővé téve a keresztező irányból 
érkező szerelvények részére a saját vágányukon való továbbhaladást? (1.8.) 

22. Hogyan nevezzük azt a műveletet, ahol a gyök felől közlekedő vasúti jármű részére 
helytelenül álló váltót a jármű kerekei állítják át?  (1.8.) 

23. Az a berendezés amely a vontatómotorok fordulatszám szabályozásához és a 
villamos fékezés szükséges áramkörök közvetett kapcsolásához szükséges, a... 
(1.8.) 

24. A jármű menetirányának megváltoztatása olyan módon, hogy a vezetés az új irány 
szerinti első vezetőfülkéből történik, a...1.8.) 

25. A jelzés parancselve: (2.1.) 

26. Jelzőknek nevezzük azokat... (2.2.)27. Miket nevezünk jelzőeszközöknek? (2.3.) 

28. Milyen követelmények szerint kell a jelzéseket adni? (2.4.) 

29. Hogyan kell a jelzéseket megfigyelni? (2.5.) 

30. Mikor kétes egy jelzés? (2.6.) 

31.Minek kell tekinteni az eltérő értelmű, egyidejű jelzéseket? (2.7.) 

32. Hol kell a jelzőket elhelyezni? (2.8.) 

33. Mi a teendő a jelzők és jelzőeszközök megóvása érdekében?(2.9.) 

34. Forgalmi szempontból megkülönböztetünk: (3.1.) 

35. Mi a teendője ha az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)  

 

 

 

 

36. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   
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37. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

38. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.2.)  

 

 

 

39 Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.3.)  

 

 

 

 

40. Az ábrán szereplő jelzést mutató jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (3.2.4.) 

 

 

 

 

 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? (3.2.4.2.)  

 

 

 

42. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? (3.2.4.2.)  
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43. Ön az ábrán szereplő jelző elé érkezett. Milyen jelző ez, és mi a teendője? (3.3.2.) 

 

 

 

 

 

44. Válassza ki melyik esetben kell kézi állítást alkalmazni abban az esetben, ha a váltó 
távvezérelt! (3.4.1.)  

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és hol található?  

 

 

46. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? Mi a teendője? (3.4.2.)  

 

 

 

47. Ön a képen látható jelzőt látja. Hogyan értelmezi? (3.4.3.) 

 

 

 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? (3.4.4.) 

 

 

 

49. Mit jelent Önnek az ábrán szereplő jelző jelzése? (3.4.5.)  

 

 

 

50. Hogyan kell alkalmazni, és miről tájékoztatja a járművezetőt az ábrán szereplő 
jelző? (3.4.6.) 
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51. Miről tájékoztat az ábrán szereplő jelző? (3.4.6.1.)  

 

 

 

52. Mire kell számítson ha az ábrán szereplő jelzőt látja világítani? (3.4.7.) 

 

 

 

53. Mit jelez a járművezető számára az ábrán szereplő jelző? (3.4.8.) 

 

 

 

54. Miről tájékoztat az ábrán látható jelző? (3.4.9.) 

 

 

 

55. A megállóhely jelzőtábla alatt, az ábrán szereplő kiegészítő táblát látja. Mi a 
jelzőtábla jelentése?  (3.4.10.) 

 

 

56. Honnan érkezik a váltóra, és a váltó milyen irányban áll? (3.4.11.) 

 

 

 

57. Milyen irányban áll a váltó? (3.4.12.)  

 

 

 

58. Milyen jelentéssel bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.13.) 
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59. Milyen tartalommal bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? (3.4.14.)  

 

 

 

60. Járművével az ábrán szereplő táblához érkezett. Mi a teendője? (3.4.15.1.)  

 

 

 

61. Milyen jelzőtábla látható az ábrán? (3.4.15.2.) 

 

 

 

 

62. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzőtábla mellett haladt el? (3.4.16.)  

 

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.16.1.) 

 

 

 

 

 

64. Mi a teendője a táblával jelölt munkavezetéki helyen? (3.4.16.2.) 

 

 

 

65. Mi a teendője ha a szerelvény teljes hosszával elhaladt az ábrán szereplő tábla 
mellett? (3.4.17.)  

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.18.)  
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67. Mi a teendője ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.19..) 

 

 

 

 

 

68. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.20.)  

 

 

 

 

69. Hol helyezik el az ábrán szereplő jelzőt? (3.4.21.) 

 

 

 

 

70. Mit nem szabad a táblát követő pályaszakaszon? (3.4.22.) 

 

 

 

71. Mit nem szabad a jelzőtáblát követő pályaszakaszon? (3.4.23.) 

 

 

 

 

72. Mi a járművezető kötelessége az ábrán látható tábla alatti 
áthaladáskor (3.4.24.1.) 
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73. Miről ad tájékoztatást az ábrán látható tábla? (3.4.24.2.)  

 

 

 

74. Milyen járművel haladhat be a táblát követő pályaszakaszra? (3.4.25.) 

 

 

 

 

75. Mi a teendője ha felsővezetékről üzemelő villamos járművel az ábrán szereplő táblát 
észleli? (3.4.26.)  

 

 

 

 

 

76. Milyen váltók következnek a tábla utáni pályaszakaszon? (3.4.27.)  

 

 

 

 

77. Mit jelez az ábrán látható kiegészítő jelzés? (3.4.29.) 

 

 

 

 

78. Mi a teendője ha az ábrán szereplő táblát látja? (3.4.30.) 
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79. Mi az ábrán látható jelzőtábla neve? (3.4.31.)  

 

 

 

 

80. Érvényes az ön által vezetett járműre az ábrán látható jelző? (3.5.1.)  

 

 

 

 

81. Mikor nem érvényes az ön által vezetett járműre a főjelző jelzési képe? 
(3.5.2.) 

 

 

 

 

 

82. Melyik esetben kell a jelzőt használhatatlannak nyilvánítani? (3.5.3) 

83. Mely jelzés jelentése: „A jármű biztonságos közlekedésének akadálya nincsen, 
szabad a továbbhaladás” (4.1.1.) 

84. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (4.1.2.) 

 

 

 

 

85. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (4.1.3.) 

 

 

 

 

86. Milyen színű jelzőbotot kell alkalmazni egyvágányú pályarészeken a kétirányú 
közlekedés szabályozására? (4.1.4.) 

87. Milyen hallható jelzést lehet adni pályacsengővel? (4.2.) 
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88. Hogyan kell adni jelzőharanggal a „Lassan!” jelzést? (4.2.1.) 

89. Hogyan kell adni jelzősíppal a „Figyelj!” jelzést? (4.2.2.) 

90. Milyen jelzés a jelzőeszközzel gyors egymásutánban adott két rövid hang? (4.2.3.) 

91. Hogyan kell vészjelzést adni? (4.2.4.) 

92. Mivel és hogyan lehet „Indulás!” jelzést adni? (.) 

93. Mely nézetekből kell a hatósági jelzéseket a járművön elhelyezni? (5.1.1.) 

94. Milyen jelzést kell kihelyezni a jármű vezetőfülkéjében? (5.1.2.) 

95. Mit kell tartalmaznia a homlokirányjelzésnek? (5.2.1.) 

96. Mi az oldalirányjelzés? (5.2.2.) 

 
Szóbeli kérdések 

 
1. Ismertesse a jelzések szerepét, a jelzés „parancs elvét”! 2.1 

2. Ismertesse a Jelzők és a Jelzőeszközök fogalmát, feladatukat! 2.2,2,3 

3. Ismertesse a jelzések adásával szembeni követelményeket! 2.4 

4. Ismertesse a jelzések megfigyelésére vonatkozó előírásokat! 2.5 

5. Ismertesse a „kétes jelzés” fogalmát és az észlelésekor követendő eljárást! 2.6 

6. Ismertesse az „egyidejűleg adott eltérő értelmű jelzések” fogalmát és az 
észlelésük esetén követendő eljárást! 2.7 

7. Ismertesse a jelzők elhelyezésére és a jelző eszközökkel történő felszerelésre 
vonatkozó előírásokat! 2.8 

8. Csoportosítsa forgalmi szempontból a jelzőket és ismertesse feladatukat! 3.1 

9.  Ismertesse az egyfogalmú főjelző jelzését, kiegészítő jelzését és azok 

jelentését! 3.2.3 

10. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

ellenmenet jelző jelzéseit és azok jelentését! 3.2.4.2 

11. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

hívójelzés jelzését és azok jelentését! 3.2.4.1 

12. Ismertesse a Főjelző és az utána elhelyezett, vele kényszerkapcsolatban lévő 
Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok jelentését, valamint a két jelző 
működése közötti összefüggést! 3.4.4 

13. Ismertesse a háromfogalmú főjelző jelzéseit és azok jelentését, ha a jelző 
oszlopán a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtáblát is 
elhelyezték! 3-2-1 

14. Ismertesse a Holdfényjelzők kialakítását, jelzéseit, kiegészítő jelzését és azok 
jelentését! 3.3.2 

15. Ismertesse a távvezérelt váltóknál alkalmazott Váltójelzők kialakítását, jelzéseit 
és azok jelentését! 3.4.1 

16. Ismertesse a Járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére 
figyelmeztető jelzők kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.3 

17. Ismertesse a két lámpából álló fényjelzőkészülék, a Közúti fedezőjelző és a vele 
kényszerkapcsolatban lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok 
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jelentését, valamint a két jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

18. Ismertesse az állítástárolás időzítő jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.6.1 

19. Ismertesse a Forgalomtechnikai összehangolás jelző és a Forgalomtechnikai 
ellenőrző jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 3.4.6 

20. Ismertesse az Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a villamosvágányon 
jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 3.4.7 

21. Ismertesse a kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelzőre vonatkozó 

előírásokat! 3.4.8 

22. Ismertesse a vágányfoglaltság jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.9 

23. Ismertesse a Megállóhely jelzőtáblák és az alattuk elhelyezhető kiegészítő 
táblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.10 

24. Ismertesse a kézi állítású ellensúlyos váltók váltójelzőjének és 
állítókészülékének a kialakítását, jelzéseit és azok jelentését! 3.4.11, 3.4.12 

25. Milyen kialakítású jelzőtáblák jelzik váltó csúcssínjének mechanikus rögzítését 
vagy a mechanikus rögzítés hiányát? 3.4.13, 3.4.14 

26. Ismertesse a megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla kialakítását 

és jelzésének jelentését! 3.4.15.2 

27. Ismertesse a Tiltott egyidejű menetek kezdete és a Tiltott egyidejű menetek 
vége jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.1 

28. Ismertesse a párhuzamos egyidejű menetet szabályozó táblát! 3.4.15.2 
29. Ismertesse az engedélyezett legnagyobb sebesség és az engedélyezett 

legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtáblák és az alattuk 

elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.16 

30. Ismertesse a pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.1 

31. Ismertesse a lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.2 

32. Ismertesse a Megállj jelzőtábla kialakítását, jelzésének jelentését és az 
elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.18 

33. Ismertesse a Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla és az alatta elhelyezhető 
kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.19 

34. Ismertesse a Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla és az 
alatta elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 
3.4.20 

35. Milyen jelzések alkalmazásával jelezhető a villamos fékezésre kijelölt 
pályaszakasz? ismertesse e jelzőknek a kialakítását és jelzésének jelentését! 
72g,72h 

36. Ismertesse a Biztonsági határjelző és a Vágány kenve jelzőtábla kialakítását és 
jelzésének jelentését! 3.4.21, 3.4.22 

37. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelzőtábla 
jelzésének jelentését! 3.4.23 

38. Ismertesse a menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző kialakítását, 

jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.21.1 

39. Ismertesse a menetárammal járható szakaszszigetelő jelző kialakítását, 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.24.2 

40. Ismertesse a Feszültséghatár és a Villamosszerelvény állj jelzőtáblák 
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kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.25, 3.4.26 

41. Ismertesse az „ÁTV” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

42. Ismertesse a „VF” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését és 

az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

43. Ismertesse az „E” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését és 

az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

44. Ismertesse a megállás helye jelző kialakítását, jelzésének jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.30 

45. Ismertesse a váltó ráfutási szakasz kezdete jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.31 

46. Ismertesse a technikai figyelmeztető jelzőtábla kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.32 

47. Ismertesse a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje és a Biztosított 
vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtáblák kialakítását és jelzésének 
jelentését! 3.4.27, 3.4.28 

48. Miről ismeri fel az érvénytelen és az időszakosan érvénytelenített jelzőt és mi a 
teendő ennek észlelésekor? 3.4.5.1, 3.4.5.2 

49. Miről ismeri fel a használhatatlan jelzőt és mi a teendő ennek észlelésekor? 
3.5.3 

50. Ismertesse a sárga színű jelzőzászlóval adható jelzéseket és azok jelentését! 
4.1 

51. Ismertesse a fehér fényű jelzőlámpával adható jelzéseket és azok jelentését! 4.1 

52. Hogyan adható Szabad jelzés, és ez mit jelent a járművezető részére? 4.1.1 

53. Hogyan adható – látható módon – a Lassan jelzés, és ez mit jelent a 
járművezető részére? 4.1.2 

54. Hogyan adható – látható módon – a Megállj jelzés, és ez mit jelent a 
járművezető részére? 4.1.3 

55. Ismertesse a jelzőbot alkalmazásának célját és szabályait! 4.1.4 

56. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon – a 
Figyelj és a Lassan jelzés! 4.2,4.2.1, 4.2.2 

57. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon – a 
Megállj és a Vészjelzés, illetve mit jelentenek ezek a jelzések a járművezető 
részére! 4.2.3, 4.2.4 

58. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható az Indulásjelzés! 4.2.5 

59. Sorolja fel a szerelvényen lévő hatósági jelzést! 5.1.1 

60. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a forgalmi 
járatként közlekedő szerelvény külső részén! 5.2, 5.2.1, 5.2.2 

61. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a nem 
forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén? 5.2, 5.2.1, 5.2.2 

62. Milyen egyéb jelzések alkalmazhatók a járműveken? 5.1.2 
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F.2. sz. Forgalmi Utasítás 
 

Írásbeli kérdések 

 

A kérdéssor tartalmazza a „Fékezési ismeretek” és a Rendkívüli helyzetekben 
követendő eljárás” tantárgyak kérdéseit is.  

1. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.1.) 

2. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.2.) 

3. Milyen szabályok vonatkoznak a járművezetés gyakorlására? (6.3.) 

4. Mi  NEM tilos vezetés közben minden esetben? (6.4.) 

5. Mi minősül dohányzásnak? (6.6.) 

6. Hogyan kell a szolgálatot megkezdeni? (6.7.) 

7. Kinek adható át a jármű vezetése? (6.8.) 

8. Hogyan hagyható el a szolgálati hely? (6.9.) 

9. Mit tud az utasítások kiadásáról és végrehajtásáról? (6.10.) 

10. Válassza ki a helyes állítást az utasok tájékoztatásával kapcsolatosan! (6.11.) 

11. Felkérheti-e a szolgálatváltás után a leváltott járművezetőt az ön számára 
váltóállításra? (6.12.) 

12. A menetrend tartalmazza a forgalmi és tanulójáratok végállomási indulási és 
érkezési idejét. (7.1.) (Igaz/hamis) 

13. Hogyan szabad eltérni a menetrendtől? (7.2.) 

14. A végállomás az a szolgálati hely... (7.3.) 

15. A forgalmi járatok azok a járatok, amelyek... (7.4.) 

16. Nem forgalmi járatok ... (7.5.) 

17. A közúti vasúti pályán a vasúti közlekedés... (8.1.) 

18. Válassza ki a helyes megfogalmazást a váltók alkatrészeivel kapcsolatban: (8.2.-
8.2.2) 

19. Mikor állnak a csúcssínek szabályosan? (8.2.3.) 

20. Mit jelent az , hogy a váltó félállásban van? (8.2.4.) 

21. Mi a váltó gyöke? (8.2.5.) 

22. Mi az az alkatrész amely biztosítja a csúcssínek egymástól való állandó 
távolságát? (8.2.6.) 

23. Melyik az az eszköz amely alakzáró kényszerkapcsolattal akadályozza meg a 
váltó megnyílását? (8.2.7.) 

24. Melyik szerkezet végzi a váltóban a csúcssínek mozgatását és végállásban 
tartását? (8.2.8.) 
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25. Mi a feladata a váltójelzőnek? (8.2.9.) 

26. Milyen csúcssín rögzítési módokat ismer? (8.3.) 

27. Milyen váltónak nevezzük azt, amelyikre gyök felől annak helytelen állására is rá 
szabad haladni, és át szabad állítani? (8.4.) 

28. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelyikre csak gyök felől szabad ráhaladni, mert 
a csúcssínjeit semmilyen eszköz nem tartja végállásban? (8.4.1.) 

29. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy rugó 
visszaállít eredeti állásába? (8.4.2.) 

30. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 
hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.3.) 

31. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelynek szerkezete azt a felhasítás ellenére is 
az utoljára beállított állásban tartja? (8.4.3.) 

32. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 
hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.4.) 

33. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely a meglévő villamos pályára ráhelyezhető 
annak megbontása nélkül, és segítségével ideiglenes fejvégállomás alakítható 
ki? (8.4.5.) 

34. Melyek az alábbiak közül a nem hasítható váltók? (8.5.) 

35. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 
hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.5.) 

36. Mi minősül váltófelvágásnak az alábbiak közül? (8.5.) 

37. Hogyan lehet a felvágott váltóról lehaladni? (8.5.) 

38. Mi a teendő a felvágott váltóról való lehaladás után? (8.5.) 

39. Mikor kiszögelt egy váltó? (8.5.1.) 

40. Melyik állítás hamis? A váltó forgalmi szempontból használható, ha: (8.6.1.) 

41. Melyik a hamis állítás? Ha a váltó használhatóságának forgalmi feltételei nem 
teljesülnek, akkor... (8.6.2.) 

42. Melyek azok a váltók, amelyeket illetéktelen személy rongálás nélkül nem tud 
átállítani?(8.6.3.) 

43. A távvezérléses váltóállítás történhet az alábbi módokon: (8.7.) 

44. Melyik váltókat állítja kézi állítással a járművezető? (8.8.) 

45. Mikor állíthat váltót a járművezető olyan helyen, ahol a váltók távvezérelt állítását 
az azzal megbízott dolgozó, vagy tabulátorkezelő végzi? (8.9.) 

46. Hogyan kell megválasztani a járművezető által távvezérléssel álított váltóknál a 
váltó megközelítésekor alkalmazandó sebességet? (8.10.1) 

47. Milyen sebességet alkalmazhat a járművezető a szánszerkezet alatt való 
áthaladás során? (8.10.2.) 

48. Hogyan történik az állítástárolós váltó állítása? (8.10.3.) 
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49. Mikor szabad a váltóra ráhaladni? (8.11.) 

50. Mekkora a legnagyobb alkalmazható sebesség a mechanikusan nem rögzített 
csúcssínű váltókon való áthaladásnál? (8.12.) 

51. Hogyan kell áthaladni mechanikusan rögzített csúcssínű váltón? (8.13.) 

52. Milyen összekötő vágányokat különböztetünk meg? (8.14.) 

53. Hogyan kell áthaladni a vágánykereszteződéseken? (8.15.) 

54. Hogyan kell áthaladni trolibusz munkavezeték keresztezés alatt? (8.16.) 

55. Mikor kezdhető meg tolópadot érintő mozgás? (8.17.) 

56. A jármű műszaki állapotával kapcsolatosan, milyen felelősség terheli a 
járművezetőt? (9.1.) 

57. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amely a forgalmat és az 
utasszállítást nem befolyásolja? (9.2.) 

58. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amelynél az utasok a 
végállomásig szállíthatók, de a jármű forgalomban nem maradhat? (9.2) 

59. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amelynél az utasok szállítása 
nem minősül biztonságosnak, és azonnal le kell szállítani őket a villamosról? 
(9.2) 

60. Az alábbiak közül melyik feltétele az áramszedő berendezés feleresztésének? 
(9.3) 

61. Mi a teendő ha sötétben vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén a jármű 
homlok világítása meghibásodik? (9.4) 

62. Mi a teendő ha a jármű túláram védelmi berendezése működött? (9.5) 

63. Hogyan kell kezelni a jármű irányváltóját, ha a járművezető elhagyja a 
vezetőfülkét? (9.6) 

64. Mi a teendő ha a járművön a hangjelző berendezés (pályacsengő, hangszóró) 
meghibásodott? (9.7.) 

65. Mi az eljárás, ha a visszapillantó berendezés használhatatlanná válik? (9.8) 

66. Mennyi ideig kell az indulásjelzést adni az utasok felé, mielőtt az ajtók zárását 
meg lehet kezdeni? (9.9.) 

67. Mi a teendő, ha a menetirány szerinti jobb első ajtó meghibásodott? (9.10.) 

68. Hol tilos a homokszóró berendezés működtetése, veszély esetét kivéve? (9.11.) 

69. Mi a teendő zivatar esetén, ha az ablaktörlő, vagy az ablakmosó berendezés 
meghibásodik? (9.12.) 

70. Mi a teendője, ha megállóhelyről való elindulás közben, a megállóhely táblát a 
jármű első homlokfala már elhagyta és közben vészjelzővel jeleznek? (9.13.) 

71. Hogyan kell eljárni, ha a járművön az utastájékoztató berendezés 
meghibásodott, de a jegykezelő berendezések működnek? (9.14.) 

72. Ki tartózkodhat menet közben az elhagyott vezetőálláson? (9.16) 
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73. Mi a teendő ha az éberségi berendezés meghibásodik? (9.17.) 

74. Kiiktatott pótvészfék berendezéssel forgalomba szabad állítani a járművet? 
(10.1.) 

75. Mi a teendő ha az üzemi fék berendezés meghibásodik? (10.2.) 

76. Mi a teendő, ha a jármű rögzítőfék berendezését a járművezető a rendelkezésre 
álló eszközökkel nem tudja feloldani? (10.3.) 

77. Mi a teendő ha a sínfék meghibásodik? (10.5.) 

78. Milyen berendezéseket kell együtt működtetni az üzemi fék berendezéssel 
vészfékezés alkalmával? (10.6.) 

79. Járműtelepi mozgások során melyik jármű élvez elsőbbséget egy kitérőn? 
(11.1.) 

80. Mikor tekinthető a telephelyre beálló jármű átadása a vontatási szolgálat részére 
befejezettnek? (11.2.) 

81. Forgalomban lévő járművön történő váltás esetén a jármű átvétele mikor 
tekinthető befejezettnek? (11.3.) 

82. A forgalombiztonsági tényezőkön felül mire kell tekintettel lenni a jármű 
sebességének meghatározásakor? (11.4.) 

83. Mekkora távolságot kell tartani a nem forgalmi járatok mögött? (11.5.) 

84. Mekkora távolságra közelíthet meg megállóhelyek között, vagy megállóhelyen 
álló járművet? (11.6.) 

85. Hogyan haladhat el megállásra nem kötelezett járattal a megállóhely jelzőtábla 
mellett? (11.7.) 

86. Milyen esetben adhat engedélyt a járművezető az utasok leszállására 
megállóhelyen kívül? (11.8.) 

87. Melyik NEM a megállóhelyi elindulás feltétele? (11.9.) 

88. Mikor szabad behaladni a végállomásra? (11.10.) 

89. Mikor áll fenn közrezárási tilalom? (11.11.) 

90. Mikor minősül tiltottnak két egyidejű menet? (11.12.) 

91. Hívójelzés esetén szabad elhaladni főjelző mellett? (11.13.) 

92. Milyen esetben kell a közúti fedezőjelző mellett közúti fedezőjelző ellenőrző 
jelzőjét alkalmazni? (11.14.) 

93. Milyen esetben tiltott egy váltón való áthaladáskor minden párhuzamos egyidejű 
menet? (11.15.) 

94. Melyik módszerrel lehet egyvágányú pályaszakaszon a közlekedést 
szabályozni? (11.17.) 

95. Mi a teendő ha a felbontott pályaszakaszon való közlekedéskor a munkások nem 
hagyják el az űrszelvényt? (11.18.) 

96. Mikor kell a járművet fedezni? (11.19.) 
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97. Hogyan kell szabályozni a főjelzővel fedezett vasúti átjáróban az áthaladást? 
(11.20.) 

98. Mi a járművezető teendője ha a nyitott kocsiszíni kapun készül áthaladni? 
(11.21.) 

99. Mi minősül az alábbiak közül rendkívüli eseménynek? (12.1.) 

100. Összetorlódott járművek indításánál hány métert kell hagyni az elinduló járművet 
követően mielőtt elindítható a jármű? (12.2.) 

101. Milyen esetben kell rövidíteni a végállomási tartózkodási időt? (12.3.) 

102. Mikor szabad az útvonaltól eltérni? (12.4.) 

103. Hány cm-rel kell az elöntött pályaszakaszon a víz szintjének a sínkorona felett 
lennie, hogy az áramszedőt le kelljen vezérelni? (12.5.) 

104. Melyik járműmozgás NEM minősül helytelen irányú közlekedésnek? (12.6.) 

105. Mennyi idő áll rendelkezésre a járművezetőnek arra, hogy eldöntse hogy a jármű 
hibája nem rendellenességnek minősül a hiba jelentkezésétől kezdve? (12.7.) 

106. Milyen rendelkezések vonatkoznak a csatolást végző munkavállalóra? (12.8.) 

107. Jármű tolása esetén a mozgás megkezdését követően mi a teendője ha a tolt 
jármű vezetője nem adja a „Lassan!” jelzést és a két járművezető között nincsen 
megbízható hírkapcsolat? (12.9.) 

108. Melyik jármű vezetőjének kell állítania a rádió távirányítású váltót?3 (12.10.) 

109. Ha az utasítások másként nem rendelkeznek, mekkora legnagyobb sebességgel 
szabad villamos járművet vontatni? (12.11.) 

110. Milyen szabályok szerint kell eljárni, ha a jármű vezetése köztes vezetőfülkéből 
vált szükségessé? (12.12.) 

111. A vonat szakadása esetén mi a teendő a járműrészek megállítása után? (12.13.) 

112. Miről kell meggyőződnie a járművezetőnek a hibás felsővezeték szakasz alá 
behaladás előtt? (12.14.) 

113. Tartós hálózati feszültség kimaradás alkalmával második járműként várakozik a 
feltorlódott járművek között. Mi a teendője az utasok tájékoztatásán és esetleges 
leszállításán kívül? (12.15.) 

114. Mi a teendő a jármű kisiklása esetén? (12.16.) 

115. Mi helyes sorrend tűz esetén?? (12.17.) 

116. Mi a teendő ablaktörés esetén? (12.18.) 

117. Mi a teendő ha utas rosszullét következik be? (12.19.) 

118. Mi a teendő ha a jármű utasterét beszennyezték? (12.20.) 

119. Mi a teendő az utazási feltételeket felszólítás ellenére sem betartó, a személy és 
vagyonbiztonságot egyértelműen veszélyeztető utassal szemben? (12.21.) 

120. Mi a teendő veszélyes talált tárgy esetén? (12.22.) 
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121. Mi a teendő ha a járművön utazó utas ruházatában kár keletkezett? (12.23.) 

122. Mi a teendő a járművezető rosszulléte esetén? (12.24.) 

123. Mi a teendő károkozás, összeütközés vagy vágányvég záró szerkezetnek 
ütközés esetén? (12.25.) 

124. Mekkora a legkisebb alkalmazható követési távolság hegyipályán? 
(2.sz.melléklet)) 

125. Hány darab közúti vasúti teherkocsit továbbíthat egy közúti vasúti mozdony? 
(3.sz.melléklet) 

126. Hány fő munkavállaló teljesít szolgálatot a légfékes, illetve nosztalgia 
járműveken? (4.sz. melléklet) 

127. Melyik jelzési utasítás szerinti jelzőtábla nem vonatkozik a nem villamos üzemű 
járművekre? (5.sz.melléklet.) 

 
Szóbeli kérdések 

 
1. Ismertesse a járművezetéshez szükséges iratokra vonatkozó előírásokat! 6.2 

2. Ismertesse a járművezetés gyakorlására vonatkozó előírásokat! 6.3 

3. Ismertesse a forgalmi szolgálat ellátása közbeni magatartásra és 
figyelemre vonatkozó előírásokat! 6.4 

4. Ismertesse a dohányzásra vonatkozó előírásokat! 6.5 

5. Ismertesse a munkavégző képességre hátrányosan ható szer 
fogyasztására vonatkozó előírásokat! 6.6 

6. Ismertesse a szolgálat megkezdésére vonatkozó előírásokat! 6.7 

7. Ismertesse a szolgálat átadás - átvételével, befejezésével 
kapcsolatos szabályokat! 6.8 

8. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó szabályokat! 6.9 

9. Ismertesse az utasítások kiadásával és végrehajtásával 
kapcsolatos szabályokat! 6.10 

10. Ismertesse az utasok tájékoztatására vonatkozó előírásokat! 6.11 

11. Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályt! 6.12 

12. Ismertesse a menetrend betartásával kapcsolatos előírásokat! 7.2 

13. Ismertesse a nem forgalmi járatokra vonatkozó előírásokat! 7.5 

14. Ismertesse a közúti vasúti pályára vonatkozó tudnivalókat! 8.1 

15. Sorolja fel a váltó forgalmi szempontból figyelembe veendő alkatrészeit! 8.2.1 

16. Mit értünk tősín és csúcssín alatt? 8.2.2 

17. Mit értünk a csúcssínek szabályos állása alatt? 8.2.3 

18. Mit értünk a csúcssínek nem szabályos állása (félállás) alatt? 8.2.4 

19. Mit értünk a váltó gyöke alatt? 8.2.5 

20. Mit értünk a váltó összekötő rúdja alatt? 8.2.6 

21. Mit értünk csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz alatt? 8.2.7 

22. Mit értünk a váltó állítószerkezete, állítórúdja alatt? 

23. Ismertesse a váltó csúcssínjeinek rögzítésére vonatkozó tudnivalókat! 8.3 



89  

24. Sorolja fel a hasítható váltók fajtáit! 8.4 

25. Mit értünk utánjáró váltó alatt? 8.4.1 

26. Mit értünk rugós visszacsapó váltó alatt? 8.4.2 

27. Mit értünk visszacsapó váltó alatt? 8.4.3 

28. Mit értünk kulisszás, bilincses vagy rugós váltó alatt? 8.4.4 

29. Mit értünk a vendégkitérő fogalma alatt? 8.4.5 

30. Ismertesse a nem hasítható váltóra vonatkozó általános tudnivalókat! 8.5 

31. Mit értünk kiszögelt, kiékelt váltó alatt? 8.5.1 

32. Ismertesse a váltók használhatóságának a forgalmi feltételeit! 8.6 

33. Ismertesse az eljárást, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei 
nem teljesülnek! 8.6.2 

34. Ismertesse a váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltókra 

vonatkozó tudnivalókat! 8.6.3 

35. Ismertesse a váltóállítási módokat! 8.7 

36. Ismertesse a helyszíni kézi váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.8 

37. Ismertesse a kezelő személy közreműködésével történő 
távvezérelt váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.9 

38. Ismertesse a járművezető közreműködésével történő távvezérelt 
váltóállításra vonatkozó általános szabályokat! 8.10, 8.10.1 

39. Ismertesse a járművezető közreműködésével, szánszerkezettel, rádiós, 
vagy egyéb módon történő váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.10.2 

40. Ismertesse a járművezető közreműködésével történő, állítástárolós 
kialakítású váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.10.3 

41. Ismertesse a váltókon történő közlekedés általános szabályait! 8.11 

42. Ismertesse a mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón történő 
áthaladás szabályait! 8.12 

43. Ismertesse a mechanikusan rögzített csúcssínű váltón történő 
áthaladás szabályait! 8.13 

44. Ismertesse az összekötő vágányra vonatkozó előírásokat! 8.14 

45. Ismertesse a vágánykereszteződésekre vonatkozó előírásokat! 8.15 

46. Ismertesse a trolibusz munkavezeték-kereszteződésekre vonatkozó 
előírásokat! 8.16 

47. Ismertesse tolópadra vonatkozó előírásokat! 8.17 

48. Ismertesse a járművek műszaki állapotára vonatkozó szabályt! 9.1 

49. Hogyan csoportosíthatóak a műszaki hibák, és észlelésük esetén hogyan 
kell eljárni? 9.2 

50. Ismertesse az áramszedők kezelésre vonatkozó szabályokat! 9.3 

51. Mi az eljárás, ha a járművezető áramszedő hibát állapít meg? 9.3 

52. Ismertesse a járművek világítására vonatkozó szabályt! 9.4 

53. Mi az eljárás, ha a szerelvény világítása, részben, vagy 
teljesen üzemképtelenné válik? 9.4 

54. Ismertesse a túláramvédő berendezések, tűláramkapcsoló 
kezelésére vonatkozó szabályt! 9.5 

55. Ismertesse a járművek irányváltó kapcsolójára, iránykapcsolójára 
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vonatkozó előírásokat! 9.6 

56. Ismertesse a járművek közlekedésben résztvevők figyelmeztetésére 
szolgáló hangjelző berendezésére vonatkozó tudnivalókat! 9.7 

57. Ismertesse a visszapillantó berendezés (visszapillantó tükör, videó 
megfigyelő rendszer) –re vonatkozó tudnivalókat! 9.8 

58. Ismertesse a járművek indulás (ajtózárás) jelző berendezésére 
vonatkozó tudnivalókat! 9.9 

59. Ismertesse a járművek távműködtetésű ajtóira vonatkozó tudnivalókat! 9.10 

60. Ismertesse a járművek homokszóró berendezésére vonatkozó tudnivalókat! 9.11 

61. Ismertesse a páramentesítő, ablaktörlő és ablakmosó berendezésre 
vonatkozó tudnivalókat! 9.12 

62. Ismertesse a vészjelző,utastéri vészfék, ajtó vésznyitó feladatát kezelésére 
vonatkozó szabályokat! 9.13 

63. Ismertesse a hangerősítő és az utastájékoztató berendezésére 
vonatkozó tudnivalókat! 9.14 

64. Ismertesse a vezetőfülkére vonatkozó tudnivalókat! 9.15 

65. Ismertesse az éberségi berendezésre vonatkozó tudnivalókat! 9.17 

66. Ismertesse az üzemi fékberendezésre és az üzemi fékezésre 
vonatkozó előírásokat! 10.2 

67. Ismertesse az intenzív fékezésre vonatkozó előírásokat! 10.3 

68. Ismertesse a rögzítő fékre, és a rögzítőfékezésre vonatkozó szabályokat! 10.4 

69. Ismertesse a sínfékre vonatkozó előírásokat! 10.5 

70. Ismertesse a vészfékezésre vonatkozó előírásokat! 10.6 

71. Ismertesse a járműátvételére vonatkozó tudnivalókat! 11.1 

72. Ismertesse a telephelyen történő közlekedés szabályait! 11.1 

73. Ismertesse a telephelyre történő beállás szabályait! 11.2 

74. Ismertesse a váltás helyén a jármű átadására és átvételére vonatkozó 
szabályt! 11.3 

75. Ismertesse a követési távolságra vonatkozó szabályt! 11.5 

76. Ismertesse az álló jármű megközelítésére vonatkozó szabályt! 11.6 

77. Ismertesse a megállóhelynél történő megállásra vonatkozó szabályokat! 11.7 

78. Ismertesse a megállóhelyről történő elindulásra vonatkozó szabályokat! 11.9 

79. Ismertesse a végállomások területén történő közlekedés szabályait! 11.10 

80. Ismertesse a két- vagy többvágányú pályaszakaszra vonatkozó 
speciális közlekedési előírásokat! 11.11 

81. Ismertesse a tiltott egyidejű menetekre vonatkozó szabályokat! 11.12 

82. Mely esetekben tiltott két jármű párhuzamos, egyidejű közlekedése 
kétvágányú pálya esetén? 11.12 

83. Ismertesse a főjelzők melletti elhaladásra vonatkozó szabályokat! 11.13 

84. Mely esetekben haladhatja meg járművével a főjelző tilos a 
továbbhaladás jelzését? 11.13 

85. Ismertesse, hogyan kell közlekedni főjelző ellenőrző jelzőjével ellátott 
helyeken? 11.14 

86. Ismertesse, hogyan kell közlekedni közúti fedező jelző ellenőrző 
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jelzőjével ellátott helyeken? 11.14 

87. Ismertesse a főjelző használhatatlansága esetén követendő eljárást! 11.15 

88. Ismertesse a távvezérelt váltóval függésben álló főjelző 
használhatatlansága esetén követendő eljárást! 11.15 

89. Ismertesse a távvezérelt váltóval kapcsolatos egyéb jelzők 
használhatatlansága esetén követendő eljárást! 11.15 

90. Ismertesse a vágányhoz közel elhelyezkedő tárgy melletti elhaladás 
szabályait! 11.16 

91. Ismertesse az egyvágányú pályán történő közlekedés szabályait! 11.17 

92. Ismertesse, hogyan kell közlekedni felbontott pálya, illetve 
pályamunkálatok helyén? 11.18 

93. Ismertesse a jármű fedezésére vonatkozó szabályt! 11.19 

94. Ismertesse, milyen feltételekkel haladhat át nyitott kocsiszíni kapun? 11.21 

95. Mit nevezünk rendkívüli eseménynek, és ilyen esetekben hogyan kell 
eljárni? 12.1 

96. Ismertesse, hogyan kell eljárni a jármű továbbhaladását 
akadályozó körülmények esetén? 12.2 

97. Hogyan kell eljárni késés esetén? 12.3 

98. Ismertesse az előírt útvonaltól történő eltérésre vonatkozó szabályokat! 12.4 

99. Ismertesse a vízzel elöntött pályaszakaszon történő közlekedés szabályait! 12.5 

100. Ismertesse a helytelen vágányon történő közlekedésre vonatkozó szabályt! 
12.6 

101. Ismertesse a jármű műszaki hibája esetén követendő eljárást! 12.7 

102. Ismertesse a járművek össze- és szétcsatolására vonatkozó szabályt! 12.8 

103. Ismertesse a járművezető közreműködésével állított elektromos váltóknál 
történő tolásra vonatkozó szabályokat! 12.10 

104. Ismertesse a járművek vontatására vonatkozó szabályt! 12.11 

105. Ismertesse a szerelvényszakadásra vonatkozó szabályt! 12.13 

106. Ismertesse a hibás munkavezeték alatt történő közlekedés szabályait! 12.14 

107. Ismertesse a hálózati feszültség kimaradása esetére vonatkozó szabályt! 
12.15 

108. Ismertesse a kisiklás, elterelődés esetére vonatkozó szabályokat! 12.16 

109. Ismertesse a járműtűz esetére vonatkozó szabályokat! 12.17 

110. Ismertesse az utas rosszullét esetére vonatkozó szabályokat! 12.19 

111. Ismertesse a személyutazásból való kizárására vonatkozó szabályt! 12.21 

112. Ismertesse a talált tárgyak kezelésére vonatkozó szabályt! 12.22 

113. Ismertesse a szolgálat ellátása közben bekövetkezett rosszullét esetére 
vonatkozó szabályt! 12.24 

114. Mi a teendője, ha járműve vágányvég záró szerkezetnek ütközött? 12.25 

115. Mi a teendője, ha személyi sérülés vagy összeütközés következett be? 12.25 

116. Mit nevezünk hegyipályának? 

117. Milyen kialakítású fékkel ellátott járművek közlekedhetnek a hegyipályán? 

118. Milyen felszerelési tárggyal kell rendelkeznie a hegyipályán közlekedő 
járműnek? 
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119. Hogyan kell közlekedni meghibásodott járművel, hegy-, illetve 
völgymenetben? 

120. Mikor üzemképes a kézifék a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 
nosztalgia járműveken? 

121. Mit nevezünk levegőrendszernek a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 
nosztalgia járműveken? 

122. Hogyan kell tömítettségi vizsgálatot végezni a légfékes üzemi fékkel 
rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

123. Mikor üzemképes a légfék a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 
nosztalgia járműveken? 

124. Milyen szabályok vonatkoznak a légsűrítő kezelésére a légfékes üzemi fékkel 
rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

125. Mi a biztonsági légfék feladata a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 
nosztalgia járműveken? 

126. Hogyan kell kezelni a vészcsapláncot a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 
nosztalgia járműveken? 

127. Mi a feladata a biztonsági légtartálynak a légfékes üzemi fékkel rendelkező 
és a nosztalgia járműveken? 

128. Mire szolgálnak az elzárócsapok, és azt hogyan kell kezelni a légfékes üzemi 
fékkel rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

129. Mikor és hogyan kell ellenáramot használni a légfékes üzemi fékkel 
rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

 
 

KRESZ és Közlekedésbiztonsági ismeretek 
 

Írásbeli kérdések 

1. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, 
hogy…(KRESZ.3.§.) 

2. Melyik közlekedési magatartás minősül zavarásnak? (KRESZ.3.§.) 

3. Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül akadályozásnak!  
(KRESZ.3.§.) 

4. Az alábbiak közül mi minősül veszélyeztetésnek? (KRESZ.3.§.) 

5. Mikor nincs a járművezető biztonságos vezetésre képes állapotban? 
(KRESZ.4.§.) 

6. Válassza ki azt az esetet, amikor a járművezető nincs a biztonságos vezetésre 
képes állapotban! (KRESZ.4.§.) 

7. Átadható-e a jármű vezetése, ha az illető nem hozta magával az adott 
járműkategóriára érvényes vezetői engedélyét? (KRESZ.4.§.) 

8. Válassza ki a hangjelzés adására vonatkozó helyes állítást! (KRESZ.30.§.) 

9. Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására és ellenőrzésére is 
jogosult! (KRESZ.6.§.) 
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10. Válassza ki, hogy a jelzőtáblák mely csoportja nem vonatkozik a villamosra? 
(KRESZ.53.§.) 

11. Meddig tart a "Jobbra bekanyarodni tilos" és a "Balra bekanyarodni tilos" 
jelzőtábla hatálya? (KRESZ.14.§.) 

12. Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő 
útkereszteződés kezdete? (KRESZ.14.§.) 

13. Válassza ki, hogy általában mekkora távolság van a veszélyt jelző tábla és a 
veszélyes hely (veszélyes útszakasz kezdete) között? (KRESZ.16.§.) 

14. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

15. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

16. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

17. Milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet? (KRESZ.18.§.) 

18. Mit jelent, ha a fénysorompó két egymás mellett lévő lámpája felváltva villogó 
piros fénnyel jelez? (KRESZ.19.§.) 

19. A fénysorompó alsó lámpája villogó fehér fénnyel jelez. Mi a jelzés értelme? 
(KRESZ.19.§.) 

20. A fény - és félsorompóval együtt biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást 
engedélyezi, ha…(KRESZ.19.§.) 

21. A teljes sorompóval biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást engedélyezi, 
…(KRESZ.19.§.) 

22. A vasúti átjáró biztosítására szolgáló fénysorompó üzemzavarát jelzi, 
ha…(KRESZ.19.§.) 

23. Válassza ki, hogy melyik esetben köteles meggyőződni a gyalogos az úttestre 
lépés veszélytelenségéről? (KRESZ.21.§.) 

24. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

25. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

26. Mikor kell a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie? 
(KRESZ.21.§.) 

27. Hol haladhat át a gyalogos a zárt villamospályán? (KRESZ.21.§.) 

28. Válassza ki a járművek utasaira vonatkozó szabályt! (KRESZ.23.§.) 

29. Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül utasnak felszállni, 
illetőleg arról leszállni…(KRESZ.23.§.) 

30. Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg 
az úttestre történik, az utasnak akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, 
ha…(KRESZ.23.§.) 
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31. A forgalomirányító fényjelző készülék jelzése a villamosra is irányadó, kivéve, 
ha…(KRESZ.53.§.) 

32. Mikor  nem köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? (KRESZ.53.§.) 

33. Melyik esetben köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? (KRESZ.53.§.) 

34. Melyik esetben minősül elinduló járműnek a villamos? (KRESZ.24.§.) 

35. Milyen kötelezettsége van a villamos vezetőjének, ha az általa vezetett villamos 
elinduló járműnek minősül? (KRESZ24.§.) 

36. A zárt villamospályáról az úttestre ráhajtó villamos vezetőjének …(KRESZ.28.§.) 

37. A villamos sebességét az engedélyezett sebességhatárokon belül úgy kell 
megválasztani, hogy …(KRESZ.26.§.) 

38. Mekkora távolságot kell tartani az előttünk haladó jármű mögött, annak 
követésekor? (KRESZ.27.§.) 

39. Aki járművel irányt változtat köteles …(KRESZ.29.§.) 

40. Válassza ki a hangjelzésre vonatkozó helyes állítást! (KRESZ.30.§.) 

41. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 
útkereszteződésben …(KRESZ.28.§.) 

42. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 
útkereszteződésben …(KRESZ.28.§.) 

43. Válassza ki a jármű sebességének megválasztására vonatkozó helyes állítást! 
(KRESZ.26.§.) 

44. Hogyan kell megválasztani a jármű helyes sebességét? (KRESZ.26.§.) 

45. Válassza ki a villamosra vonatkozó szabályt! (KRESZ.31.§.) 

46. Elsőbbséget kell adni … (KRESZ.28.§.) 

47. Elsőbbséget kell adni …(KRESZ.28.§.) 

48. Hogyan előzhető meg az úttest közepén haladó villamos? (KRESZ.34.§.) 

49. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost a vasúti átjáróban, illetve 
közvetlenül előtte? (KRESZ.34.§.) 

50. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez közeledő villamost szabad-e előzni? 
(KRESZ.34.§.) 

51. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost ha a domborzati viszonyok 
(bukkanó) miatt az előrelátás korlátozott? (KRESZ.34.§.) 

52. A villamos az úttest szélén, be nem látható útkanyarulatban halad. Szabad-e 
előzni? (KRESZ.34.§.) 

53. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez 
közeledik? (KRESZ.34.§.) 

54. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez 
közeledik? (KRESZ.34.§.) 
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55. Melyik esetben szabad a villamost egyenrangú utak kereszteződésében 
megelőzni? (KRESZ.34.§.) 

56. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez 
érkezik. A másik sávon haladó jármű lassít majd a gyalogos-átkelőhelynél 
megáll. Mi az Ön teendője? (KRESZ.43.§.) 

57. Melyik esetben kell a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok 
alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is 
figyelembe venni? (KRESZ.38.§.) 

58. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű 
a villamospályán? (KRESZ.38.§.) 

59. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű 
a villamospályán? (KRESZ.38.§.) 

60. Milyen feltételekkel hajthat rá és haladhat folyamatosan más jármű a 
villamospályán, ha útburkolati jel vezette rá? (KRESZ.38.§.) 

61. Mi a teendő, ha a vasúti átjáróban járműve elakad? (KRESZ.39.§.) 

62. Milyen feltételek mellett hagyhatja őrizetlenül a villamost a vezetője? 
(KRESZ.41.§.) 

63. Melyek a megkülönböztető jelzéseket használó járművek? (KRESZ.42.§.) 

64. Mi a teendő, ha megkülönböztető jelzéseket használó jármű közeledik felénk? 
(KRESZ.42.§.) 

65. Hogyan kell másik járművel megközelíteni, illetőleg elhaladni a megkülönböztető 
fényjelzést használó álló jármű mellett? (KRESZ.42.§.) 

66. A megkülönböztető jelzéseket használó járművet …(KRESZ.42.§.) 

67. Hogyan kell megválasztani a követési távolságot a megkülönböztető jelzéseket 
használó jármű mögött? (KRESZ.42.§.) 

68. Mikor kell a forgalomban résztvevő járművet kivilágítani? (KRESZ.44.§.) 

69. Mikor kell az álló járművet kivilágítani? (KRESZ.44.§.) 

70. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel járó közlekedési baleset részese? 
(KRESZ.58.§.) 

71. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel nem járó közlekedési baleset részese? 
(KRESZ.58.§.) 

72. Kit kell értesítenie, ha a közlekedési baleset részese a veszélyes anyagot 
szállító jármű?  (KRESZ.58.§.) 

73. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

74. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

75. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja,  (KRESZ.6.§.) 
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76. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

77. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

78. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga 
mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 

79. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga 
mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 

80. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

81. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

 
Szóbeli kérdések 

 
1. Mi és hogyan befolyásolja a járművezető sebesség- és távolságbecslését? 

2. Mit nevezünk dynomen helyzetnek és miért fontos ennek felismerése? 

3. Mi jellemzi a preventív és defenzív vezetési taktikát? 

4. Milyen jelentősége van a közlekedésben a „látni és látszani” elvnek? 

5. Mit nevezünk „holttérnek” és hogyan lehet kiküszöbölni a hatását? 

6. Milyen járműműszaki megoldásokkal növelik a közlekedés biztonságát? 

7. Ismertesse az útkereszteződésnél alkalmazott elsőbbséget szabályozó 
jelzőtáblákat! 

8. Ismertesse az útszűkületnél alkalmazott elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat! 

9. Sorolja fel azokat a jelzőtáblákat és jelzőtáblák csoportját, amelynek jelzése a 

villamosra nem vonatkozik! 

10. Ismertesse a körforgalomhoz kapcsolódó jelzőtáblákat, illetve a 

körforgalommal kapcsolatos közlekedési szabályokat! 

11. Ismertesse a „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmi jelzőtáblákat”! 

12. Hogyan változik a „Sebességkorlátozás” jelzőtábla jelentése, ha lakott területen 

50 km/h-nál, lakott területen kívül 90 km/h-nál nagyobb sebességet jelez, illetve 

a „Sebességkorlátozás” jelzőtáblát a „Lakott terület kezdete” vagy a vasúti 

átjáróra utaló háromszög alakú veszélyt jelző táblával együtt helyezik el? 

13. Ismertesse a vasúti átjáró előtt alkalmazható veszélyt jelző táblákat, útburkolati 

jeleket és az elhelyezésükre vonatkozó általános szabályokat! 

14. Ismertesse a gyalogosok közlekedésével kapcsolatos veszélyt jelző táblákat, 

útburkolati jeleket és az elhelyezésükre vonatkozó általános szabályokat! 

15.  Ismertesse „villamos” fogalmának meghatározását, a villamosok 

közlekedésével kapcsolatos veszélyt jelző táblákat és az elhelyezésükre 

vonatkozó általános szabályokat! 

16. Hogyan jelzik a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és milyen közlekedési szabályokat 

kell itt alkalmaznia? 

17. Milyen jelzőtáblákkal jelölik ki az egyirányú forgalmú utat, és milyen közlekedési 

rendet alakíthatnak ki az ilyen utakon? 



97  

18. Hogyan jelzik a villamos megállóhelyét és milyen szabályok vonatkoznak a 

közlekedésben résztvevőkre a különböző kialakítású villamos 

megállóhelyeknél? 

19. Ismertesse a terelővonal és a záróvonal alkalmazásának lehetőségeit és a 

kapcsolódó közlekedési szabályokat! 

20. Ismertesse a veszélyes helyek jelzésére szolgáló útburkolati jeleket! 

21. Milyen jelzőtáblák és útburkolati jelek szabályozhatják a járművek 

útkereszteződés előtti besorolásának rendjét? 

22. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló három lencsés fényjelző 

készüléket! 

23. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló két lencsés fényjelző 

készüléket! 

24. Ismertesse a gyalogosforgalom irányítására szolgáló kétlencsés 

fényjelzőkészüléket! 

25. Ismertesse a forgalmat irányító rendőr karjelzéseit! 

26. Ismertesse a forgalmat irányító jelzőőr vagy polgárőr jelzéseit! 

27. Ismertesse a vasúti átjáró biztosítására szolgáló fény- és félsorompót! 

28. Ismertesse a vasúti átjáró biztosítására szolgáló teljes sorompót! (kialakítása, 

kiegészítő jelzések, jelzései és azok jelentése, üzemzavar)  

29. Mit nevezünk elindulásnak, illetve milyen kötelezettsége van az elinduló jármű 

vezetőjének? Milyen szabály vonatkozik a zárt pályát elhagyó villamosra, ha 

az útját az úttesten folytatja? 

30. Általában hol és hogyan kell az úton a járművekkel közlekedni? 

31. Milyen körülmények figyelembevételével kell megválasztani – az engedélyezett 

sebességhatárokon belül – a jármű sebességét? Mit nevezünk abszolút és 

relatív gyorshajtásnak, illetve indokolatlanul lassú haladásnak? 

32. Milyen körülmények figyelembevételével kell megválasztani – az előttünk 

haladó jármű mögött – a követési távolságot? Milyen követési távolságot kell 

tartani a megkülönböztető jelzéseit használó jármű mögött? 

33. Ismertesse az irányváltoztatásra és az irányjelzésre vonatkozó szabályokat! 

34. Milyen feltételekkel szabad a villamospályára más járművel ráhajtani, azon 

folyamatosan haladni, ha útburkolati jelek nem vezetik rá a járműforgalmat? 

35. Milyen feltételekkel szabad a villamospályára más járművel ráhajtani, azon 

folyamatosan haladni, ha útburkolati jelek vezetik rá a járműforgalmat? 

36. Ismertesse, hogy milyen helyzetekben vonatkozik a villamosra az általánostól 

eltérő külön elsőbbségi szabály! 

37. Hogyan kell megközelíteni és áthaladni a vasúti átjárón? 

38. Ismertesse az útkereszteződésben bekanyarodni szándékozó jármű 

vezetőjére vonatkozó „besorolás” szabályait! 

39. Ismertesse a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályokat! 

40. Ismertesse a járművek utasaira vonatkozó szabályokat! 

41. Ismertesse a személyi sérüléssel nem járó közúti baleset esetén követendő 

szabályokat! 

42. Ismertesse a személyi sérüléssel járó közúti baleset esetén követendő 

szabályokat! 
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43. Kit és milyen esetben terhel értesítési kötelezettség közlekedési baleset vagy 

járműtűz esetén, illetve kit kell értesítenie? 

44. Kit és milyen esetben terhel segítségnyújtási kötelezettség közlekedési 

baleset vagy járműtűz esetén? 

45. Milyen külön szabályok vonatkoznak a megkülönböztető jelzéseket használó 

járművekre, illetve milyen magatartást kell tanúsítani velük szemben a 

közlekedés más résztvevőinek? 

46. Sorolja fel, hogy a járműközlekedésre vonatkozó általános szabályok közül 

melyek nem vonatkoznak a villamosra? 

47. Mikor tekintjük párhuzamos közlekedésre alkalmasnak az úttestet, illetve milyen 

tilalmak érvényesek a párhuzamos közlekedés esetén? 

48. Ismertesse a közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseket! 

49. Ismertesse a jármű vezetéséhez szükséges személyi feltételeket! 

50. Milyen magatartást kell tanúsítani a gyalogosokkal szemben? 

51. Ismertesse az útkereszteződésben jobbra bekanyarodó járműre – a 

kanyarodási szabályokból – vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 

52. Ismertesse az útkereszteződésben balra bekanyarodó járműre – a 

kanyarodási szabályokból – vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 

53. Ismertesse a kanyarodó főútvonalon továbbhaladó és arról letérő járművekre 

vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 

54. A mellékletben lévő képes kérdések megoldása  
 

Képes kérdések: 

1. 

 
2. 
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3. 

 

 

4 
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5. 

 

 
6. 

 

 

7. 
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8. 

 
9 

 

 

10. 
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11. 

 
12. 

 

 

13 
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14. 

 
15. 

 

 

16 
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17. 

 
18. 

 

 

19. 
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20 

 
21. 

 

 
 

22. 



106  

23. 

 
24. 

 

 

25. 



107  

26. 

.  

27. 

 

 

28. 
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29. 

 
30. 

 

 
 

31. 



109  

32. 

 
33. 

 

 
 

34. 
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35. 

 
36. 

 

 

37. 
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38 

 
39. 

 

 

40. 
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41. 

 
42 

 

 

43. 
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44. 

 
45. 

 

 

 
 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 
Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele.  

Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

A megfelelt szinthez 45 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 
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• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, 

Ismereti szinten: 5.1- 5.2 

• Felismerési szinten: 3.4.7-3.4.10, 3.4.29-3.4.30,3.5.1 

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs 

szakszerű biztonságos végrehajtására, 3.1.-3.4.6 -1,3.4.1-3.4.2.8,,3.4.1.3 .1- 

3.4.3.2,3.5.1,4.1-4.2.5 közötti részben foglaltakat 

• A közúti vasút üzemében alkalmazott szakkifejezések jelentésének 
értelmezésére és helyes alkalmazására, a vasútüzemben előforduló 
veszélyhelyzetek esetén alkalmazni a balesetek megelőzéséhez szükséges 
kézijelzéseket 

• A vasúti pálya üzemeltetése során a forgalom lebonyolításával kapcsolatos 
szabályok , munkájára vonatkozó előírások alkalmazására 

• A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos előírások alkalmazására 

• a munkavégzés során a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartására, 
alkalmazására, a balesetek megelőzésére, valamint 

• a biztonságos munkavégzés személyi feltételeinek biztosítására, 

• munkája során alkalmazni a villamos meghajtású közúti vasút üzeméhez 
kapcsolódó hatályos törvényeket, jogszabályokat, 

• az utasításokkal összhangban a forgalomban bekövetkezett eseményeknél, 
műszaki zavaroknál biztonsággal intézkedni, 

• a hírközlő eszközök és a biztosítóberendezések kezelésére, a tanultak 
alkalmazására. 
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28.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, 

VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON NEM SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (F.1-F.2. 

SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK 

SZÁMÁRA UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-

KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 20 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési
Utasításból (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 20 kérdés az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 
és Mellékleteiből 

• 20 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc 
 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 
vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 
helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van 
megfogalmazva, amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A 
hiányzó szavakat a 2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan 
kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  



116  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a 
helyes meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 3 kérdés a Közúti vasúti F.2. sz. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 2 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra. 
 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 
Jelzési ismeretek - F.1. Jelzési Utasítás (F.1.-F.2. sz. Jelzési és forgalmi 

Utasítás a közúti vasutak számára) (UVH/VF/NS/A/1342/2/2016), 

 
AZ UTASÍTÁSOK HATÁLYA, TARTALMA, FOGALOMTÁR 

1.1. Az Utasítások tartalma 
1.2. Az Utasítás hatálya 
1.3. Az Utasítás ismerete 
1.4. Az Utasítás jóváhagyása, módosítása és hatálytalanítása 
1.5. Az Utasítás kiegészítői 
1.6. Végrehajtási utasítás kiadása 
1.7. Kezelési szabályzat kiadása 
1.8. Fogalomtár 

 
F.1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS 

 
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A JELZÉSEKRE,
 JELZŐKRE, JELZŐESZKÖZÖKRE 

 
2.1. A jelzések szerepe 
2.2. Jelzők 
2.3. Jelzőeszközök 
2.4. Követelmények a jelzések adásával szemben 
2.5. A jelzések megfigyelése 
2.6. Kétes jelzés 
2.7. Egyidejű, eltérő értelmű jelzések 
2.8. A jelzők elhelyezése 
2.9. A jelzők és jelzőeszközök megóvása 

 
3. JELZŐK 

 
3.1. A jelzők csoportosítása forgalmi szempontból 

 
4. Főjelzők 

 
4.1.1. A háromfogalmú főjelző jelzései 
4.1.2. A kétfogalmú főjelző jelzései 
4.1.3. Az egyfogalmú főjelző jelzése 
4.1.4. A főjelzők kiegészítő jelzései 
4.1.4.1. Hívójelzés 
4.1.4.2. Ellenmenet jelzés 

 

4.2. Közúti holdfényjelzők (forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek) 
 

4.2.1. A holdfényjelzők jelzési képei 
4.2.2. A három lámpából álló holdfényjelzők jelzései 
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5. Egyéb jelzők 
 

5.1.1. Távvezérelt váltók jelzései 
5.1.2. Váltóreteszelő jelző 
5.1.3. A járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére 
figyelmeztető jelző 
5.1.4. Főjelző vagy közúti fedező jelző ellenőrző jelzője 
5.1.5. Forgalomtechnikai összehangolás jelző 
5.1.6. Forgalomtechnikai ellenőrző jelző 
5.1.6.1. Állítástárolás időzítő jelző 
5.1.7. Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a villamosvágányon jelző 
5.1.8. A kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelző 
5.1.9. Vágányfoglaltság jelző 
5.1.10. Megállóhely jelzőtábla 
5.1.11. A kézi állítású, ellensúlyos váltó váltójelzőjének jelzései 
5.1.12. A kézi állítású, ellensúlyos váltó állítókészülékének jelzései 
5.1.13. Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt 
váltó jelzőtábla 
5.1.14. Utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó jelzőtábla 
5.1.15. A párhuzamos, egyidejű meneteket szabályzó jelzőtáblák 
5.1.15.1. Tiltott egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtáblák 
5.1.15.2. Megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla 
5.1.16. Engedélyezett legnagyobb sebesség jelzőtábla 
5.1.16.1. Pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla 
5.1.16.2. Lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla 
5.1.17. Engedélyezett legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz 
vége jelzőtábla 
5.1.18. Megállj! jelzőtábla 
5.1.19. Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla 
5.1.20. Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla 
5.1.21. Biztonsági határjelző 
5.1.22. Vágány kenve jelzőtábla 
5.1.23. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelzőtábla 
5.1.24. Szakaszszigetelő jelző 
5.1.24.1. Menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző 
5.1.24.2. Menetárammal járható szakaszszigetelő jelző 
5.1.25. Feszültséghatár jelzőtábla 
5.1.26. Villamosszerelvény állj! jelzőtábla 
5.1.27. Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtábla 
5.1.28. Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtábla 
5.1.29. Kiegészítő jelzők 
5.1.30. Megállás helye jelzőtábla 
5.1.31. Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtábla 
5.1.32. Technikai figyelmeztető jelzőtábla 

 

6. Érvénytelen és használhatatlan jelzők 
 

6.1.1. Érvénytelen jelzők 
6.1.2. Időszakosan érvénytelenített főjelző 

6.1.3. Használhatatlan jelzők 
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7. KÉZI JELZÉSEK 

 
Látható jelzések 

7.1.1. Szabad jelzés 
7.1.2. Lassan jelzés 
7.1.3. Megállj jelzés 
7.1.4. Jelzőbot alkalmazása 

 
8. Hallható jelzések 

8.1.1. Figyelj jelzés 
8.1.2. Lassan jelzés 
8.1.3. Megállj jelzés 
8.1.4. Vészjelzés 
8.1.5. Indulásjelzés 

 
9. JELZÉSEK A JÁRMŰVEKEN 

 
A járműveken feltüntetendő jelzések 

9.1.1. Hatósági jelzés 
9.1.2. Egyéb jelzések 

 
A jármű külső részén levő jelzések 

9.1.3. Homlokirányjelzés 
5.2.2 Oldalirányjelzés 

 
Forgalmi ismeretek - F.2. Forgalmi Utasítás (F.1.-F.2. sz. Jelzési és forgalmi 

Utasítás a közúti vasutak számára) (UVH/VF/NS/A/1342/2/2016) 
 

10. ÁLTALÁNOS FORGALMI RENDELKEZÉSEK 
 

10.1. Alkalmasság a forgalmi szolgálat ellátására 
10.2. Járművezetéshez szükséges iratok 
10.3. A járművezetés gyakorlása 
10.4. Magatartás és figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben 
10.5. Dohányzás 
10.6. A munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztása 
10.7. A szolgálat megkezdése 
10.8. A szolgálat átadás - átvétele, befejezése 
10.9. Szolgálati hely elhagyása 
10.10. Utasítások kiadása és végrehajtása 
10.11. Utasok tájékoztatása 
10.12. Felelősség 

 
11. MENETREND, JÁRATOK MEGNEVEZÉSE 

 
11.1. Menetrend 
11.2. A menetrend betartása 
11.3. Végállomás 
11.4. Forgalmi járatok 
11.5. Nem forgalmi járatok 
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12. VÁGÁNYOK, KITÉRŐK, VÁGÁNY- ÉS MUNKAVEZETÉK- 
KERESZTEZŐDÉSEK 

 
12.1. Közúti vasúti pálya 
12.2. A váltók alkatrészei forgalmi szempontból 
12.2.1. Az alkatrészek felsorolása 
12.2.2. Tősínek és csúcssínek 
12.2.3. A csúcssínek szabályos állása 
12.2.4. A csúcssínek nem szabályos állása (félállás) 
12.2.5. A váltó gyöke 
12.2.6. Összekötő rúd 
12.2.7. Csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz 
12.2.8. Állítószerkezet, állítórúd 
12.2.9. Váltójelző 
12.3. Váltók csúcssínjeinek rögzítése 
12.4. Hasítható váltók 
12.4.1. Utánjáró váltó 
12.4.2. Rugós visszacsapó váltó 
12.4.3. Visszacsapó váltó 
12.4.4. Kulisszás, bilincses vagy rugós váltó 
12.4.5. Vendégkitérő 
12.5. Nem hasítható váltók 
12.5.1. Kiszögelt, kiékelt váltó 
12.6. Váltók használhatósága 
12.6.1. A váltók használhatóságának a forgalmi feltételei 
12.6.2. Eljárás, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem 

teljesülnek 
12.6.3. Váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltók 
12.7. Váltóállítási módok 
12.8. Helyszíni kézi váltóállítás 
12.9. Távvezérelt váltóállítás kezelő személy közreműködésével 
12.10. Távvezérelt váltóállítás a járművezető közreműködésével 
12.10.1. A távvezérelt váltóállítás általános szabályai 
12.10.2. A szánszerkezettel, rádiós, vagy egyéb módon történő váltóállítás 

szabályai 
12.10.3. Az állítástárolós kialakítású váltók állításának szabályai 
12.11. A váltókon történő közlekedés általános szabályai 
12.12. Áthaladás mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón 
12.13. Áthaladás mechanikusan rögzített csúcssínű váltón 
12.14. Összekötővágány 
12.15. Vágánykereszteződések 
12.16. Trolibusz munkavezeték-kereszteződések 
12.17. Tolópad 

 

13. JÁRMŰVEK BERENDEZÉSEI 
 

13.1. A jármű műszaki állapota 
13.2. A jármű műszaki hibája 
13.3. Áramszedőg 
13.4. A járművek világítása 
13.5. Túláramvédő berendezések, túláramkapcsoló 
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13.6. Irányváltó, iránykapcsoló 
13.7. A közlekedésben résztvevők figyelmeztetésére szolgáló 
hangjelző berendezések 
13.8. Visszapillantó berendezés (visszapillantó tükör, videó megfigyelő rendszer) 
9.11. Homokszóró 
9.12. Páramentesítő, ablaktörlő és ablakmosó berendezés 
9.15. Egyéb berendezések 
9.16. Vezetőfülke 
9.17. Éberségi berendezés 

 
10. FÉKEZÉS ÉS FÉKBERENDEZÉSEK 

 
10.15. Fékberendezések és fékezés 
10.16. Üzemi fékberendezés és üzemi fékezés 
10.17. Intenzív fékezés 
10.18. Rögzítőfék és rögzítőfékezés 
10.19. Sínfék 
10.20. Vészfékezés 

 
11. JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE 

 
11.15. Jármű átvétele, elindulás a telephelyről 
11.16. Beállás a telephelyre 
11.17. Jármű átadása és átvétele a váltás helyén 
11.18. A jármű sebessége 
11.19. Követési távolság 
11.20. Álló jármű megközelítése 
11.21. Megállás a megállóhelynél 
11.22. Utasok le- és felszállása 
11.23. Elindulás a megállóhelyről 

11.24. Közlekedés a végállomások területén 
11.25. Speciális közlekedési előírások két- vagy többvágányú pályaszakaszra 
11.26. Tiltott egyidejű menetek 
11.27. Elhaladás főjelző mellett 
11.28. Közlekedés főjelző vagy közúti fedezőjelző ellenőrző jelzőjével 
ellátott helyeken 
11.29. Közlekedés a jelző használhatatlansága esetén 
11.30. Elhaladás a vágányhoz közel elhelyezkedő tárgy mellett 

11.31. Közlekedés egyvágányú pályán 
11.32. Közlekedés felbontott pálya, illetve pályamunkálatok helyén 
11.33. Jármű fedezése 
11.34. Közlekedés vasúti átjáróban 
11.35. Áthaladás nyitott kocsiszíni kapun 

 
12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 

 
12.15. Rendkívüli esemény 
12.16. A jármű továbbhaladását akadályozó körülmények 
12.17. Eljárás késés esetén 
12.18. Eltérés az előírt útvonaltól 
12.19. Közlekedés vízzel elöntött pályaszakaszon 
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12.20. Közlekedés helytelen vágányon 
12.21. Eljárás a jármű műszaki hibája esetén 
12.22. Járművek össze- és szétcsatolása 
12.23. Jármű tolása 
12.24. Tolás a járművezető közreműködésével állított elektromos váltóknál 
12.25. Járművek vontatása 
12.26. Vezetés köztes vagy hátsó vezetőfülkéből 
12.27. Szerelvényszakadás 
12.28. Közlekedés hibás munkavezeték alatt 
12.29. Eljárás a hálózati feszültség kimaradása esetén 
12.30. Kisiklás, elterelődés 
12.31. Tűz a járművön 
12.32. Eljárás a jármű ablaktörése esetén 
12.33. Utas rosszulléte 
12.34. Jármű utasterének beszennyezése 
12.35. Személy kizárása az utazásból 
12.36. Talált tárgyak kezelése 
12.37. Az utas kárigénye 
12.38. Rosszullét a szolgálat ellátása közben 
12.39. Összeütközés, személyi sérülés, károkozás, vágányvég záró 

szerkezetnek ütközés 
 

MELLÉKLETEK 
1. MELLÉKLET 

A váltókon való közlekedéskor engedélyezett általános sebességértékek 
2. MELLÉKLET 
Közlekedés 
hegyipályán 
3. MELLÉKLET 

A teherjárat és munkagép közlekedésére vonatkozó külön szabályok 
4. MELLÉKLET 

A légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgiajárművek közlekedésére 
vonatkozó külön szabályok 
5. MELLÉKLET 

A felsővezeték nélküli üzemre képes vasúti járművek közlekedésére vonatkozó 
külön szabályok 

 

Közlekedési ismeretek – KRESZ, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a 
közúti közlekedés szabályairól 

 
Bevezető rendelkezések 

• A rendelet hatálya 

• Az úttal kapcsolatos fogalmak 

• A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak 

• A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak 

 
A közúti közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések 

 

• Bizalmi elv és alkalmazása 
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• A járművezetés személyi feltételei 

• Vezetői engedély, vasúti járművezetői igazolvány 

 

A járművek közlekedésben való részvételének feltételei 
 

• A közlekedésben való részvétel külön feltételei 
 

Közúti jelzések 
 

• A közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések 

• Útvonaltípust jelző táblák 

• Elsőbbséget szabályzó jelzőtáblák 

• Utasítást adó jelzőtáblák 

• A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák 

• Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák 

• Veszélyt jelző táblák 

• Tájékoztatást adó jelzőtáblák 

• Útburkolati jelek 

• Egyéb közúti jelzések 

• Forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzései 

• A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

• A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

• A rendőr jelzései 

• A jelzőőr jelzése 
 

A járműközlekedés általános szabályai 
 

• Elindulás 

• Haladás az úton 

• Sebesség 

• Követési távolság 

• Irányváltoztatás, irányjelzés, hangjelzés 

• Előzés, kikerülés, kitérés 

• Párhuzamos közlekedés 

• Közlekedés autópályán, autóúton 

• Közlekedés villamospályával ellátott úttesten 

• Bekanyarodás 

• Elsőbbség az útkereszteződésben 

• Megfordulás, hátramenet 

• Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések 

• Közlekedés vasúti átjáróban 

• Közlekedés lakó-pihenő övezetben 

• Megállás, Várakozás 
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A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 
 

• Gyalogosok közlekedése 

• Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése 

• A járművek utasaira vonatkozó szabályok 

• Magatartás a gyalogosokkal szemben 
 

Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok 
 

• Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek 

• Figyelmeztető jelzést használó járművek 

• Magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket

használó gépjárművekkel szemben 

• Veszélyes anyagot szállító járművek 

• Magatartás veszélyes anyagot használó járművekkel szemben 

• Útvonalengedélyhez kötött járművek 

• A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 

• Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok 

• A villamosokra vonatkozó eltérő szabályok 
 

A járművek terhelése 
 

• Személyszállítás, teherszállítás 
 

A járművek kivilágítása 
 

• Forgalomban való részvétel esetén, álló jármű esetén 
 

 
Utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok 

 
A járművet javító műhelyre és a járművek üzembentartóira vonatkozó 

rendelkezések 
Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok Állati erővel vont járművek, kézikocsik 

Állatok hajtása, vezetése 
Rendkívüli események Műszaki hiba 

Elromlott jármű vontatása Záró rendelkezések  

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 
F.1. sz. Jelzési Utasítás 

Írásbeli kérdések 

1. Mit tartalmaznak az utasítások? (1.1.) 

2. Mire terjed ki az Utasítás hatálya? (1.2.) 
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3. Kinek kell ismernie az Utasítást a lent felsoroltak közül? (1.3.) 

4. Mit tud az utasítás jóváhagyásáról illetve módosításáról? (1.4.) 

5. Mit tud az utasítást kiegészítő végrehajtási utasítások, rendelkezések, 
szabályzatok és előírások tartalmáról? (1.5.) 

6. Mikor kell kiadni végrehajtási utasítást? (1.6.) 

7. Melyiket nem kell kezelési szabályzatban szabályozni? (1.7.) 

8. Melyik az az alkatrész amely kapcsolatot teremt a munkavezeték és a jármű 
főáramú berendezései közt? (1.8.) 

9. Melyik az az alkatrészcsoport amelyik személyszállításra berendezett 
járműveknél lehetővé teszi, hogy a szerelvény működtetése egy vezetőfülkéből 
történjék? (1.8.) 

10. Az a pályarész amelyiknek csak egyik végéhez csatlakozik nyílt pálya a... (1.8.) 

11. Az éberségi berendezés az a berendezés, amely a járművezető 
cselekvőképességét ellenőrző berendezés, amely a cselekvőképtelenség 
esetén beavatkozik. (Igaz/Hamis) (1.8.) 

12. Az a pályaszakasz, ahol a sínek alátámasztására szolgáló alj vagy aljak 
hiányoznak, a: (1.8.) 

13. Az a pályarész ahol a vágánytengely távolság kisebb mint a nyomtávolság, a 
(1.8.) 

 

14. Hogyan nevezzük a villamospályának azt a kialakítását, amely az egy vágányú 
pályán az ellentétes irányba haladó járművek keresztezését lehetővé teszi? 
(1.8.) 

15. Amikor egy leállított vasúti jármű a munkavállalók szándékán kívül elmozdul, ... 
nevezzük (1.8.) 

16. Mely jelenségeket kell járműtűzként kezelni? (1.8.) 

17. Hogyan nevezzük azt a vágányba épített szerkezetet, amely a járművek 
részére lehetővé teszik az egyik vágányról a másikra történő folyamatos 
áthaladást?(1.8.) 

18. Ki az a személy aki munkakörénél fogva a vasúti társaság munkavállalója felett 
az adott helyszínen vagy szituációban a legmagasabb szakterületére 
vonatkozó utasítási joggal rendelkezik? (1.8.) 

19. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket és a pályát 
természetes vagy mesterséges létesítmények, illetve akadályok miatt a 
járműről a legnagyobb sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb 
mozgásoknál pedig a mozgás szabályozásához szükséges távolságból 
folyamatosan nem lehet látni. (1.8.) (Egészítse ki!) 

20. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket időjárási okok miatt a 
járműről a legnagyobb sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb 
mozgásoknál pedig a mozgás szabályozásához szükséges távolságból 
folyamatosan nem lehet látni. (1.8.) (Egészítse ki!) 
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21. Hogyan nevezzük azt a vasúti pálya kialakítást, ahol mindegyik sínszálnál 
megszakad a sínkorona folyamatossága, így lehetővé téve a keresztező 
irányból érkező szerelvények részére a saját vágányukon való továbbhaladást? 
(1.8.) 

22. Hogyan nevezzük azt a műveletet, ahol a gyök felől közlekedő vasúti jármű 
részére helytelenül álló váltót a jármű kerekei állítják át?  (1.8.) 

23. Az a berendezés amely a vontatómotorok fordulatszám szabályozásához és a 
villamos fékezés szükséges áramkörök közvetett kapcsolásához szükséges, 
a... (1.8.) 

24. A jármű menetirányának megváltoztatása olyan módon, hogy a vezetés az új 
irány szerinti első vezetőfülkéből történik, a...1.8.) 

25. A jelzés parancselve: (2.1.) 

26. Jelzőknek nevezzük azokat... (2.2.)27. Miket nevezünk jelzőeszközöknek? 
(2.3.) 

27. Milyen követelmények szerint kell a jelzéseket adni? (2.4.) 

28. Hogyan kell a jelzéseket megfigyelni? (2.5.) 

29. Mikor kétes egy jelzés? (2.6.) 

30. 31.Minek kell tekinteni az eltérő értelmű, egyidejű jelzéseket? (2.7.) 

31. Hol kell a jelzőket elhelyezni? (2.8.) 

32. Mi a teendő a jelzők és jelzőeszközök megóvása érdekében?(2.9.) 

33. Forgalmi szempontból megkülönböztetünk: (3.1.) 

34. Mi a teendője ha az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)  

 

 

 

 

35. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   
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36. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

37. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.2.)  

 

 

 

38. 39 Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.3.)  

 

 

 

 

39. Az ábrán szereplő jelzést mutató jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (3.2.4.) 

 

 

 

 

 

40. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? (3.2.4.2.)  

 

 

42. Ön az ábrán szereplő jelző elé érkezett. Milyen jelző ez, és mi a 
teendője? (3.3.2.) 
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43. Válassza ki melyik esetben kell kézi állítást alkalmazni abban az esetben, ha a 
váltó távvezérelt! (3.4.1.)  

44. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és hol található?  

 

 

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? Mi a teendője? (3.4.2.)  

 

 

 

46. Ön a képen látható jelzőt látja. Hogyan értelmezi? (3.4.3.) 

 

 

 

47. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? (3.4.4.) 

 

 

 

48. Mit jelent Önnek az ábrán szereplő jelző jelzése? (3.4.5.)  

 

 

 

49. Hogyan kell alkalmazni, és miről tájékoztatja a járművezetőt az ábrán szereplő 
jelző? (3.4.6.) 

 

 

 

50. Miről tájékoztat az ábrán szereplő jelző? (3.4.6.1.)  
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51. Mire kell számítson ha az ábrán szereplő jelzőt látja világítani? (3.4.7.) 

 

 

 

52. Mit jelez a járművezető számára az ábrán szereplő jelző? (3.4.8.) 

 

 

 

53. Miről tájékoztat az ábrán látható jelző? (3.4.9.) 

 

 

 

54. A megállóhely jelzőtábla alatt, az ábrán szereplő kiegészítő táblát látja. Mi a 
jelzőtábla jelentése?  (3.4.10.) 

 

 

55. Honnan érkezik a váltóra, és a váltó milyen irányban áll? (3.4.11.) 

 

 

 

56. Milyen irányban áll a váltó? (3.4.12.)  

 

 

 

57. Milyen jelentéssel bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.13.) 

 

 

 

58. Milyen tartalommal bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.14.)  
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59. Járművével az ábrán szereplő táblához érkezett. Mi a teendője? 
(3.4.15.1.)  

 

 

 

60. Milyen jelzőtábla látható az ábrán? (3.4.15.2.) 

 

 

 

 

61. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzőtábla mellett haladt el? 
(3.4.16.)  

 

 

62. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.16.1.) 

 

 

 

 

 

63. Mi a teendője a táblával jelölt munkavezetéki helyen? (3.4.16.2.) 

 

 

 

64. Mi a teendője ha a szerelvény teljes hosszával elhaladt az ábrán szereplő tábla 
mellett? (3.4.17.)  

 

 

 

65. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.18.)  

  

 

 

66. Mi a teendője ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.19..) 
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67. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.20.)  

 

 

 

 

68. Hol helyezik el az ábrán szereplő jelzőt? (3.4.21.) 

 

 

 

 

69. Mit nem szabad a táblát követő pályaszakaszon? (3.4.22.) 

 

 

 

70. Mit nem szabad a jelzőtáblát követő pályaszakaszon? (3.4.23.) 

 

 

 

 

71. Mi a járművezető kötelessége az ábrán látható tábla alatti 
áthaladáskor (3.4.24.1.) 

 

 

 

72. Miről ad tájékoztatást az ábrán látható tábla? (3.4.24.2.)  
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73. Milyen járművel haladhat be a táblát követő pályaszakaszra? (3.4.25.) 

 

 

 

 

74. Mi a teendője ha felsővezetékről üzemelő villamos járművel az ábrán 
szereplő táblát észleli? (3.4.26.)  

 

 

 

 

 

75. Milyen váltók következnek a tábla utáni pályaszakaszon? (3.4.27.)  

 

 

 

 

76. Mit jelez az ábrán látható kiegészítő jelzés? (3.4.29.) 

 

 

 

 

77. Mi a teendője ha az ábrán szereplő táblát látja? (3.4.30.) 

 

 

 

78. Mi az ábrán látható jelzőtábla neve? (3.4.31.)  
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79. Érvényes az ön által vezetett járműre az ábrán látható jelző? (3.5.1.)  

 

 

 

 

80. Mikor nem érvényes az ön által vezetett járműre a főjelző jelzési képe? 
(3.5.2.) 

 

 

 

 

 

81. Melyik esetben kell a jelzőt használhatatlannak nyilvánítani? (3.5.3) 

82. Mely jelzés jelentése: „A jármű biztonságos közlekedésének akadálya nincsen, 
szabad a továbbhaladás” (4.1.1.) 

83. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (4.1.2.) 

 

 

 

 

84. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (4.1.3.) 

 

 

 

 

85. Milyen színű jelzőbotot kell alkalmazni egyvágányú pályarészeken a kétirányú 
közlekedés szabályozására? (4.1.4.) 

86. Milyen hallható jelzést lehet adni pályacsengővel? (4.2.) 

87. Hogyan kell adni jelzőharanggal a „Lassan!” jelzést? (4.2.1.) 

88. Hogyan kell adni jelzősíppal a „Figyelj!” jelzést? (4.2.2.) 

89. Milyen jelzés a jelzőeszközzel gyors egymásutánban adott két rövid hang? 
(4.2.3.) 

90. Hogyan kell vészjelzést adni? (4.2.4.) 
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91. Mivel és hogyan lehet „Indulás!” jelzést adni? (.) 

92. Mely nézetekből kell a hatósági jelzéseket a járművön elhelyezni? (5.1.1.) 

93. Milyen jelzést kell kihelyezni a jármű vezetőfülkéjében? (5.1.2.) 

94. Mit kell tartalmaznia a homlokirányjelzésnek? (5.2.1.) 

95. Mi az oldalirányjelzés? (5.2.2.) 
 

KRESZ és Közlekedésbiztonsági ismeretek 

 
Írásbeli kérdések 

1. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, 
hogy…(KRESZ.3.§.) 

2. Melyik közlekedési magatartás minősül zavarásnak? (KRESZ.3.§.) 

3. Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül akadályozásnak!  
(KRESZ.3.§.) 

4. Az alábbiak közül mi minősül veszélyeztetésnek? (KRESZ.3.§.) 

5. Mikor nincs a járművezető biztonságos vezetésre képes állapotban? 
(KRESZ.4.§.) 

6. Válassza ki azt az esetet, amikor a járművezető nincs a biztonságos 
vezetésre képes állapotban! (KRESZ.4.§.) 

7. Átadható-e a jármű vezetése, ha az illető nem hozta magával az adott 
járműkategóriára érvényes vezetői engedélyét? (KRESZ.4.§.) 

8. Válassza ki a hangjelzés adására vonatkozó helyes állítást! (KRESZ.30.§.) 

9. Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására és ellenőrzésére is 
jogosult! (KRESZ.6.§.) 

10. Válassza ki, hogy a jelzőtáblák mely csoportja nem vonatkozik a villamosra? 
(KRESZ.53.§.) 

11. Meddig tart a "Jobbra bekanyarodni tilos" és a "Balra bekanyarodni tilos" 
jelzőtábla hatálya? (KRESZ.14.§.) 

12. Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő 
útkereszteződés kezdete? (KRESZ.14.§.) 

13. Válassza ki, hogy általában mekkora távolság van a veszélyt jelző tábla és a 
veszélyes hely (veszélyes útszakasz kezdete) között? (KRESZ.16.§.) 

14. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

15. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

16. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

17. Milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet? (KRESZ.18.§.) 
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18. Mit jelent, ha a fénysorompó két egymás mellett lévő lámpája felváltva villogó 
piros fénnyel jelez? (KRESZ.19.§.) 

19. A fénysorompó alsó lámpája villogó fehér fénnyel jelez. Mi a jelzés értelme? 
(KRESZ.19.§.) 

20. A fény - és félsorompóval együtt biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást 
engedélyezi, ha…(KRESZ.19.§.) 

21. A teljes sorompóval biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást engedélyezi, 
…(KRESZ.19.§.) 

22. A vasúti átjáró biztosítására szolgáló fénysorompó üzemzavarát jelzi, 
ha…(KRESZ.19.§.) 

23. Válassza ki, hogy melyik esetben köteles meggyőződni a gyalogos az úttestre 
lépés veszélytelenségéről? (KRESZ.21.§.) 

24. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

25. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

26. Mikor kell a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie? 
(KRESZ.21.§.) 

27. Hol haladhat át a gyalogos a zárt villamospályán? (KRESZ.21.§.) 

28. Válassza ki a járművek utasaira vonatkozó szabályt! (KRESZ.23.§.) 

29. Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül utasnak felszállni, 
illetőleg arról leszállni…(KRESZ.23.§.) 

30. Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg 
az úttestre történik, az utasnak akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, 
ha…(KRESZ.23.§.) 

31. A forgalomirányító fényjelző készülék jelzése a villamosra is irányadó, kivéve, 
ha…(KRESZ.53.§.) 

32. Mikor  nem köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? (KRESZ.53.§.) 

33. Melyik esetben köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? (KRESZ.53.§.) 

34. Melyik esetben minősül elinduló járműnek a villamos? (KRESZ.24.§.) 

35. Milyen kötelezettsége van a villamos vezetőjének, ha az általa vezetett 
villamos elinduló járműnek minősül? (KRESZ24.§.) 

36. A zárt villamospályáról az úttestre ráhajtó villamos vezetőjének 
…(KRESZ.28.§.) 

37. A villamos sebességét az engedélyezett sebességhatárokon belül úgy kell 
megválasztani, hogy …(KRESZ.26.§.) 

38. Mekkora távolságot kell tartani az előttünk haladó jármű mögött, annak 
követésekor? (KRESZ.27.§.) 

39. Aki járművel irányt változtat köteles …(KRESZ.29.§.) 



136  

40. Válassza ki a hangjelzésre vonatkozó helyes állítást! (KRESZ.30.§.) 

41. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 
útkereszteződésben …(KRESZ.28.§.) 

42. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 
útkereszteződésben …(KRESZ.28.§.) 

43. Válassza ki a jármű sebességének megválasztására vonatkozó helyes állítást! 
(KRESZ.26.§.) 

44. Hogyan kell megválasztani a jármű helyes sebességét? (KRESZ.26.§.) 

45. Válassza ki a villamosra vonatkozó szabályt! (KRESZ.31.§.) 

46. Elsőbbséget kell adni … (KRESZ.28.§.) 

47. Elsőbbséget kell adni …(KRESZ.28.§.) 

48. Hogyan előzhető meg az úttest közepén haladó villamos? (KRESZ.34.§.) 

49. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost a vasúti átjáróban, illetve 
közvetlenül előtte? (KRESZ.34.§.) 

50. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez közeledő villamost szabad-e előzni? 
(KRESZ.34.§.) 

51. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost ha a domborzati viszonyok 
(bukkanó) miatt az előrelátás korlátozott? (KRESZ.34.§.) 

52. A villamos az úttest szélén, be nem látható útkanyarulatban halad. Szabad-e 
előzni? (KRESZ.34.§.) 

53. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez 
közeledik? (KRESZ.34.§.) 

54. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez 
közeledik? (KRESZ.34.§.) 

55. Melyik esetben szabad a villamost egyenrangú utak kereszteződésében 
megelőzni? (KRESZ.34.§.) 

56. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez 
érkezik. A másik sávon haladó jármű lassít majd a gyalogos-átkelőhelynél 
megáll. Mi az Ön teendője? (KRESZ.43.§.) 

57. Melyik esetben kell a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok 
alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét 
is figyelembe venni? (KRESZ.38.§.) 

58. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más 
jármű a villamospályán? (KRESZ.38.§.) 

59. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más 
jármű a villamospályán? (KRESZ.38.§.) 

60. Milyen feltételekkel hajthat rá és haladhat folyamatosan más jármű a 
villamospályán, ha útburkolati jel vezette rá? (KRESZ.38.§.) 

61. Mi a teendő, ha a vasúti átjáróban járműve elakad? (KRESZ.39.§.) 
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62. Milyen feltételek mellett hagyhatja őrizetlenül a villamost a vezetője? 
(KRESZ.41.§.) 

63. Melyek a megkülönböztető jelzéseket használó járművek? (KRESZ.42.§.) 

64. Mi a teendő, ha megkülönböztető jelzéseket használó jármű közeledik felénk? 
(KRESZ.42.§.) 

65. Hogyan kell másik járművel megközelíteni, illetőleg elhaladni a 
megkülönböztető fényjelzést használó álló jármű mellett? (KRESZ.42.§.) 

66. A megkülönböztető jelzéseket használó járművet …(KRESZ.42.§.) 

67. Hogyan kell megválasztani a követési távolságot a megkülönböztető 
jelzéseket használó jármű mögött? (KRESZ.42.§.) 

68. Mikor kell a forgalomban résztvevő járművet kivilágítani? (KRESZ.44.§.) 

69. Mikor kell az álló járművet kivilágítani? (KRESZ.44.§.) 

70. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel járó közlekedési baleset részese? 
(KRESZ.58.§.) 

71. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel nem járó közlekedési baleset részese? 
(KRESZ.58.§.) 

72. Kit kell értesítenie, ha a közlekedési baleset részese a veszélyes anyagot 
szállító jármű?  (KRESZ.58.§.) 

73. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

74. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

75. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja,  (KRESZ.6.§.) 

76. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

77. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

78. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga 
mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, 
…(KRESZ.6.§.) 

79. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga 
mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, 
…(KRESZ.6.§.) 

80. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

81. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

 
Szóbeli kérdések 
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1. Mi és hogyan befolyásolja a járművezető sebesség- és távolságbecslését? 

2. Mit nevezünk dynomen helyzetnek és miért fontos ennek felismerése? 

3. Mi jellemzi a preventív és defenzív vezetési taktikát? 

4. Milyen jelentősége van a közlekedésben a „látni és látszani” elvnek? 

5. Mit nevezünk „holttérnek” és hogyan lehet kiküszöbölni a hatását? 

6. Milyen járműműszaki megoldásokkal növelik a közlekedés biztonságát? 

7. Ismertesse az útkereszteződésnél alkalmazott elsőbbséget szabályozó 
jelzőtáblákat! 

8. Ismertesse az útszűkületnél alkalmazott elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat! 

9. Sorolja fel azokat a jelzőtáblákat és jelzőtáblák csoportját, amelynek jelzése a 

villamosra nem vonatkozik! 

10. Ismertesse a körforgalomhoz kapcsolódó jelzőtáblákat, illetve

a körforgalommal kapcsolatos közlekedési szabályokat! 

11. Ismertesse a „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmi jelzőtáblákat”! 

12. Hogyan változik a „Sebességkorlátozás” jelzőtábla jelentése, ha lakott 

területen 50 km/h-nál, lakott területen kívül 90 km/h-nál nagyobb sebességet 

jelez, illetve a „Sebességkorlátozás” jelzőtáblát a „Lakott terület kezdete” vagy 

a vasúti átjáróra utaló háromszög alakú veszélyt jelző táblával együtt helyezik 

el? 

13. Ismertesse a vasúti átjáró előtt alkalmazható veszélyt jelző táblákat, 

útburkolati jeleket és az elhelyezésükre vonatkozó általános szabályokat! 

14. Ismertesse a gyalogosok közlekedésével kapcsolatos veszélyt jelző táblákat, 

útburkolati jeleket és az elhelyezésükre vonatkozó általános szabályokat! 

15.  Ismertesse „villamos” fogalmának meghatározását, a villamosok 

közlekedésével kapcsolatos veszélyt jelző táblákat és az elhelyezésükre 

vonatkozó általános szabályokat! 

16. Hogyan jelzik a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és milyen közlekedési 

szabályokat kell itt alkalmaznia? 

17. Milyen jelzőtáblákkal jelölik ki az egyirányú forgalmú utat, és milyen 

közlekedési rendet alakíthatnak ki az ilyen utakon? 

18. Hogyan jelzik a villamos megállóhelyét és milyen szabályok vonatkoznak a 

közlekedésben résztvevőkre a különböző kialakítású villamos 

megállóhelyeknél? 

19. Ismertesse a terelővonal és a záróvonal alkalmazásának lehetőségeit és a 

kapcsolódó közlekedési szabályokat! 

20. Ismertesse a veszélyes helyek jelzésére szolgáló útburkolati jeleket! 

21. Milyen jelzőtáblák és útburkolati jelek szabályozhatják a

járművek útkereszteződés előtti besorolásának rendjét? 

22. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló három lencsés fényjelző 

készüléket! 

23. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló két lencsés fényjelző 

készüléket! 

24. Ismertesse a gyalogosforgalom irányítására szolgáló 

kétlencsés fényjelzőkészüléket! 
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25. Ismertesse a forgalmat irányító rendőr karjelzéseit! 

26. Ismertesse a forgalmat irányító jelzőőr vagy polgárőr jelzéseit! 

27. Ismertesse a vasúti átjáró biztosítására szolgáló fény- és félsorompót! 

28. Ismertesse a vasúti átjáró biztosítására szolgáló teljes sorompót! (kialakítása, 

kiegészítő jelzések, jelzései és azok jelentése, üzemzavar) 

29. Mit nevezünk elindulásnak, illetve milyen kötelezettsége van az elinduló jármű 

vezetőjének? Milyen szabály vonatkozik a zárt pályát elhagyó villamosra, ha 

az útját az úttesten folytatja? 

30. Általában hol és hogyan kell az úton a járművekkel közlekedni? 

31. Milyen körülmények figyelembevételével kell megválasztani – az 

engedélyezett sebességhatárokon belül – a jármű sebességét? Mit nevezünk 

abszolút és relatív gyorshajtásnak, illetve indokolatlanul lassú haladásnak? 

32. Milyen körülmények figyelembevételével kell megválasztani – az előttünk 

haladó jármű mögött – a követési távolságot? Milyen követési távolságot kell 

tartani a megkülönböztető jelzéseit használó jármű mögött? 

33. Ismertesse az irányváltoztatásra és az irányjelzésre vonatkozó szabályokat! 

34. Milyen feltételekkel szabad a villamospályára más járművel ráhajtani, azon 

folyamatosan haladni, ha útburkolati jelek nem vezetik rá a járműforgalmat? 

35. Milyen feltételekkel szabad a villamospályára más járművel ráhajtani, azon 

folyamatosan haladni, ha útburkolati jelek vezetik rá a járműforgalmat? 

36. Ismertesse, hogy milyen helyzetekben vonatkozik a villamosra az általánostól 

eltérő külön elsőbbségi szabály! 

37. Hogyan kell megközelíteni és áthaladni a vasúti átjárón? 

38. Ismertesse az útkereszteződésben bekanyarodni szándékozó

jármű vezetőjére vonatkozó „besorolás” szabályait! 

39. Ismertesse a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályokat! 

40. Ismertesse a járművek utasaira vonatkozó szabályokat! 

41. Ismertesse a személyi sérüléssel nem járó közúti baleset esetén követendő 

szabályokat! 

42. Ismertesse a személyi sérüléssel járó közúti baleset esetén követendő 

szabályokat! 

43. Kit és milyen esetben terhel értesítési kötelezettség közlekedési baleset vagy 

járműtűz esetén, illetve kit kell értesítenie? 

44. Kit és milyen esetben terhel segítségnyújtási kötelezettség közlekedési 

baleset vagy járműtűz esetén? 

45. Milyen külön szabályok vonatkoznak a megkülönböztető jelzéseket használó 

járművekre, illetve milyen magatartást kell tanúsítani velük szemben a 

közlekedés más résztvevőinek? 

46. Sorolja fel, hogy a járműközlekedésre vonatkozó általános szabályok közül 

melyek nem vonatkoznak a villamosra? 

47. Mikor tekintjük párhuzamos közlekedésre alkalmasnak az úttestet, illetve 

milyen tilalmak érvényesek a párhuzamos közlekedés esetén? 

48. Ismertesse a közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseket! 

49. Ismertesse a jármű vezetéséhez szükséges személyi feltételeket! 
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50. Milyen magatartást kell tanúsítani a gyalogosokkal szemben? 

51. Ismertesse az útkereszteződésben jobbra bekanyarodó járműre –

a kanyarodási szabályokból – vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 

52. Ismertesse az útkereszteződésben balra bekanyarodó járműre –

a kanyarodási szabályokból – vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 

53. Ismertesse a kanyarodó főútvonalon továbbhaladó és arról letérő járművekre 

vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 

54. A mellékletben lévő képes kérdések megoldása 
 

 

 

Képes kérdések: 

1. 

 
2. 
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3. 

 
 

4 
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5. 

 
 
6. 

 
 

7. 
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8. 

 
9 

 
 

10. 
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11. 

 
12. 

 
 

13 
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14. 

 
15. 

 
 

16 



146  

17. 

 
18. 

 
 

19. 
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21. 

 
 
 
22. 
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23. 

 
24. 

 
 

25. 
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26. 

.  

27. 

 
 

28. 
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29. 

 
30. 

 
 
 
31. 
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32. 

 
33. 

 
 

 
34. 
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35. 

 
36. 

 
 

37. 
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39. 

 
 

40. 
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41. 

 
42 

 
 

43. 
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44. 

 
45. 

 
 
 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

A megfelelt szinthez 45 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 
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• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, 

Ismereti szinten: 5.1- 5.2 

• Felismerési szinten: 3.4.7-3.4.10, 3.4.29-3.4.30,3.5.1 

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs 

szakszerű biztonságos végrehajtására, 3.1.-3.4.6 -1,3.4.1-3.4.2.8,,3.4.1.3 .1- 

3.4.3.2,3.5.1,4.1-4.2.5 közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a járműveken 

alkalmazott jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő 

közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Ismeri a tolás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Ismeri a tolási módszereket és a tolás közben alkalmazható fékezési módokat. 

• Ismeri a személyszállító járműveken a szolgálat ellátására vonatkozó 

szabályokat. 

• Ismeri a végállomásra, érkezett járművek állva tartására vonatkozó ismereteket, 
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29.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: FORGALMI DISZPÉCSER (F.1-F.2. 

SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK 

SZÁMÁRA UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-

KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 20 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 30 kérdés az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 
és Mellékleteiből 

• 10 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 
vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 
helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből 



158  

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 3 kérdés a Közúti vasúti F.2. sz. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 2 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

Jelzési ismeretek - F.1. Jelzési Utasítás (F.1.-F.2. sz. Jelzési és forgalmi 
Utasítás a közúti vasutak számára) (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016) 

 
1. AZ UTASÍTÁSOK HATÁLYA, TARTALMA, FOGALOMTÁR 
 
1.1. Az Utasítások tartalma  
1.2. Az Utasítás hatálya  
1.3. Az Utasítás ismerete  
1.4. Az Utasítás jóváhagyása, módosítása és hatálytalanítása  
1.5. Az Utasítás kiegészítői  
1.6. Végrehajtási utasítás kiadása  
1.7. Kezelési szabályzat kiadása  
1.8. Fogalomtár 
F.1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS 
 
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A JELZÉSEKRE, JELZŐKRE, 
JELZŐESZKÖZÖKRE  
 
2.1. A jelzések szerepe  
2.2. Jelzők  
2.3. Jelzőeszközök  
2.4. Követelmények a jelzések adásával szemben  
2.5. A jelzések megfigyelése  
2.6. Kétes jelzés  
2.7. Egyidejű, eltérő értelmű jelzések  
2.8. A jelzők elhelyezése  
2.9. A jelzők és jelzőeszközök megóvása 
 
3. JELZŐK 
 
3.1. A jelzők csoportosítása forgalmi szempontból  
3.2. Főjelzők  
 
3.2.1. A háromfogalmú főjelző jelzései  
3.2.2. A kétfogalmú főjelző jelzései  
3.2.3. Az egyfogalmú főjelző jelzése  
3.2.4. A főjelzők kiegészítő jelzései  
3.2.4.1. Hívójelzés  
3.2.4.2. Ellenmenet jelzés  
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3.3. Közúti holdfényjelzők (forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek) 
3.3.1. A holdfényjelzők jelzési képei  
3.3.2. A három lámpából álló holdfényjelzők jelzései 
  
3.4. Egyéb jelzők  
3.4.1. Távvezérelt váltók jelzései  
3.4.2. Váltóreteszelő jelző  
3.4.3. A járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető 
jelző  
3.4.4. Főjelző vagy közúti fedező jelző ellenőrző jelzője  
3.4.5. Forgalomtechnikai összehangolás jelző  
3.4.6. Forgalomtechnikai ellenőrző jelző  
3.4.6.1. Állítástárolás időzítő jelző  
3.4.7. Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a villamosvágányon jelző  
3.4.8. A kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelző  
3.4.9. Vágányfoglaltság jelző  
3.4.10. Megállóhely jelzőtábla  
3.4.11. A kézi állítású, ellensúlyos váltó váltójelzőjének jelzései  
3.4.12. A kézi állítású, ellensúlyos váltó állítókészülékének jelzései  
3.4.13. Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltó 
jelzőtábla  
3.4.14. Utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó jelzőtábla  
3.4.15. A párhuzamos, egyidejű meneteket szabályzó jelzőtáblák  
3.4.15.1. Tiltott egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtáblák  
3.4.15.2. Megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla  
3.4.16. Engedélyezett legnagyobb sebesség jelzőtábla  
3.4.16.1. Pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla  
3.4.16.2. Lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla  
3.4.17. Engedélyezett legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtábla 
3.4.18. Megállj! jelzőtábla  
3.4.19. Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.20. Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.21. Biztonsági határjelző  
3.4.22. Vágány kenve jelzőtábla   
3.4.23. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelzőtábla  
3.4.24. Szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.1. Menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.2. Menetárammal járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.25. Feszültséghatár jelzőtábla  
3.4.26. Villamosszerelvény állj! jelzőtábla  
3.4.27. Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtábla  
3.4.28. Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtábla  
3.4.29. Kiegészítő jelzők  
3.4.30. Megállás helye jelzőtábla  
3.4.31. Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtábla   
3.4.32. Technikai figyelmeztető jelzőtábla 
 
 
3.5 Érvénytelen és használhatatlan jelzők 
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3.5.1. Érvénytelen jelzők  
3.5.2. Időszakosan érvénytelenített főjelző  
3.5.3. Használhatatlan jelzők 
 
 
4. KÉZI JELZÉSEK 
 
4.1. Látható jelzések  
4.1.1. Szabad jelzés  
4.1.2. Lassan jelzés  
4.1.3. Megállj jelzés  
4.1.4. Jelzőbot alkalmazása 
4.2. Hallható jelzések  
4.2.1. Figyelj jelzés  
4.2.2. Lassan jelzés  
4.2.3. Megállj jelzés  
4.2.4. Vészjelzés  
4.2.5. Indulásjelzés  
 
5. JELZÉSEK A JÁRMŰVEKEN  
 
5.1. A járműveken feltüntetendő jelzések  
5.1.1. Hatósági jelzés  
5.1.2. Egyéb jelzések 
 
5.2. A jármű külső részén levő jelzések  
5.2.1. Homlokirányjelzés 
5.2.2 Oldalirányjelzés 

 

Forgalmi ismeretek - F.2. Forgalmi Utasítás (F.1.-F.2. sz. Jelzési és forgalmi 
Utasítás a közúti vasutak számára) (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016) 

 
6. ÁLTALÁNOS FORGALMI RENDELKEZÉSEK 
  
6.1. Alkalmasság a forgalmi szolgálat ellátására  
6.2. Járművezetéshez szükséges iratok  
6.3. A járművezetés gyakorlása  
6.4. Magatartás és figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben  
6.5. Dohányzás 
6.6. A munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztása  
6.7. A szolgálat megkezdése  
6.8. A szolgálat átadás - átvétele, befejezése  
6.9. Szolgálati hely elhagyása  
6.10. Utasítások kiadása és végrehajtása  
6.11. Utasok tájékoztatása  
6.12. Felelősség 
  
7. MENETREND, JÁRATOK MEGNEVEZÉSE 
7.1. Menetrend  
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7.2. A menetrend betartása  
7.3. Végállomás   
7.4. Forgalmi járatok  
7.5. Nem forgalmi járatok  
 
8. VÁGÁNYOK, KITÉRŐK, VÁGÁNY- ÉS MUNKAVEZETÉK-KERESZTEZŐDÉSEK 
 
8.1. Közúti vasúti pálya  
8.2. A váltók alkatrészei forgalmi szempontból  
8.2.1. Az alkatrészek felsorolása  
8.2.2. Tősínek és csúcssínek  
8.2.3. A csúcssínek szabályos állása  
8.2.4. A csúcssínek nem szabályos állása (félállás)  
8.2.5. A váltó gyöke  
8.2.6. Összekötő rúd  
8.2.7. Csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz  
8.2.8. Állítószerkezet, állítórúd  
8.2.9. Váltójelző  
8.3. Váltók csúcssínjeinek rögzítése  
8.4. Hasítható váltók  
8.4.1. Utánjáró váltó  
8.4.2. Rugós visszacsapó váltó  
8.4.3. Visszacsapó váltó  
8.4.4. Kulisszás, bilincses vagy rugós váltó  
8.4.5. Vendégkitérő  
8.5. Nem hasítható váltók  
8.5.1. Kiszögelt, kiékelt váltó  
8.6. Váltók használhatósága  
8.6.1. A váltók használhatóságának a forgalmi feltételei  
8.6.2. Eljárás, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek 
8.6.3. Váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltók  
8.7. Váltóállítási módok   
8.8. Helyszíni kézi váltóállítás  
8.9. Távvezérelt váltóállítás kezelő személy közreműködésével  
8.10. Távvezérelt váltóállítás a járművezető közreműködésével  
8.10.1. A távvezérelt váltóállítás általános szabályai  
8.10.2. A szánszerkezettel, rádiós, vagy egyéb módon történő váltóállítás szabályai 
8.10.3. Az állítástárolós kialakítású váltók állításának szabályai  
8.11. A váltókon történő közlekedés általános szabályai  
8.12. Áthaladás mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón  
8.13. Áthaladás mechanikusan rögzített csúcssínű váltón  
8.14. Összekötővágány  
8.15. Vágánykereszteződések  
8.16. Trolibusz munkavezeték-kereszteződések  
8.17. Tolópad 
 
 
9. JÁRMŰVEK BERENDEZÉSEI 
 
9.1. A jármű műszaki állapota  
9.2. A jármű műszaki hibája  
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9.3. Áramszedő  
9.4. A járművek világítása  
9.5. Túláramvédő berendezések, túláramkapcsoló  
9.6. Irányváltó, iránykapcsoló  
9.7. A közlekedésben résztvevők figyelmeztetésére szolgáló hangjelző berendezések 
9.8. Visszapillantó berendezés (visszapillantó tükör, videó megfigyelő rendszer)  
9.9. Indulás (ajtózárás) jelző berendezés  
9.10. Távműködtetésű ajtók  
9.11. Homokszóró  
9.12. Páramentesítő, ablaktörlő és ablakmosó berendezés  
9.13. Vészjelző, utastéri vészfék, ajtóvésznyitó  
9.14. Hangerősítő berendezés, utastájékoztató berendezés  
9.15. Egyéb berendezések  
9.16. Vezetőfülke  
9.17. Éberségi berendezés 
 
10. FÉKEZÉS ÉS FÉKBERENDEZÉSEK 
  
10.1. Fékberendezések és fékezés  
10.2. Üzemi fékberendezés és üzemi fékezés  
10.3. Intenzív fékezés  
10.4. Rögzítőfék és rögzítőfékezés  
10.5. Sínfék  
10.6. Vészfékezés 
 
11. JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE 
 
11.1. Jármű átvétele, elindulás a telephelyről  
11.2. Beállás a telephelyre  
11.3. Jármű átadása és átvétele a váltás helyén  
11.4. A jármű sebessége  
11.5. Követési távolság  
11.6. Álló jármű megközelítése  
11.7. Megállás a megállóhelynél  
11.8. Utasok le- és felszállása  
11.9. Elindulás a megállóhelyről  
11.10. Közlekedés a végállomások területén  
11.11. Speciális közlekedési előírások két- vagy többvágányú pályaszakaszra 
11.12. Tiltott egyidejű menetek  
11.13. Elhaladás főjelző mellett  
11.14. Közlekedés főjelző vagy közúti fedezőjelző ellenőrző jelzőjével ellátott 
helyeken  
11.15. Közlekedés a jelző használhatatlansága esetén  
11.16. Elhaladás a vágányhoz közel elhelyezkedő tárgy mellett  
11.17. Közlekedés egyvágányú pályán  
11.18. Közlekedés felbontott pálya, illetve pályamunkálatok helyén  
11.19. Jármű fedezése  
11.20. Közlekedés vasúti átjáróban  
11.21. Áthaladás nyitott kocsiszíni kapun 
 
12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 
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12.1. Rendkívüli esemény  
12.2. A jármű továbbhaladását akadályozó körülmények  
12.3. Eljárás késés esetén  
12.4. Eltérés az előírt útvonaltól  
12.5. Közlekedés vízzel elöntött pályaszakaszon  
12.6. Közlekedés helytelen vágányon  
12.7. Eljárás a jármű műszaki hibája esetén  
12.8. Járművek össze- és szétcsatolása  
12.9. Jármű tolása  
12.10. Tolás a járművezető közreműködésével állított elektromos váltóknál  
12.11. Járművek vontatása  
12.12. Vezetés köztes vagy hátsó vezetőfülkéből  
12.13. Szerelvényszakadás  
12.14. Közlekedés hibás munkavezeték alatt  
12.15. Eljárás a hálózati feszültség kimaradása esetén  
12.16. Kisiklás, elterelődés  
12.17. Tűz a járművön  
12.18. Eljárás a jármű ablaktörése esetén  
12.19. Utas rosszulléte  
12.20. Jármű utasterének beszennyezése  
12.21. Személy kizárása az utazásból  
12.22. Talált tárgyak kezelése  
12.23. Az utas kárigénye  
12.24. Rosszullét a szolgálat ellátása közben  
12.25. Összeütközés, személyi sérülés, károkozás, vágányvég záró szerkezetnek 
ütközés 
 
 
MELLÉKLETEK 
 
1. MELLÉKLET  
A váltókon való közlekedéskor engedélyezett általános sebességértékek 
 
2. MELLÉKLET  
Közlekedés hegyipályán 
 
3. MELLÉKLET  
A teherjárat és munkagép közlekedésére vonatkozó külön szabályok 
  
4. MELLÉKLET  
A légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgiajárművek közlekedésére 
vonatkozó külön szabályok  
 
5. MELLÉKLET  
A felsővezeték nélküli üzemre képes vasúti járművek közlekedésére vonatkozó külön 
szabályok  

 

Közlekedési ismeretek – KRESZ, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a 
közúti közlekedés szabályairól 
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Bevezető rendelkezések 

• A rendelet hatálya 

• Az úttal kapcsolatos fogalmak 

• A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak 

• A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak 
A közúti közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések 

• Bizalmi elv és alkalmazása 

• A járművezetés személyi feltételei 

• Vezetői engedély, vasúti járművezetői igazolvány 

A járművek közlekedésben való részvételének feltételei 

• A közlekedésben való részvétel külön feltételei 
Közúti jelzések 

• A közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések 

• Útvonaltípust jelző táblák 

• Elsőbbséget szabályzó jelzőtáblák 

• Utasítást adó jelzőtáblák 

• A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák 

• Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák 

• Veszélyt jelző táblák 

• Tájékoztatást adó jelzőtáblák 

• Útburkolati jelek 

• Egyéb közúti jelzések 

• Forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzései 

• A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

• A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

• A rendőr jelzései 

• A jelzőőr jelzése 

A járműközlekedés általános szabályai 

• Elindulás 

• Haladás az úton 

• Sebesség 

• Követési távolság 

• Irányváltoztatás, irányjelzés, hangjelzés 

• Előzés, kikerülés, kitérés 

• Párhuzamos közlekedés 

• Közlekedés autópályán, autóúton 

• Közlekedés villamospályával ellátott úttesten 

• Bekanyarodás 

• Elsőbbség az útkereszteződésben 

• Megfordulás, hátramenet 

• Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések 

• Közlekedés vasúti átjáróban 
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• Közlekedés lakó-pihenő övezetben 

• Megállás, Várakozás 
A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 

• Gyalogosok közlekedése 

• Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése 

• A járművek utasaira vonatkozó szabályok 

• Magatartás a gyalogosokkal szemben 
Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok 

• Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek 

• Figyelmeztető jelzést használó járművek 

• Magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket használó 

gépjárművekkel szemben 

• Veszélyes anyagot szállító járművek 

• Magatartás veszélyes anyagot használó járművekkel szemben 

• Útvonalengedélyhez kötött járművek 

• A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 

• Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok 

• A villamosokra vonatkozó eltérő szabályok 
A járművek terhelése 

• Személyszállítás, teherszállítás 
A járművek kivilágítása 

• Forgalomban való részvétel esetén, álló jármű esetén 
Utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok 

A járművet javító műhelyre és a járművek üzembentartóira vonatkozó 

rendelkezések 

Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok 

Állati erővel vont járművek, kézikocsik 

Állatok hajtása, vezetése 

Rendkívüli események 

Műszaki hiba 

Elromlott jármű vontatása 

Záró rendelkezések 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

F.1. Jelzési Utasítás (F.1.-F.2. sz. Jelzési és forgalmi Utasítás a közúti vasutak 
számára) 

 
Írásbeli kérdések 

2. Mit tartalmaznak az utasítások? (1.1.) 

2. Mire terjed ki az Utasítás hatálya? (1.2.) 
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3. Kinek kell ismernie az Utasítást a lent felsoroltak közül? (1.3.) 

4. Mit tud az utasítás jóváhagyásáról illetve módosításáról? (1.4.) 

5. Mit tud az utasítást kiegészítő végrehajtási utasítások, rendelkezések, 
szabályzatok és előírások tartalmáról? (1.5.) 

6. Mikor kell kiadni végrehajtási utasítást? (1.6.) 

7. Melyiket nem kell kezelési szabályzatban szabályozni? (1.7.) 

8. Melyik az az alkatrész amely kapcsolatot teremt a munkavezeték és a jármű 
főáramú berendezései közt? (1.8.) 

9. Melyik az az alkatrészcsoport amelyik személyszállításra berendezett járműveknél 
lehetővé teszi, hogy a szerelvény működtetése egy vezetőfülkéből történjék? (1.8.) 

10. Az a pályarész amelyiknek csak egyik végéhez csatlakozik nyílt pálya a... (1.8.) 

11. Az éberségi berendezés az a berendezés, amely a járművezető 
cselekvőképességét ellenőrző berendezés, amely a cselekvőképtelenség esetén 
beavatkozik. (Igaz/Hamis) (1.8.) 

12. Az a pályaszakasz, ahol a sínek alátámasztására szolgáló alj vagy aljak 
hiányoznak, a: (1.8.) 

13. Az a pályarész ahol a vágánytengely távolság kisebb mint a nyomtávolság, a 
(1.8.) 

 

14. Hogyan nevezzük a villamospályának azt a kialakítását, amely az egy vágányú 
pályán az ellentétes irányba haladó járművek keresztezését lehetővé teszi? (1.8.) 

15. Amikor egy leállított vasúti jármű a munkavállalók szándékán kívül elmozdul, ... 
nevezzük (1.8.) 

16. Mely jelenségeket kell járműtűzként kezelni? (1.8.) 

17. Hogyan nevezzük azt a vágányba épített szerkezetet, amely a járművek részére 
lehetővé teszik az egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladást?(1.8.) 

18. Ki az a személy aki munkakörénél fogva a vasúti társaság munkavállalója felett az 
adott helyszínen vagy szituációban a legmagasabb szakterületére vonatkozó 
utasítási joggal rendelkezik? (1.8.) 

19. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket és a pályát természetes 
vagy mesterséges létesítmények, illetve akadályok miatt a járműről a legnagyobb 
sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál pedig a mozgás 
szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet látni. (1.8.) 
(Egészítse ki!) 

20. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket időjárási okok miatt a 
járműről a legnagyobb sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál 
pedig a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet 
látni. (1.8.) (Egészítse ki!) 

21. Hogyan nevezzük azt a vasúti pálya kialakítást, ahol mindegyik sínszálnál 
megszakad a sínkorona folyamatossága, így lehetővé téve a keresztező irányból 
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érkező szerelvények részére a saját vágányukon való továbbhaladást? (1.8.) 

22. Hogyan nevezzük azt a műveletet, ahol a gyök felől közlekedő vasúti jármű részére 
helytelenül álló váltót a jármű kerekei állítják át?  (1.8.) 

23. Az a berendezés amely a vontatómotorok fordulatszám szabályozásához és a 
villamos fékezés szükséges áramkörök közvetett kapcsolásához szükséges, a... 
(1.8.) 

24. A jármű menetirányának megváltoztatása olyan módon, hogy a vezetés az új irány 
szerinti első vezetőfülkéből történik, a...1.8.) 

25. A jelzés parancselve: (2.1.) 

26. Jelzőknek nevezzük azokat... (2.2.)27. Miket nevezünk jelzőeszközöknek? (2.3.) 

28. Milyen követelmények szerint kell a jelzéseket adni? (2.4.) 

29. Hogyan kell a jelzéseket megfigyelni? (2.5.) 

30. Mikor kétes egy jelzés? (2.6.) 

31.Minek kell tekinteni az eltérő értelmű, egyidejű jelzéseket? (2.7.) 

32. Hol kell a jelzőket elhelyezni? (2.8.) 

33. Mi a teendő a jelzők és jelzőeszközök megóvása érdekében?(2.9.) 

34. Forgalmi szempontból megkülönböztetünk: (3.1.) 

35. Mi a teendője ha az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)  

 

 

 

 

36. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

 

37. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   
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38. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.2.)  

 

 

 

39 Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.3.)  

 

 

 

 

40. Az ábrán szereplő jelzést mutató jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (3.2.4.) 

 

 

 

 

 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

 

42. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

43. Ön az ábrán szereplő jelző elé érkezett. Milyen jelző ez, és mi a 
teendője? (3.3.2.) 

 

 

 

 

 

44. Válassza ki melyik esetben kell kézi állítást alkalmazni abban az esetben, ha a 
váltó távvezérelt! (3.4.1.)  
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45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és hol található?  

 

 

46. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? Mi a teendője? (3.4.2.)  

 

 

 

47. Ön a képen látható jelzőt látja. Hogyan értelmezi? (3.4.3.) 

 

 

 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? (3.4.4.) 

 

 

 

49. Mit jelent Önnek az ábrán szereplő jelző jelzése? (3.4.5.)  

 

 

 

50. Hogyan kell alkalmazni, és miről tájékoztatja a járművezetőt az ábrán szereplő 
jelző? (3.4.6.) 

 

 

 

51. Miről tájékoztat az ábrán szereplő jelző? (3.4.6.1.)  

 

 

 

52. Mire kell számítson ha az ábrán szereplő jelzőt látja világítani? (3.4.7.) 
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53. Mit jelez a járművezető számára az ábrán szereplő jelző? (3.4.8.) 

 

 

 

54. Miről tájékoztat az ábrán látható jelző? (3.4.9.) 

 

 

 

55. A megállóhely jelzőtábla alatt, az ábrán szereplő kiegészítő táblát látja. Mi a 
jelzőtábla jelentése?  (3.4.10.) 

 

 

56. Honnan érkezik a váltóra, és a váltó milyen irányban áll? (3.4.11.) 

 

 

 

57. Milyen irányban áll a váltó? (3.4.12.)  

 

 

 

58. Milyen jelentéssel bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.13.) 

 

 

 

59. Milyen tartalommal bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.14.)  

 

 

 

60. Járművével az ábrán szereplő táblához érkezett. Mi a teendője? 
(3.4.15.1.)  
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61. Milyen jelzőtábla látható az ábrán? (3.4.15.2.) 

 

 

 

 

62. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzőtábla mellett haladt el? (3.4.16.)  

 

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.16.1.) 

 

 

 

 

 

64. Mi a teendője a táblával jelölt munkavezetéki helyen? (3.4.16.2.) 

 

 

 

65. Mi a teendője ha a szerelvény teljes hosszával elhaladt az ábrán szereplő tábla 
mellett? (3.4.17.)  

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.18.)  

  

 

 

67. Mi a teendője ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.19..) 
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68. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.20.)  

 

 

 

 

69. Hol helyezik el az ábrán szereplő jelzőt? (3.4.21.) 

 

 

 

 

70. Mit nem szabad a táblát követő pályaszakaszon? (3.4.22.) 

 

 

 

71. Mit nem szabad a jelzőtáblát követő pályaszakaszon? (3.4.23.) 

 

 

 

 

72. Mi a járművezető kötelessége az ábrán látható tábla alatti 
áthaladáskor (3.4.24.1.) 

 

 

 

73. Miről ad tájékoztatást az ábrán látható tábla? (3.4.24.2.)  
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74. Milyen járművel haladhat be a táblát követő pályaszakaszra? (3.4.25.) 

 

 

 

 

75. Mi a teendője ha felsővezetékről üzemelő villamos járművel az ábrán 
szereplő táblát észleli? (3.4.26.)  

 

 

 

 

 

76. Milyen váltók következnek a tábla utáni pályaszakaszon? (3.4.27.)  

 

 

 

 

77. Mit jelez az ábrán látható kiegészítő jelzés? (3.4.29.) 

 

 

 

 

78. Mi a teendője ha az ábrán szereplő táblát látja? (3.4.30.) 

 

 

 

79. Mi az ábrán látható jelzőtábla neve? (3.4.31.)  
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80. Érvényes az ön által vezetett járműre az ábrán látható jelző? (3.5.1.)  

 

 

 

 

81. Mikor nem érvényes az ön által vezetett járműre a főjelző jelzési képe? 
(3.5.2.) 

 

 

 

 

 

82. Melyik esetben kell a jelzőt használhatatlannak nyilvánítani? (3.5.3) 

83. Mely jelzés jelentése: „A jármű biztonságos közlekedésének akadálya nincsen, 
szabad a továbbhaladás” (4.1.1.) 

84. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (4.1.2.) 

 

 

 

 

85. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (4.1.3.) 

 

 

 

 

86. Milyen színű jelzőbotot kell alkalmazni egyvágányú pályarészeken a kétirányú 
közlekedés szabályozására? (4.1.4.) 

87. Milyen hallható jelzést lehet adni pályacsengővel? (4.2.) 

88. Hogyan kell adni jelzőharanggal a „Lassan!” jelzést? (4.2.1.) 

89. Hogyan kell adni jelzősíppal a „Figyelj!” jelzést? (4.2.2.) 

90. Milyen jelzés a jelzőeszközzel gyors egymásutánban adott két rövid hang? 
(4.2.3.) 

91. Hogyan kell vészjelzést adni? (4.2.4.) 
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92. Mivel és hogyan lehet „Indulás!” jelzést adni? (.) 

93. Mely nézetekből kell a hatósági jelzéseket a járművön elhelyezni? (5.1.1.) 

94. Milyen jelzést kell kihelyezni a jármű vezetőfülkéjében? (5.1.2.) 

95. Mit kell tartalmaznia a homlokirányjelzésnek? (5.2.1.) 

96. Mi az oldalirányjelzés? (5.2.2.) 

 
Szóbeli kérdések 

 
1. Ismertesse a jelzések szerepét, a jelzés „parancs elvét”! 2.1 

2. Ismertesse a Jelzők és a Jelzőeszközök fogalmát, feladatukat! 2.2,2,3 

3. Ismertesse a jelzések adásával szembeni követelményeket! 2.4 

4. Ismertesse a jelzések megfigyelésére vonatkozó előírásokat! 2.5 

5. Ismertesse a „kétes jelzés” fogalmát és az észlelésekor követendő eljárást! 2.6 

6. Ismertesse az „egyidejűleg adott eltérő értelmű jelzések” fogalmát és az 
észlelésük esetén követendő eljárást! 2.7 

7. Ismertesse a jelzők elhelyezésére és a jelző eszközökkel történő felszerelésre 
vonatkozó előírásokat! 2.8 

8. Csoportosítsa forgalmi szempontból a jelzőket és ismertesse feladatukat! 3.1 

9. Ismertesse az egyfogalmú főjelző jelzését, kiegészítő jelzését és azok 

jelentését! 3.2.3 

10. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

ellenmenet jelző jelzéseit és azok jelentését! 3.2.4.2 

11. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

hívójelzés jelzését és azok jelentését! 3.2.4.1 

12. Ismertesse a Főjelző és az utána elhelyezett, vele kényszerkapcsolatban 
lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok jelentését, valamint a két 
jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

13. Ismertesse a háromfogalmú főjelző jelzéseit és azok jelentését, ha a 
jelző oszlopán a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtáblát 
is elhelyezték! 3-2-1 

14. Ismertesse a Holdfényjelzők kialakítását, jelzéseit, kiegészítő jelzését és 
azok jelentését! 3.3.2 

15. Ismertesse a távvezérelt váltóknál alkalmazott Váltójelzők kialakítását, 
jelzéseit és azok jelentését! 3.4.1 

16. Ismertesse a Járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás 
helyére figyelmeztető jelzők kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.3 

17. Ismertesse a két lámpából álló fényjelzőkészülék, a Közúti fedezőjelző és a 
vele kényszerkapcsolatban lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok 

18. jelentését, valamint a két jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

19. Ismertesse az állítástárolás időzítő jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.6.1 

20. Ismertesse a Forgalomtechnikai összehangolás jelző és a 
Forgalomtechnikai ellenőrző jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 
3.4.6 

21. Ismertesse az Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a 
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villamosvágányon jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 3.4.7 

22. Ismertesse a kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelzőre 

vonatkozó előírásokat! 3.4.8 

23. Ismertesse a vágányfoglaltság jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.9 

24. Ismertesse a Megállóhely jelzőtáblák és az alattuk elhelyezhető 
kiegészítő táblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.10 

25. Ismertesse a kézi állítású ellensúlyos váltók váltójelzőjének és 
26. állítókészülékének a kialakítását, jelzéseit és azok jelentését! 3.4.11, 3.4.12 

27. Milyen kialakítású jelzőtáblák jelzik váltó csúcssínjének mechanikus 
rögzítését vagy a mechanikus rögzítés hiányát? 3.4.13, 3.4.14 

28. Ismertesse a megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla 

kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.2 

29. Ismertesse a Tiltott egyidejű menetek kezdete és a Tiltott egyidejű 
menetek vége jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.1 

30. Ismertesse a párhuzamos egyidejű menetet szabályozó táblát! 3.4.15.2 
31. Ismertesse az engedélyezett legnagyobb sebesség és az engedélyezett 

legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtáblák és az alattuk 

elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.16 

32. Ismertesse a pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.1 

33. Ismertesse a lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.2 

34. Ismertesse a Megállj jelzőtábla kialakítását, jelzésének jelentését és 
az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.18 

35. Ismertesse a Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla és az alatta 
elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.19 

36. Ismertesse a Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla és 
az alatta elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének 
jelentését! 3.4.20 

37. Milyen jelzések alkalmazásával jelezhető a villamos fékezésre kijelölt 
pályaszakasz? ismertesse e jelzőknek a kialakítását és jelzésének 
jelentését! 72g,72h 

38. Ismertesse a Biztonsági határjelző és a Vágány kenve jelzőtábla kialakítását 
és jelzésének jelentését! 3.4.21, 3.4.22 

39. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető 
jelzőtábla jelzésének jelentését! 3.4.23 

40. Ismertesse a menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző kialakítását, 

jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.21.1 

41. Ismertesse a menetárammal járható

 szakaszszigetelő jelző kialakítását, jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.24.2 

42. Ismertesse a Feszültséghatár és a Villamosszerelvény állj 
jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.25, 3.4.26 

43. Ismertesse az „ÁTV” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

44. Ismertesse a „VF” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 
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és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

45. Ismertesse az „E” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

46. Ismertesse a megállás helye jelző kialakítását, jelzésének jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.30 

47. Ismertesse a váltó ráfutási szakasz kezdete jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.31 

48. Ismertesse a technikai figyelmeztető jelzőtábla

 kialakítását, jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó 

szabályokat! 3.4.32 

49. Ismertesse a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje és a 
Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtáblák kialakítását és 
jelzésének jelentését! 3.4.27, 3.4.28 

50. Miről ismeri fel az érvénytelen és az időszakosan érvénytelenített jelzőt és mi 
a teendő ennek észlelésekor? 3.4.5.1, 3.4.5.2 

51. Miről ismeri fel a használhatatlan jelzőt és mi a teendő ennek 
észlelésekor? 3.5.3 

52. Ismertesse a sárga színű jelzőzászlóval adható jelzéseket és azok 
jelentését! 4.1 

53. Ismertesse a fehér fényű jelzőlámpával adható jelzéseket és azok jelentését! 4.1 

54. Hogyan adható Szabad jelzés, és ez mit jelent a járművezető részére? 4.1.1 

55. Hogyan adható – látható módon – a Lassan jelzés, és ez mit jelent 
a járművezető részére? 4.1.2 

56. Hogyan adható – látható módon – a Megállj jelzés, és ez mit jelent 
a járművezető részére? 4.1.3 

57. Ismertesse a jelzőbot alkalmazásának célját és szabályait! 4.1.4 

58. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon – 
a Figyelj és a Lassan jelzés! 4.2,4.2.1, 4.2.2 

59. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon – 
a Megállj és a Vészjelzés, illetve mit jelentenek ezek a jelzések a járművezető 
részére! 4.2.3, 4.2.4 

60. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható az Indulásjelzés! 4.2.5 

61. Sorolja fel a szerelvényen lévő hatósági jelzést! 5.1.1 

62. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén! 5.2, 5.2.1, 5.2.2 

63. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
nem forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén? 5.2, 5.2.1, 
5.2.2 

64. Milyen egyéb jelzések alkalmazhatók a járműveken? 5.1.2 

 

 

F.2. Forgalmi Utasítás (F.1.-F.2. sz. Jelzési és forgalmi Utasítás a közúti 
vasutak számára) 

 
Írásbeli kérdések 
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Közúti vasút 

1. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.1.) 
2. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.2.) 
3. Milyen szabályok vonatkoznak a járművezetés gyakorlására? (6.3.) 
4. Mi  NEM tilos vezetés közben minden esetben? (6.4.) 
5. Mi minősül dohányzásnak? (6.6.) 
6. Hogyan kell a szolgálatot megkezdeni? (6.7.) 
7. Kinek adható át a jármű vezetése? (6.8.) 
8. Hogyan hagyható el a szolgálati hely? (6.9.) 
9. Mit tud az utasítások kiadásáról és végrehajtásáról? (6.10.) 
10. Válassza ki a helyes állítást az utasok tájékoztatásával kapcsolatosan! (6.11.) 
11. Felkérheti-e a szolgálatváltás után a leváltott járművezetőt az ön számára 

váltóállításra? (6.12.) 
12. A menetrend tartalmazza a forgalmi és tanulójáratok végállomási indulási és 

érkezési idejét. (7.1.) (Igaz/hamis) 
13. Hogyan szabad eltérni a menetrendtől? (7.2.) 
14. A végállomás az a szolgálati hely... (7.3.) 
15. A forgalmi járatok azok a járatok, amelyek... (7.4.) 
16. Nem forgalmi járatok ... (7.5.) 
17. A közúti vasúti pályán a vasúti közlekedés... (8.1.) 
18. Válassza ki a helyes megfogalmazást a váltók alkatrészeivel kapcsolatban: (8.2.-

8.2.2) 
19. Mikor állnak a csúcssínek szabályosan? (8.2.3.) 
20. Mit jelent az , hogy a váltó félállásban van? (8.2.4.) 
21. Mi a váltó gyöke? (8.2.5.) 
22. Mi az az alkatrész amely biztosítja a csúcssínek egymástól való állandó 

távolságát? (8.2.6.) 
23. Melyik az az eszköz amely alakzáró kényszerkapcsolattal akadályozza meg a 

váltó megnyílását? (8.2.7.) 
24. Melyik szerkezet végzi a váltóban a csúcssínek mozgatását és végállásban 

tartását? (8.2.8.) 
25. Mi a feladata a váltójelzőnek? (8.2.9.) 
26. Milyen csúcssín rögzítési módokat ismer? (8.3.) 
27. Milyen váltónak nevezzük azt, amelyikre gyök felől annak helytelen állására is rá 

szabad haladni, és át szabad állítani? (8.4.) 
28. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelyikre csak gyök felől szabad ráhaladni, mert a 

csúcssínjeit semmilyen eszköz nem tartja végállásban? (8.4.1.) 
29. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy rugó 

visszaállít eredeti állásába? (8.4.2.) 
30. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 

hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.3.) 
31. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelynek szerkezete azt a felhasítás ellenére is az 

utoljára beállított állásban tartja? (8.4.3.) 
32. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 

hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.4.) 
33. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely a meglévő villamos pályára ráhelyezhető 

annak megbontása nélkül, és segítségével ideiglenes fejvégállomás alakítható ki? 
(8.4.5.) 

34. Melyek az alábbiak közül a nem hasítható váltók? (8.5.) 
35. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 

hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.5.) 
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36. Mi minősül váltófelvágásnak az alábbiak közül? (8.5.) 
37. Hogyan lehet a felvágott váltóról lehaladni? (8.5.) 
38. Mi a teendő a felvágott váltóról való lehaladás után? (8.5.) 
39. Mikor kiszögelt egy váltó? (8.5.1.) 
40. Melyik állítás hamis? A váltó forgalmi szempontból használható, ha: (8.6.1.) 
41. Melyik a hamis állítás? Ha a váltó használhatóságának forgalmi feltételei nem 

teljesülnek, akkor... (8.6.2.) 
42. Melyek azok a váltók, amelyeket illetéktelen személy rongálás nélkül nem tud 

átállítani?(8.6.3.) 
43. A távvezérléses váltóállítás történhet az alábbi módokon: (8.7.) 
44. Melyik váltókat állítja kézi állítással a járművezető? (8.8.) 
45. Mikor állíthat váltót a járművezető olyan helyen, ahol a váltók távvezérelt állítását 

az azzal megbízott dolgozó, vagy tabulátorkezelő végzi? (8.9.) 
46. Hogyan kell megválasztani a járművezető által távvezérléssel álított váltóknál a 

váltó megközelítésekor alkalmazandó sebességet? (8.10.1) 
47. Milyen sebességet alkalmazhat a járművezető a szánszerkezet alatt való 

áthaladás során? (8.10.2.) 
48. Hogyan történik az állítástárolós váltó állítása? (8.10.3.) 
49. Mikor szabad a váltóra ráhaladni? (8.11.) 
50. Mekkora a legnagyobb alkalmazható sebesség a mechanikusan nem rögzített 

csúcssínű váltókon való áthaladásnál? (8.12.) 
51. Hogyan kell áthaladni mechanikusan rögzített csúcssínű váltón? (8.13.) 
52. Milyen összekötő vágányokat különböztetünk meg? (8.14.) 
53. Hogyan kell áthaladni a vágánykereszteződéseken? (8.15.) 
54. Hogyan kell áthaladni trolibusz munkavezeték keresztezés alatt? (8.16.) 
55. Mikor kezdhető meg tolópadot érintő mozgás? (8.17.) 
56. A jármű műszaki állapotával kapcsolatosan, milyen felelősség terheli a 

járművezetőt? (9.1.) 
57. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amely a forgalmat és az 

utasszállítást nem befolyásolja? (9.2.) 
58. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amelynél az utasok a 

végállomásig szállíthatók, de a jármű forgalomban nem maradhat? (9.2) 
59. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amelynél az utasok szállítása 

nem minősül biztonságosnak, és azonnal le kell szállítani őket a villamosról? (9.2) 
60. Az alábbiak közül melyik feltétele az áramszedő berendezés feleresztésének? 

(9.3) 
61. Mi a teendő ha sötétben vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén a jármű 

homlok világítása meghibásodik? (9.4) 
62. Mi a teendő ha a jármű túláram védelmi berendezése működött? (9.5) 
63. Hogyan kell kezelni a jármű irányváltóját, ha a járművezető elhagyja a 

vezetőfülkét? (9.6) 
64. Mi a teendő ha a járművön a hangjelző berendezés (pályacsengő, hangszóró) 

meghibásodott? (9.7.) 
65. Mi az eljárás, ha a visszapillantó berendezés használhatatlanná válik? (9.8) 
66. Mennyi ideig kell az indulásjelzést adni az utasok felé, mielőtt az ajtók zárását 

meg lehet kezdeni? (9.9.) 
67. Mi a teendő, ha a menetirány szerinti jobb első ajtó meghibásodott? (9.10.) 
68. Hol tilos a homokszóró berendezés működtetése, veszély esetét kivéve? (9.11.) 
69. Mi a teendő zivatar esetén, ha az ablaktörlő, vagy az ablakmosó berendezés 

meghibásodik? (9.12.) 
70. Mi a teendője, ha megállóhelyről való elindulás közben, a megállóhely táblát a 
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jármű első homlokfala már elhagyta és közben vészjelzővel jeleznek? (9.13.) 
71. Hogyan kell eljárni, ha a járművön az utastájékoztató berendezés meghibásodott, 

de a jegykezelő berendezések működnek? (9.14.) 
72. Ki tartózkodhat menet közben az elhagyott vezetőálláson? (9.16) 
73. Mi a teendő ha az éberségi berendezés meghibásodik? (9.17.) 
74. Kiiktatott pótvészfék berendezéssel forgalomba szabad állítani a járművet? (10.1.) 
75. Mi a teendő ha az üzemi fék berendezés meghibásodik? (10.2.) 
76. Mi a teendő, ha a jármű rögzítőfék berendezését a járművezető a rendelkezésre 

álló eszközökkel nem tudja feloldani? (10.3.) 
77. Mi a teendő ha a sínfék meghibásodik? (10.5.) 
78. Milyen berendezéseket kell együtt működtetni az üzemi fék berendezéssel 

vészfékezés alkalmával? (10.6.) 
79. Járműtelepi mozgások során melyik jármű élvez elsőbbséget egy kitérőn? (11.1.) 
80. Mikor tekinthető a telephelyre beálló jármű átadása a vontatási szolgálat részére 

befejezettnek? (11.2.) 
81. Forgalomban lévő járművön történő váltás esetén a jármű átvétele mikor 

tekinthető befejezettnek? (11.3.) 
82. A forgalombiztonsági tényezőkön felül mire kell tekintettel lenni a jármű 

sebességének meghatározásakor? (11.4.) 
83. Mekkora távolságot kell tartani a nem forgalmi járatok mögött? (11.5.) 
84. Mekkora távolságra közelíthet meg megállóhelyek között, vagy megállóhelyen 

álló járművet? (11.6.) 
85. Hogyan haladhat el megállásra nem kötelezett járattal a megállóhely jelzőtábla 

mellett? (11.7.) 
86. Milyen esetben adhat engedélyt a járművezető az utasok leszállására 

megállóhelyen kívül? (11.8.) 
87. Melyik NEM a megállóhelyi elindulás feltétele? (11.9.) 
88. Mikor szabad behaladni a végállomásra? (11.10.) 
89. Mikor áll fenn közrezárási tilalom? (11.11.) 
90. Mikor minősül tiltottnak két egyidejű menet? (11.12.) 
91. Hívójelzés esetén szabad elhaladni főjelző mellett? (11.13.) 
92. Milyen esetben kell a közúti fedezőjelző mellett közúti fedezőjelző ellenőrző 

jelzőjét alkalmazni? (11.14.) 
93. Milyen esetben tiltott egy váltón való áthaladáskor minden párhuzamos egyidejű 

menet? (11.15.) 
94. Melyik módszerrel lehet egyvágányú pályaszakaszon a közlekedést szabályozni? 

(11.17.) 
95. Mi a teendő ha a felbontott pályaszakaszon való közlekedéskor a munkások nem 

hagyják el az űrszelvényt? (11.18.) 
96. Mikor kell a járművet fedezni? (11.19.) 
97. Hogyan kell szabályozni a főjelzővel fedezett vasúti átjáróban az áthaladást? 

(11.20.) 
98. Mi a járművezető teendője ha a nyitott kocsiszíni kapun készül áthaladni? (11.21.) 
99. Mi minősül az alábbiak közül rendkívüli eseménynek? (12.1.) 
100. Összetorlódott járművek indításánál hány métert kell hagyni az elinduló járművet 

követően mielőtt elindítható a jármű? (12.2.) 
101. Milyen esetben kell rövidíteni a végállomási tartózkodási időt? (12.3.) 
102. Mikor szabad az útvonaltól eltérni? (12.4.) 
103. Hány cm-rel kell az elöntött pályaszakaszon a víz szintjének a sínkorona felett 

lennie, hogy az áramszedőt le kelljen vezérelni? (12.5.) 
104. Melyik járműmozgás NEM minősül helytelen irányú közlekedésnek? (12.6.) 
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105. Mennyi idő áll rendelkezésre a járművezetőnek arra, hogy eldöntse hogy a jármű 
hibája nem rendellenességnek minősül a hiba jelentkezésétől kezdve? (12.7.) 

106. Milyen rendelkezések vonatkoznak a csatolást végző munkavállalóra? (12.8.) 
107. Jármű tolása esetén a mozgás megkezdését követően mi a teendője ha a tolt 

jármű vezetője nem adja a „Lassan!” jelzést és a két járművezető között nincsen 
megbízható hírkapcsolat? (12.9.) 

108. Melyik jármű vezetőjének kell állítania a rádió távirányítású váltót?3 (12.10.) 
109. Ha az utasítások másként nem rendelkeznek, mekkora legnagyobb sebességgel 

szabad villamos járművet vontatni? (12.11.) 
110. Milyen szabályok szerint kell eljárni, ha a jármű vezetése köztes vezetőfülkéből 

vált szükségessé? (12.12.) 
111. A vonat szakadása esetén mi a teendő a járműrészek megállítása után? (12.13.) 
112. Miről kell meggyőződnie a járművezetőnek a hibás felsővezeték szakasz alá 

behaladás előtt? (12.14.) 
113. Tartós hálózati feszültség kimaradás alkalmával második járműként várakozik a 

feltorlódott járművek között. Mi a teendője az utasok tájékoztatásán és esetleges 
leszállításán kívül? (12.15.) 

114. Mi a teendő a jármű kisiklása esetén? (12.16.) 
115. Mi helyes sorrend tűz esetén?? (12.17.) 
116. Mi a teendő ablaktörés esetén? (12.18.) 
117. Mi a teendő ha utas rosszullét következik be? (12.19.) 
118. Mi a teendő ha a jármű utasterét beszennyezték? (12.20.) 
119. Mi a teendő az utazási feltételeket felszólítás ellenére sem betartó, a személy és 

vagyonbiztonságot egyértelműen veszélyeztető utassal szemben? (12.21.) 
120. Mi a teendő veszélyes talált tárgy esetén? (12.22.) 
121. Mi a teendő ha a járművön utazó utas ruházatában kár keletkezett? (12.23.) 
122. Mi a teendő a járművezető rosszulléte esetén? (12.24.) 
123. Mi a teendő károkozás, összeütközés vagy vágányvég záró szerkezetnek ütközés 

esetén? (12.25.) 
124. Mekkora a legkisebb alkalmazható követési távolság hegyipályán? 

(2.sz.melléklet)) 
125. Hány darab közúti vasúti teherkocsit továbbíthat egy közúti vasúti mozdony? 

(3.sz.melléklet) 
126. Hány fő munkavállaló teljesít szolgálatot a légfékes, illetve nosztalgia 

járműveken? (4.sz. melléklet) 
127. Melyik jelzési utasítás szerinti jelzőtábla nem vonatkozik a nem villamos üzemű 

járművekre? (5.sz.melléklet.) 

 
Szóbeli kérdések 

 
 

1. Ismertesse a járművezetéshez szükséges iratokra vonatkozó előírásokat! 6.2 

2. Ismertesse a járművezetés gyakorlására vonatkozó előírásokat! 6.3 

3. Ismertesse a forgalmi szolgálat ellátása közbeni magatartásra és figyelemre 
vonatkozó előírásokat! 6.4 

4. Ismertesse a dohányzásra vonatkozó előírásokat! 6.5 

5. Ismertesse a munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztására 
vonatkozó előírásokat! 6.6 

6. Ismertesse a szolgálat megkezdésére vonatkozó előírásokat! 6.7 
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7. Ismertesse a szolgálat átadás - átvételével, befejezésével kapcsolatos 
szabályokat! 6.8 

8. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó szabályokat! 6.9 

9. Ismertesse az utasítások kiadásával és végrehajtásával kapcsolatos 
szabályokat! 6.10 

10. Ismertesse az utasok tájékoztatására vonatkozó előírásokat! 6.11 

11. Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályt! 6.12 

12. Ismertesse a menetrend betartásával kapcsolatos előírásokat! 7.2 

13. Ismertesse a nem forgalmi járatokra vonatkozó előírásokat! 7.5 

14. Ismertesse a közúti vasúti pályára vonatkozó tudnivalókat! 8.1 

15. Sorolja fel a váltó forgalmi szempontból figyelembe veendő alkatrészeit! 8.2.1 

16. Mit értünk tősín és csúcssín alatt? 8.2.2 

17. Mit értünk a csúcssínek szabályos állása alatt? 8.2.3 

18. Mit értünk a csúcssínek nem szabályos állása (félállás) alatt? 8.2.4 

19. Mit értünk a váltó gyöke alatt? 8.2.5 

20. Mit értünk a váltó összekötő rúdja alatt? 8.2.6 

21. Mit értünk csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz alatt? 8.2.7 

22. Mit értünk a váltó állítószerkezete, állítórúdja alatt? 

23. Ismertesse a váltó csúcssínjeinek rögzítésére vonatkozó tudnivalókat! 8.3 

24. Sorolja fel a hasítható váltók fajtáit! 8.4 

25. Mit értünk utánjáró váltó alatt? 8.4.1 

26. Mit értünk rugós visszacsapó váltó alatt? 8.4.2 

27. Mit értünk visszacsapó váltó alatt? 8.4.3 

28. Mit értünk kulisszás, bilincses vagy rugós váltó alatt? 8.4.4 

29. Mit értünk a vendégkitérő fogalma alatt? 8.4.5 

30. Ismertesse a nem hasítható váltóra vonatkozó általános tudnivalókat! 8.5 

31. Mit értünk kiszögelt, kiékelt váltó alatt? 8.5.1 

32. Ismertesse a váltók használhatóságának a forgalmi feltételeit! 8.6 

33. Ismertesse az eljárást, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem 
teljesülnek! 8.6.2 

34. Ismertesse a váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltókra vonatkozó 
tudnivalókat! 8.6.3 

35. Ismertesse a váltóállítási módokat! 8.7 

36. Ismertesse a helyszíni kézi váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.8 

37. Ismertesse a kezelő személy közreműködésével történő távvezérelt 
váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.9 

38. Ismertesse a járművezető közreműködésével történő távvezérelt váltóállításra 
vonatkozó általános szabályokat! 8.10, 8.10.1 

39. Ismertesse a járművezető közreműködésével, szánszerkezettel, rádiós, vagy 
egyéb módon történő váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.10.2 

40. Ismertesse a járművezető közreműködésével történő, állítástárolós kialakítású 
váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.10.3 

41. Ismertesse a váltókon történő közlekedés általános szabályait! 8.11 
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42. Ismertesse a mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 
szabályait! 8.12 

43. Ismertesse a mechanikusan rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 
szabályait! 8.13 

44. Ismertesse az összekötő vágányra vonatkozó előírásokat! 8.14 

45. Ismertesse a vágánykereszteződésekre vonatkozó előírásokat! 8.15 

46. Ismertesse a trolibusz munkavezeték-kereszteződésekre vonatkozó előírásokat! 
8.16 

47. Ismertesse tolópadra vonatkozó előírásokat! 8.17 

48. Ismertesse a járművek műszaki állapotára vonatkozó szabályt! 9.1 

49. Hogyan csoportosíthatóak a műszaki hibák, és észlelésük esetén hogyan kell 
eljárni? 9.2 

50. Ismertesse az áramszedők kezelésre vonatkozó szabályokat! 9.3 

51. Mi az eljárás, ha a járművezető áramszedő hibát állapít meg? 9.3 

52. Ismertesse a járművek világítására vonatkozó szabályt! 9.4 

53. Mi az eljárás, ha a szerelvény világítása, részben, vagy teljesen 
üzemképtelenné válik? 9.4 

54. Ismertesse a túláramvédő berendezések, tűláramkapcsoló kezelésére 
vonatkozó szabályt! 9.5 

55. Ismertesse a járművek irányváltó kapcsolójára, iránykapcsolójára vonatkozó 
előírásokat! 9.6 

56. Ismertesse a járművek közlekedésben résztvevők figyelmeztetésére szolgáló 
hangjelző berendezésére vonatkozó tudnivalókat! 9.7 

57. Ismertesse a visszapillantó berendezés (visszapillantó tükör, videó megfigyelő 
rendszer) –re vonatkozó tudnivalókat! 9.8 

58. Ismertesse a járművek indulás (ajtózárás) jelző berendezésére vonatkozó 
tudnivalókat! 9.9 

59. Ismertesse a járművek távműködtetésű ajtóira vonatkozó tudnivalókat! 9.10 

60. Ismertesse a járművek homokszóró berendezésére vonatkozó tudnivalókat! 9.11 

61. Ismertesse a páramentesítő, ablaktörlő és ablakmosó berendezésre vonatkozó 
tudnivalókat! 9.12 

62. Ismertesse a vészjelző,utastéri vészfék, ajtó vésznyitó feladatát kezelésére 
vonatkozó szabályokat! 9.13 

63. Ismertesse a hangerősítő és az utastájékoztató berendezésére vonatkozó 
tudnivalókat! 9.14 

64. Ismertesse a vezetőfülkére vonatkozó tudnivalókat! 9.15 

65. Ismertesse az éberségi berendezésre vonatkozó tudnivalókat! 9.17 

66. Ismertesse az üzemi fékberendezésre és az üzemi fékezésre vonatkozó 
előírásokat! 10.2 

67. Ismertesse az intenzív fékezésre vonatkozó előírásokat! 10.3 

68. Ismertesse a rögzítő fékre, és a rögzítőfékezésre vonatkozó szabályokat! 10.4 

69. Ismertesse a sínfékre vonatkozó előírásokat! 10.5 

70. Ismertesse a vészfékezésre vonatkozó előírásokat! 10.6 

71. Ismertesse a járműátvételére vonatkozó tudnivalókat! 11.1 

72. Ismertesse a telephelyen történő közlekedés szabályait! 11.1 
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73. Ismertesse a telephelyre történő beállás szabályait! 11.2 

74. Ismertesse a váltás helyén a jármű átadására és átvételére vonatkozó szabályt! 
11.3 

75. Ismertesse a követési távolságra vonatkozó szabályt! 11.5 

76. Ismertesse az álló jármű megközelítésére vonatkozó szabályt! 11.6 

77. Ismertesse a megállóhelynél történő megállásra vonatkozó szabályokat! 11.7 

78. Ismertesse a megállóhelyről történő elindulásra vonatkozó szabályokat! 11.9 

79. Ismertesse a végállomások területén történő közlekedés szabályait! 11.10 

80. Ismertesse a két- vagy többvágányú pályaszakaszra vonatkozó speciális 
közlekedési előírásokat! 11.11 

81. Ismertesse a tiltott egyidejű menetekre vonatkozó szabályokat! 11.12 

82. Mely esetekben tiltott két jármű párhuzamos, egyidejű közlekedése kétvágányú 
pálya esetén? 11.12 

83. Ismertesse a főjelzők melletti elhaladásra vonatkozó szabályokat! 11.13 

84. Mely esetekben haladhatja meg járművével a főjelző tilos a továbbhaladás 
jelzését? 11.13 

85. Ismertesse, hogyan kell közlekedni főjelző ellenőrző jelzőjével ellátott helyeken? 
11.14 

86. Ismertesse, hogyan kell közlekedni közúti fedező jelző ellenőrző jelzőjével 
ellátott helyeken? 11.14 

87. Ismertesse a főjelző használhatatlansága esetén követendő eljárást! 11.15 

88. Ismertesse a távvezérelt váltóval függésben álló főjelző használhatatlansága 
esetén követendő eljárást! 11.15 

89. Ismertesse a távvezérelt váltóval kapcsolatos egyéb jelzők használhatatlansága 
esetén követendő eljárást! 11.15 

90. Ismertesse a vágányhoz közel elhelyezkedő tárgy melletti elhaladás szabályait! 
11.16 

91. Ismertesse az egyvágányú pályán történő közlekedés szabályait! 11.17 

92. Ismertesse, hogyan kell közlekedni felbontott pálya, illetve pályamunkálatok 
helyén? 11.18 

93. Ismertesse a jármű fedezésére vonatkozó szabályt! 11.19 

94. Ismertesse, milyen feltételekkel haladhat át nyitott kocsiszíni kapun? 11.21 

95. Mit nevezünk rendkívüli eseménynek, és ilyen esetekben hogyan kell eljárni? 
12.1 

96. Ismertesse, hogyan kell eljárni a jármű továbbhaladását akadályozó 
körülmények esetén? 12.2 

97. Hogyan kell eljárni késés esetén? 12.3 

98. Ismertesse az előírt útvonaltól történő eltérésre vonatkozó szabályokat! 12.4 

99. Ismertesse a vízzel elöntött pályaszakaszon történő közlekedés szabályait! 12.5 

100. Ismertesse a helytelen vágányon történő közlekedésre vonatkozó szabályt! 
12.6 

101. Ismertesse a jármű műszaki hibája esetén követendő eljárást! 12.7 

102. Ismertesse a járművek össze- és szétcsatolására vonatkozó szabályt! 12.8 

103. Ismertesse a járművezető közreműködésével állított elektromos váltóknál 
történő tolásra vonatkozó szabályokat! 12.10 
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104. Ismertesse a járművek vontatására vonatkozó szabályt! 12.11 

105. Ismertesse a szerelvényszakadásra vonatkozó szabályt! 12.13 

106. Ismertesse a hibás munkavezeték alatt történő közlekedés szabályait! 12.14 

107. Ismertesse a hálózati feszültség kimaradása esetére vonatkozó szabályt! 
12.15 

108. Ismertesse a kisiklás, elterelődés esetére vonatkozó szabályokat! 12.16 

109. Ismertesse a járműtűz esetére vonatkozó szabályokat! 12.17 

110. Ismertesse az utas rosszullét esetére vonatkozó szabályokat! 12.19 

111. Ismertesse a személyutazásból való kizárására vonatkozó szabályt! 12.21 

112. Ismertesse a talált tárgyak kezelésére vonatkozó szabályt! 12.22 

113. Ismertesse a szolgálat ellátása közben bekövetkezett rosszullét esetére 
vonatkozó szabályt! 12.24 

114. Mi a teendője, ha járműve vágányvég záró szerkezetnek ütközött? 12.25 

115. Mi a teendője, ha személyi sérülés vagy összeütközés következett be? 12.25 

116. Mit nevezünk hegyipályának? 

117. Milyen kialakítású fékkel ellátott járművek közlekedhetnek a hegyipályán? 

118. Milyen felszerelési tárggyal kell rendelkeznie a hegyipályán közlekedő 
járműnek? 

119. Hogyan kell közlekedni meghibásodott járművel, hegy-, illetve 
völgymenetben? 

120. Mikor üzemképes a kézifék a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 
nosztalgia járműveken? 

121. Mit nevezünk levegőrendszernek a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 
nosztalgia járműveken? 

122. Hogyan kell tömítettségi vizsgálatot végezni a légfékes üzemi fékkel 
rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

123. Mikor üzemképes a légfék a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 
nosztalgia járműveken? 

124. Milyen szabályok vonatkoznak a légsűrítő kezelésére a légfékes üzemi fékkel 
rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

125. Mi a biztonsági légfék feladata a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 
nosztalgia járműveken? 

126. Hogyan kell kezelni a vészcsapláncot a légfékes üzemi fékkel rendelkező és 
a nosztalgia járműveken? 

127. Mi a feladata a biztonsági légtartálynak a légfékes üzemi fékkel rendelkező 
és a nosztalgia járműveken? 

128. Mire szolgálnak az elzárócsapok, és azt hogyan kell kezelni a légfékes üzemi 
fékkel rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

129. Mikor és hogyan kell ellenáramot használni a légfékes üzemi fékkel 
rendelkező és a nosztalgia járműveken? 
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KRESZ - 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés 
szabályairól 

 
Írásbeli kérdések 

1. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, 
hogy…(KRESZ.3.§.) 

2. Melyik közlekedési magatartás minősül zavarásnak? (KRESZ.3.§.) 

3. Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül akadályozásnak!  
(KRESZ.3.§.) 

4. Az alábbiak közül mi minősül veszélyeztetésnek? (KRESZ.3.§.) 

5. Mikor nincs a járművezető biztonságos vezetésre képes állapotban? 
(KRESZ.4.§.) 

6. Válassza ki azt az esetet, amikor a járművezető nincs a biztonságos vezetésre 
képes állapotban! (KRESZ.4.§.) 

7. Átadható-e a jármű vezetése, ha az illető nem hozta magával az adott 
járműkategóriára érvényes vezetői engedélyét? (KRESZ.4.§.) 

8. Válassza ki a hangjelzés adására vonatkozó helyes állítást! (KRESZ.30.§.) 

9. Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására és ellenőrzésére is 
jogosult! (KRESZ.6.§.) 

10. Válassza ki, hogy a jelzőtáblák mely csoportja nem vonatkozik a villamosra? 
(KRESZ.53.§.) 

11. Meddig tart a "Jobbra bekanyarodni tilos" és a "Balra bekanyarodni tilos" 
jelzőtábla hatálya? (KRESZ.14.§.) 

12. Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő 
útkereszteződés kezdete? (KRESZ.14.§.) 

13. Válassza ki, hogy általában mekkora távolság van a veszélyt jelző tábla és a 
veszélyes hely (veszélyes útszakasz kezdete) között? (KRESZ.16.§.) 

14. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

15. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

16. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

17. Milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet? (KRESZ.18.§.) 

18. Mit jelent, ha a fénysorompó két egymás mellett lévő lámpája felváltva villogó 
piros fénnyel jelez? (KRESZ.19.§.) 

19. A fénysorompó alsó lámpája villogó fehér fénnyel jelez. Mi a jelzés értelme? 
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(KRESZ.19.§.) 

20. A fény - és félsorompóval együtt biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást 
engedélyezi, ha…(KRESZ.19.§.) 

21. A teljes sorompóval biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást engedélyezi, 
…(KRESZ.19.§.) 

22. A vasúti átjáró biztosítására szolgáló fénysorompó üzemzavarát jelzi, 
ha…(KRESZ.19.§.) 

23. Válassza ki, hogy melyik esetben köteles meggyőződni a gyalogos az úttestre 
lépés veszélytelenségéről? (KRESZ.21.§.) 

24. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

25. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

26. Mikor kell a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie? 
(KRESZ.21.§.) 

27. Hol haladhat át a gyalogos a zárt villamospályán? (KRESZ.21.§.) 

28. Válassza ki a járművek utasaira vonatkozó szabályt! (KRESZ.23.§.) 

29. Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül utasnak felszállni, 
illetőleg arról leszállni…(KRESZ.23.§.) 

30. Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg 
az úttestre történik, az utasnak akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, 
ha…(KRESZ.23.§.) 

31. A forgalomirányító fényjelző készülék jelzése a villamosra is irányadó, kivéve, 
ha…(KRESZ.53.§.) 

32. Mikor  nem köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? (KRESZ.53.§.) 

33. Melyik esetben köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? (KRESZ.53.§.) 

34. Melyik esetben minősül elinduló járműnek a villamos? (KRESZ.24.§.) 

35. Milyen kötelezettsége van a villamos vezetőjének, ha az általa vezetett 
villamos elinduló járműnek minősül? (KRESZ24.§.) 

36. A zárt villamospályáról az úttestre ráhajtó villamos vezetőjének 
…(KRESZ.28.§.) 

37. A villamos sebességét az engedélyezett sebességhatárokon belül úgy kell 
megválasztani, hogy …(KRESZ.26.§.) 

38. Mekkora távolságot kell tartani az előttünk haladó jármű mögött, annak 
követésekor? (KRESZ.27.§.) 

39. Aki járművel irányt változtat köteles …(KRESZ.29.§.) 

40. Válassza ki a hangjelzésre vonatkozó helyes állítást! (KRESZ.30.§.) 

41. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 
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útkereszteződésben …(KRESZ.28.§.) 

42. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 
útkereszteződésben …(KRESZ.28.§.) 

43. Válassza ki a jármű sebességének megválasztására vonatkozó helyes állítást! 
(KRESZ.26.§.) 

44. Hogyan kell megválasztani a jármű helyes sebességét? (KRESZ.26.§.) 

45. Válassza ki a villamosra vonatkozó szabályt! (KRESZ.31.§.) 

46. Elsőbbséget kell adni … (KRESZ.28.§.) 

47. Elsőbbséget kell adni …(KRESZ.28.§.) 

48. Hogyan előzhető meg az úttest közepén haladó villamos? (KRESZ.34.§.) 

49. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost a vasúti átjáróban, illetve 
közvetlenül előtte? (KRESZ.34.§.) 

50. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez közeledő villamost szabad-e előzni? 
(KRESZ.34.§.) 

51. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost ha a domborzati viszonyok 
(bukkanó) miatt az előrelátás korlátozott? (KRESZ.34.§.) 

52. A villamos az úttest szélén, be nem látható útkanyarulatban halad. Szabad-e 
előzni? (KRESZ.34.§.) 

53. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez 
közeledik? (KRESZ.34.§.) 

54. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez 
közeledik? (KRESZ.34.§.) 

55. Melyik esetben szabad a villamost egyenrangú utak kereszteződésében 
megelőzni? (KRESZ.34.§.) 

56. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez 
érkezik. A másik sávon haladó jármű lassít majd a gyalogos-átkelőhelynél 
megáll. Mi az Ön teendője? (KRESZ.43.§.) 

57. Melyik esetben kell a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok 
alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is 
figyelembe venni? (KRESZ.38.§.) 

58. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű 
a villamospályán? (KRESZ.38.§.) 

59. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű 
a villamospályán? (KRESZ.38.§.) 

60. Milyen feltételekkel hajthat rá és haladhat folyamatosan más jármű a 
villamospályán, ha útburkolati jel vezette rá? (KRESZ.38.§.) 

61. Mi a teendő, ha a vasúti átjáróban járműve elakad? (KRESZ.39.§.) 

62. Milyen feltételek mellett hagyhatja őrizetlenül a villamost a vezetője? 
(KRESZ.41.§.) 
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63. Melyek a megkülönböztető jelzéseket használó járművek? (KRESZ.42.§.) 

64. Mi a teendő, ha megkülönböztető jelzéseket használó jármű közeledik felénk? 
(KRESZ.42.§.) 

65. Hogyan kell másik járművel megközelíteni, illetőleg elhaladni a 
megkülönböztető fényjelzést használó álló jármű mellett? (KRESZ.42.§.) 

66. A megkülönböztető jelzéseket használó járművet …(KRESZ.42.§.) 

67. Hogyan kell megválasztani a követési távolságot a megkülönböztető jelzéseket 
használó jármű mögött? (KRESZ.42.§.) 

68. Mikor kell a forgalomban résztvevő járművet kivilágítani? (KRESZ.44.§.) 

69. Mikor kell az álló járművet kivilágítani? (KRESZ.44.§.) 

70. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel járó közlekedési baleset részese? 
(KRESZ.58.§.) 

71. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel nem járó közlekedési baleset részese? 
(KRESZ.58.§.) 

72. Kit kell értesítenie, ha a közlekedési baleset részese a veszélyes anyagot 
szállító jármű?  (KRESZ.58.§.) 

73. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

74. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

75. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja,  (KRESZ.6.§.) 

76. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

77. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

78. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga 
mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 

79. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga 
mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 

80. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

81. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

 
Szóbeli kérdések 

 
1. Mi és hogyan befolyásolja a járművezető sebesség- és távolságbecslését? 

2. Mit nevezünk dynomen helyzetnek és miért fontos ennek felismerése? 

3. Mi jellemzi a preventív és defenzív vezetési taktikát? 
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4. Milyen jelentősége van a közlekedésben a „látni és látszani” elvnek? 

5. Mit nevezünk „holttérnek” és hogyan lehet kiküszöbölni a hatását? 

6. Milyen járműműszaki megoldásokkal növelik a közlekedés biztonságát? 

7. Ismertesse az útkereszteződésnél alkalmazott elsőbbséget szabályozó 
jelzőtáblákat! 

8. Ismertesse az útszűkületnél alkalmazott elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat! 

9. Sorolja fel azokat a jelzőtáblákat és jelzőtáblák csoportját, amelynek jelzése a 

villamosra nem vonatkozik! 

10. Ismertesse a körforgalomhoz kapcsolódó jelzőtáblákat, illetve a 

körforgalommal kapcsolatos közlekedési szabályokat! 

11. Ismertesse a „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmi jelzőtáblákat”! 

12. Hogyan változik a „Sebességkorlátozás” jelzőtábla jelentése, ha lakott területen 

50 km/h-nál, lakott területen kívül 90 km/h-nál nagyobb sebességet jelez, illetve 

a „Sebességkorlátozás” jelzőtáblát a „Lakott terület kezdete” vagy a vasúti 

átjáróra utaló háromszög alakú veszélyt jelző táblával együtt helyezik el? 

13. Ismertesse a vasúti átjáró előtt alkalmazható veszélyt jelző táblákat, útburkolati 

jeleket és az elhelyezésükre vonatkozó általános szabályokat! 

14. Ismertesse a gyalogosok közlekedésével kapcsolatos veszélyt jelző táblákat, 

útburkolati jeleket és az elhelyezésükre vonatkozó általános szabályokat! 

15.  Ismertesse „villamos” fogalmának meghatározását, a villamosok 

közlekedésével kapcsolatos veszélyt jelző táblákat és az elhelyezésükre 

vonatkozó általános szabályokat! 

16. Hogyan jelzik a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és milyen közlekedési szabályokat 

kell itt alkalmaznia? 

17. Milyen jelzőtáblákkal jelölik ki az egyirányú forgalmú utat, és milyen közlekedési 

rendet alakíthatnak ki az ilyen utakon? 

18. Hogyan jelzik a villamos megállóhelyét és milyen szabályok vonatkoznak a 

közlekedésben résztvevőkre a különböző kialakítású villamos 

megállóhelyeknél? 

19. Ismertesse a terelővonal és a záróvonal alkalmazásának lehetőségeit és a 

kapcsolódó közlekedési szabályokat! 

20. Ismertesse a veszélyes helyek jelzésére szolgáló útburkolati jeleket! 

21. Milyen jelzőtáblák és útburkolati jelek szabályozhatják a járművek 

útkereszteződés előtti besorolásának rendjét? 

22. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló három lencsés fényjelző 

készüléket! 

23. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló két lencsés fényjelző 

készüléket! 

24. Ismertesse a gyalogosforgalom irányítására szolgáló kétlencsés 

fényjelzőkészüléket! 

25. Ismertesse a forgalmat irányító rendőr karjelzéseit! 

26. Ismertesse a forgalmat irányító jelzőőr vagy polgárőr jelzéseit! 

27. Ismertesse a vasúti átjáró biztosítására szolgáló fény- és félsorompót! 

28. Ismertesse a vasúti átjáró biztosítására szolgáló teljes sorompót! (kialakítása, 

kiegészítő jelzések, jelzései és azok jelentése, üzemzavar) 
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29. Mit nevezünk elindulásnak, illetve milyen kötelezettsége van az elinduló jármű 

vezetőjének? Milyen szabály vonatkozik a zárt pályát elhagyó villamosra, ha 

az útját az úttesten folytatja? 

30. Általában hol és hogyan kell az úton a járművekkel közlekedni? 

31. Milyen körülmények figyelembevételével kell megválasztani – az engedélyezett 

sebességhatárokon belül – a jármű sebességét? Mit nevezünk abszolút és 

relatív gyorshajtásnak, illetve indokolatlanul lassú haladásnak? 

32. Milyen körülmények figyelembevételével kell megválasztani – az előttünk 

haladó jármű mögött – a követési távolságot? Milyen követési távolságot kell 

tartani a megkülönböztető jelzéseit használó jármű mögött? 

33. Ismertesse az irányváltoztatásra és az irányjelzésre vonatkozó szabályokat! 

34. Milyen feltételekkel szabad a villamospályára más járművel ráhajtani, azon 

folyamatosan haladni, ha útburkolati jelek nem vezetik rá a járműforgalmat? 

35. Milyen feltételekkel szabad a villamospályára más járművel ráhajtani, azon 

folyamatosan haladni, ha útburkolati jelek vezetik rá a járműforgalmat? 

36. Ismertesse, hogy milyen helyzetekben vonatkozik a villamosra az általánostól 

eltérő külön elsőbbségi szabály! 

37. Hogyan kell megközelíteni és áthaladni a vasúti átjárón? 

38. Ismertesse az útkereszteződésben bekanyarodni szándékozó jármű 

vezetőjére vonatkozó „besorolás” szabályait! 

39. Ismertesse a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályokat! 

40. Ismertesse a járművek utasaira vonatkozó szabályokat! 

41. Ismertesse a személyi sérüléssel nem járó közúti baleset esetén követendő 

szabályokat! 

42. Ismertesse a személyi sérüléssel járó közúti baleset esetén követendő 

szabályokat! 

43. Kit és milyen esetben terhel értesítési kötelezettség közlekedési baleset vagy 

járműtűz esetén, illetve kit kell értesítenie? 

44. Kit és milyen esetben terhel segítségnyújtási kötelezettség közlekedési 

baleset vagy járműtűz esetén? 

45. Milyen külön szabályok vonatkoznak a megkülönböztető jelzéseket használó 

járművekre, illetve milyen magatartást kell tanúsítani velük szemben a 

közlekedés más résztvevőinek? 

46. Sorolja fel, hogy a járműközlekedésre vonatkozó általános szabályok közül 

melyek nem vonatkoznak a villamosra? 

47. Mikor tekintjük párhuzamos közlekedésre alkalmasnak az úttestet, illetve milyen 

tilalmak érvényesek a párhuzamos közlekedés esetén? 

48. Ismertesse a közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseket! 

49. Ismertesse a jármű vezetéséhez szükséges személyi feltételeket! 

50. Milyen magatartást kell tanúsítani a gyalogosokkal szemben? 

51. Ismertesse az útkereszteződésben jobbra bekanyarodó járműre – a 

kanyarodási szabályokból – vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeke 
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52. Ismertesse az útkereszteződésben balra bekanyarodó járműre – a 

kanyarodási szabályokból – vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 

53. Ismertesse a kanyarodó főútvonalon továbbhaladó és arról letérő járművekre 

vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 

54. A mellékletben lévő képes kérdések megoldása 

 

Képes kérdések: 

1. 

 
2. 
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A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

A megfelelt szinthez 45 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

 
Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, 
Ismereti szinten: 5.1- 5.2 

• Felismerési szinten: 3.4.7-3.4.10, 3.4.29-3.4.30,3.5.1 

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs 

szakszerű biztonságos végrehajtására, 3.1.-3.4.6 -1,3.4.1-3.4.2.8,,3.4.1.3 .1- 

3.4.3.2,3.5.1,4.1-4.2.5 közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a járműveken 
alkalmazott jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő 
közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Ismeri a tolás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Ismeri a tolási módszereket és a tolás közben alkalmazható fékezési módokat. 

• Ismeri a személyszállító járműveken a szolgálat ellátására vonatkozó 
szabályokat. 

• Ismeri a végállomásra, érkezett járművek állva tartására vonatkozó ismereteket, 
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30.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VÁLTÓŐR (F.1-F.2. SZÁMÚ 

JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA 

UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2 

A VIZSGA LEÍRÁSAI ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 15 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 15 kérdés az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 
és Mellékleteiből 

• 10 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 

 
Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 
vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 
helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 3 kérdés a Közúti vasúti F.2. sz. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 2 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

Jelzési ismeretek – F.1.sz. Jelzési Utasítás (F.1.-F.2. sz. Jelzési és Forgalmi 
Utasítás a közúti vasutak számára) (UVH/VF/NS/A/1342/2/2016), 

 
 
1. AZ UTASÍTÁSOK HATÁLYA, TARTALMA, FOGALOMTÁR 
1.1. Az Utasítások tartalma  
1.2. Az Utasítás hatálya  
1.3. Az Utasítás ismerete  
1.4. Az Utasítás jóváhagyása, módosítása és hatálytalanítása  
1.5. Az Utasítás kiegészítői  
1.6. Végrehajtási utasítás kiadása  
1.7. Kezelési szabályzat kiadása  
1.8. Fogalomtár 
 
F.1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS 
 
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A JELZÉSEKRE, JELZŐKRE, 
JELZŐESZKÖZÖKRE 
  
2.1. A jelzések szerepe  
2.2. Jelzők  
2.3. Jelzőeszközök  
2.4. Követelmények a jelzések adásával szemben  
2.5. A jelzések megfigyelése  
2.6. Kétes jelzés  
2.7. Egyidejű, eltérő értelmű jelzések  
2.8. A jelzők elhelyezése  
2.9. A jelzők és jelzőeszközök megóvása 
 
3. JELZŐK 
 
3.1. A jelzők csoportosítása forgalmi szempontból  
 
3.2. Főjelzők 
  
3.2.1. A háromfogalmú főjelző jelzései  
3.2.2. A kétfogalmú főjelző jelzései  
3.2.3. Az egyfogalmú főjelző jelzése  
3.2.4. A főjelzők kiegészítő jelzései  
3.2.4.1. Hívójelzés  
3.2.4.2. Ellenmenet jelzés  
 
 
3.3. Közúti holdfényjelzők (forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek) 



213  

 
3.3.1. A holdfényjelzők jelzési képei  
3.3.2. A három lámpából álló holdfényjelzők jelzései  
 
3.4. Egyéb jelzők  
 
3.4.1. Távvezérelt váltók jelzései  
3.4.2. Váltóreteszelő jelző  
3.4.3. A járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető 
jelző  
3.4.4. Főjelző vagy közúti fedező jelző ellenőrző jelzője  
3.4.5. Forgalomtechnikai összehangolás jelző  
3.4.6. Forgalomtechnikai ellenőrző jelző  
3.4.6.1. Állítástárolás időzítő jelző  
3.4.7. Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a villamosvágányon jelző  
3.4.8. A kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelző  
3.4.9. Vágányfoglaltság jelző  
3.4.10. Megállóhely jelzőtábla  
3.4.11. A kézi állítású, ellensúlyos váltó váltójelzőjének jelzései  
3.4.12. A kézi állítású, ellensúlyos váltó állítókészülékének jelzései  
3.4.13. Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltó 
jelzőtábla  
3.4.14. Utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó jelzőtábla  
3.4.15. A párhuzamos, egyidejű meneteket szabályzó jelzőtáblák  
3.4.15.1. Tiltott egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtáblák  
3.4.15.2. Megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla  
3.4.16. Engedélyezett legnagyobb sebesség jelzőtábla  
3.4.16.1. Pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla  
3.4.16.2. Lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla  
3.4.17. Engedélyezett legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtábla 
3.4.18. Megállj! jelzőtábla  
3.4.19. Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.20. Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.21. Biztonsági határjelző  
3.4.22. Vágány kenve jelzőtábla   
3.4.23. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelzőtábla  
3.4.24. Szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.1. Menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.2. Menetárammal járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.25. Feszültséghatár jelzőtábla  
3.4.26. Villamosszerelvény állj! jelzőtábla  
3.4.27. Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtábla  
3.4.28. Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtábla  
3.4.29. Kiegészítő jelzők  
3.4.30. Megállás helye jelzőtábla  
3.4.31. Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtábla   
3.4.32. Technikai figyelmeztető jelzőtábla 
 
3.5 Érvénytelen és használhatatlan jelzők 
 
3.5.1. Érvénytelen jelzők  
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3.5.2. Időszakosan érvénytelenített főjelző  
3.5.3. Használhatatlan jelzők 
 
4. KÉZI JELZÉSEK 
 
4.1. Látható jelzések  
4.1.1. Szabad jelzés  
4.1.2. Lassan jelzés  
4.1.3. Megállj jelzés  
4.1.4. Jelzőbot alkalmazása 
 
4.2. Hallható jelzések  
4.2.1. Figyelj jelzés  
4.2.2. Lassan jelzés  
4.2.3. Megállj jelzés  
4.2.4. Vészjelzés  
4.2.5. Indulásjelzés  
 
5. JELZÉSEK A JÁRMŰVEKEN  
 
5.1. A járműveken feltüntetendő jelzések  
5.1.1. Hatósági jelzés  
5.1.2. Egyéb jelzések 
 
5.2. A jármű külső részén levő jelzések  
5.2.1. Homlokirányjelzés 
5.2.2 Oldalirányjelzés 

 

Forgalmi ismeretek – F.2.sz. Forgalmi Utasítás (F.1.-F.2. sz. Jelzési és Forgalmi 
Utasítás a közúti vasutak számára) 

 
ÁLTALÁNOS FORGALMI RENDELKEZÉSEK 
 

6. ÁLTALÁNOS FORGALMI RENDELKEZÉSEK  
 
6.1. Alkalmasság a forgalmi szolgálat ellátására  
6.4. Magatartás és figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben  
6.5. Dohányzás 
6.6. A munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztása  
6.7. A szolgálat megkezdése  
6.8. A szolgálat átadás - átvétele, befejezése  
6.9. Szolgálati hely elhagyása  
6.10. Utasítások kiadása és végrehajtása  
6.12. Felelősség  
 

 
7. MENETREND, JÁRATOK MEGNEVEZÉSE  
7.4. Forgalmi járatok  
7.5. Nem forgalmi járatok  
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8. VÁGÁNYOK, KITÉRŐK, VÁGÁNY- ÉS MUNKAVEZETÉK-KERESZTEZŐDÉSEK 
 
8.1. Közúti vasúti pálya  
8.2. A váltók alkatrészei forgalmi szempontból  
8.2.1. Az alkatrészek felsorolása  
8.2.2. Tősínek és csúcssínek  
8.2.3. A csúcssínek szabályos állása  
8.2.4. A csúcssínek nem szabályos állása (félállás)  
8.2.5. A váltó gyöke  
8.2.6. Összekötő rúd  
8.2.7. Csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz  
8.2.8. Állítószerkezet, állítórúd  
8.2.9. Váltójelző  
8.3. Váltók csúcssínjeinek rögzítése  
8.4. Hasítható váltók  
8.4.1. Utánjáró váltó  
8.4.2. Rugós visszacsapó váltó  
8.4.3. Visszacsapó váltó  
8.4.4. Kulisszás, bilincses vagy rugós váltó  
8.4.5. Vendégkitérő  
8.5. Nem hasítható váltók  
8.5.1. Kiszögelt, kiékelt váltó  
8.6. Váltók használhatósága  
8.6.1. A váltók használhatóságának a forgalmi feltételei  
8.6.2. Eljárás, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek 
8.6.3. Váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltók  
8.7. Váltóállítási módok   
8.8. Helyszíni kézi váltóállítás  
8.9. Távvezérelt váltóállítás kezelő személy közreműködésével  
8.10. Távvezérelt váltóállítás a járművezető közreműködésével  
8.10.1. A távvezérelt váltóállítás általános szabályai  
8.10.2. A szánszerkezettel, rádiós, vagy egyéb módon történő váltóállítás szabályai 
8.10.3. Az állítástárolós kialakítású váltók állításának szabályai  
8.11. A váltókon történő közlekedés általános szabályai  
8.12. Áthaladás mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón  
8.13. Áthaladás mechanikusan rögzített csúcssínű váltón  
8.14. Összekötővágány  
8.15. Vágánykereszteződések  

 
11. JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE 
 
11.10. Közlekedés a végállomások területén  
11.11. Speciális közlekedési előírások két- vagy többvágányú pályaszakaszra  
11.12. Tiltott egyidejű menetek  
11.13. Elhaladás főjelző mellett  
11.15. Közlekedés a jelző használhatatlansága esetén  
11.16. Elhaladás a vágányhoz közel elhelyezkedő tárgy mellett  
11.17. Közlekedés egyvágányú pályán  
11.19. Jármű fedezése  

 
12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 



216  

 
12.1. Rendkívüli esemény  
12.5. Közlekedés vízzel elöntött pályaszakaszon  
12.6. Közlekedés helytelen vágányon  
12.14. Közlekedés hibás munkavezeték alatt  
12.15. Eljárás a hálózati feszültség kimaradása esetén  
12.16. Kisiklás, elterelődés  
12.17. Tűz a járművön  
12.22. Talált tárgyak kezelése  
12.23. Az utas kárigénye  
12.24. Rosszullét a szolgálat ellátása közben  

 
MELLÉKLETEK 
 
1. MELLÉKLET: A váltókon való közlekedéskor engedélyezett általános 

sebességértékek 
 

2. MELLÉKLET: Közlekedés hegyipályán 

 

Közlekedési ismeretek – KRESZ, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a 
közúti közlekedés szabályairól 

 
Bevezető rendelkezések 

• A rendelet hatálya 

• Az úttal kapcsolatos fogalmak 

• A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak 

• A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak 
A közlekedésben való részvétel külön feltételei  

• Forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzései 

• A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

• A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 
A rendőr jelzései 
A jelzőőr jelzése 
A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 

• Gyalogosok közlekedése 

• Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése 
Magatartás a gyalogosokkal szemben 
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HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

F.1.sz. Jelzési Utasítás (F.1.-F.2. sz. Jelzési és Forgalmi Utasítás a közúti 
vasutak számára) 

1.Mit tartalmaznak az utasítások? (1.1.) 

2. Mire terjed ki az Utasítás hatálya? (1.2.) 

3. Kinek kell ismernie az Utasítást a lent felsoroltak közül? (1.3.) 

4. Mit tud az utasítás jóváhagyásáról illetve módosításáról? (1.4.) 

5. Mit tud az utasítást kiegészítő végrehajtási utasítások, rendelkezések, 
szabályzatok és előírások tartalmáról? (1.5.) 

6. Mikor kell kiadni végrehajtási utasítást? (1.6.) 

7. Melyiket nem kell kezelési szabályzatban szabályozni? (1.7.) 

8. Melyik az az alkatrész amely kapcsolatot teremt a munkavezeték és a jármű 
főáramú berendezései közt? (1.8.) 

9. Melyik az az alkatrészcsoport amelyik személyszállításra berendezett járműveknél 
lehetővé teszi, hogy a szerelvény működtetése egy vezetőfülkéből történjék? (1.8.) 

10. Az a pályarész amelyiknek csak egyik végéhez csatlakozik nyílt pálya a... (1.8.) 

11. Az éberségi berendezés az a berendezés, amely a járművezető 
cselekvőképességét ellenőrző berendezés, amely a cselekvőképtelenség esetén 
beavatkozik. (Igaz/Hamis) (1.8.) 

12. Az a pályaszakasz, ahol a sínek alátámasztására szolgáló alj vagy aljak 
hiányoznak, a: (1.8.) 

13. Az a pályarész ahol a vágánytengely távolság kisebb mint a nyomtávolság, a 
(1.8.) 

 

14. Hogyan nevezzük a villamospályának azt a kialakítását, amely az egy vágányú 
pályán az ellentétes irányba haladó járművek keresztezését lehetővé teszi? (1.8.) 

15. Amikor egy leállított vasúti jármű a munkavállalók szándékán kívül elmozdul, ... 
nevezzük (1.8.) 

16. Mely jelenségeket kell járműtűzként kezelni? (1.8.) 

17. Hogyan nevezzük azt a vágányba épített szerkezetet, amely a járművek részére 
lehetővé teszik az egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladást?(1.8.) 

18. Ki az a személy aki munkakörénél fogva a vasúti társaság munkavállalója felett az 
adott helyszínen vagy szituációban a legmagasabb szakterületére vonatkozó 
utasítási joggal rendelkezik? (1.8.) 

19. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket és a pályát természetes 
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vagy mesterséges létesítmények, illetve akadályok miatt a járműről a legnagyobb 
sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál pedig a mozgás 
szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet látni. (1.8.) 
(Egészítse ki!) 

20. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket időjárási okok miatt a 
járműről a legnagyobb sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál 
pedig a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet 
látni. (1.8.) (Egészítse ki!) 

21. Hogyan nevezzük azt a vasúti pálya kialakítást, ahol mindegyik sínszálnál 
megszakad a sínkorona folyamatossága, így lehetővé téve a keresztező irányból 
érkező szerelvények részére a saját vágányukon való továbbhaladást? (1.8.) 

22. Hogyan nevezzük azt a műveletet, ahol a gyök felől közlekedő vasúti jármű részére 
helytelenül álló váltót a jármű kerekei állítják át?  (1.8.) 

23. Az a berendezés amely a vontatómotorok fordulatszám szabályozásához és a 
villamos fékezés szükséges áramkörök közvetett kapcsolásához szükséges, a... 
(1.8.) 

24. A jármű menetirányának megváltoztatása olyan módon, hogy a vezetés az új irány 
szerinti első vezetőfülkéből történik, a...1.8.) 

25. A jelzés parancselve: (2.1.) 

26. Jelzőknek nevezzük azokat... (2.2.)27. Miket nevezünk jelzőeszközöknek? (2.3.) 

28. Milyen követelmények szerint kell a jelzéseket adni? (2.4.) 

29. Hogyan kell a jelzéseket megfigyelni? (2.5.) 

30. Mikor kétes egy jelzés? (2.6.) 

31.Minek kell tekinteni az eltérő értelmű, egyidejű jelzéseket? (2.7.) 

32. Hol kell a jelzőket elhelyezni? (2.8.) 

33. Mi a teendő a jelzők és jelzőeszközök megóvása érdekében?(2.9.) 

34. Forgalmi szempontból megkülönböztetünk: (3.1.) 

35. Mi a teendője ha az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)  

 

 

 

 

36. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   
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37. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

38. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.2.)  

 

 

 

39 Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.3.)  

 

 

 

 

40. Az ábrán szereplő jelzést mutató jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (3.2.4.) 

 

 

 

 

 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

 

42. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  
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43. Ön az ábrán szereplő jelző elé érkezett. Milyen jelző ez, és mi a teendője? (3.3.2.) 

 

 

 

 

 

44. Válassza ki melyik esetben kell kézi állítást alkalmazni abban az esetben, ha a 
váltó távvezérelt! (3.4.1.)  

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és hol található?  

 

 

46. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? Mi a teendője? (3.4.2.)  

 

 

 

47. Ön a képen látható jelzőt látja. Hogyan értelmezi? (3.4.3.) 

 

 

 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? (3.4.4.) 

 

 

 

49. Mit jelent Önnek az ábrán szereplő jelző jelzése? (3.4.5.)  

 

 

 

50. Hogyan kell alkalmazni, és miről tájékoztatja a járművezetőt az ábrán szereplő 
jelző? (3.4.6.) 
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51. Miről tájékoztat az ábrán szereplő jelző? (3.4.6.1.)  

 

 

 

52. Mire kell számítson ha az ábrán szereplő jelzőt látja világítani? (3.4.7.) 

 

 

 

53. Mit jelez a járművezető számára az ábrán szereplő jelző? (3.4.8.) 

 

 

 

54. Miről tájékoztat az ábrán látható jelző? (3.4.9.) 

 

 

 

55. A megállóhely jelzőtábla alatt, az ábrán szereplő kiegészítő táblát látja. Mi a 
jelzőtábla jelentése?  (3.4.10.) 

 

 

56. Honnan érkezik a váltóra, és a váltó milyen irányban áll? (3.4.11.) 

 

 

 

57. Milyen irányban áll a váltó? (3.4.12.)  

 

 

 

58. Milyen jelentéssel bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.13.) 
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59. Milyen tartalommal bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? (3.4.14.)  

 

 

 

60. Járművével az ábrán szereplő táblához érkezett. Mi a teendője? 
(3.4.15.1.)  

 

 

 

61. Milyen jelzőtábla látható az ábrán? (3.4.15.2.) 

 

 

 

 

62. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzőtábla mellett haladt el? (3.4.16.)  

 

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.16.1.) 

 

 

 

 

 

64. Mi a teendője a táblával jelölt munkavezetéki helyen? (3.4.16.2.) 

 

 

 

65. Mi a teendője ha a szerelvény teljes hosszával elhaladt az ábrán szereplő tábla 
mellett? (3.4.17.)  

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.18.)  
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67. Mi a teendője ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.19..) 

 

 

 

 

 

68. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.20.)  

 

 

 

 

69. Hol helyezik el az ábrán szereplő jelzőt? (3.4.21.) 

 

 

 

 

70. Mit nem szabad a táblát követő pályaszakaszon? (3.4.22.) 

 

 

 

71. Mit nem szabad a jelzőtáblát követő pályaszakaszon? (3.4.23.) 

 

 

 

 

72. Mi a járművezető kötelessége az ábrán látható tábla alatti 
áthaladáskor (3.4.24.1.) 
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73. Miről ad tájékoztatást az ábrán látható tábla? (3.4.24.2.)  

 

 

 

74. Milyen járművel haladhat be a táblát követő pályaszakaszra? (3.4.25.) 

 

 

 

 

75. Mi a teendője ha felsővezetékről üzemelő villamos járművel az ábrán szereplő 
táblát észleli? (3.4.26.)  

 

 

 

 

 

76. Milyen váltók következnek a tábla utáni pályaszakaszon? (3.4.27.)  

 

 

 

 

77. Mit jelez az ábrán látható kiegészítő jelzés? (3.4.29.) 

 

 

 

 

78. Mi a teendője ha az ábrán szereplő táblát látja? (3.4.30.) 
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79. Mi az ábrán látható jelzőtábla neve? (3.4.31.)  

 

 

 

 

80. Érvényes az ön által vezetett járműre az ábrán látható jelző? (3.5.1.)  

 

 

 

 

81. Mikor nem érvényes az ön által vezetett járműre a főjelző jelzési képe? 
(3.5.2.) 

 

 

 

 

 

82. Melyik esetben kell a jelzőt használhatatlannak nyilvánítani? (3.5.3) 

83. Mely jelzés jelentése: „A jármű biztonságos közlekedésének akadálya nincsen, 
szabad a továbbhaladás” (4.1.1.) 

84. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (4.1.2.) 

 

 

 

 

85. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (4.1.3.) 

 

 

 

 

86. Milyen színű jelzőbotot kell alkalmazni egyvágányú pályarészeken a kétirányú 
közlekedés szabályozására? (4.1.4.) 

87. Milyen hallható jelzést lehet adni pályacsengővel? (4.2.) 
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88. Hogyan kell adni jelzőharanggal a „Lassan!” jelzést? (4.2.1.) 

89. Hogyan kell adni jelzősíppal a „Figyelj!” jelzést? (4.2.2.) 

90. Milyen jelzés a jelzőeszközzel gyors egymásutánban adott két rövid hang? 
(4.2.3.) 

91. Hogyan kell vészjelzést adni? (4.2.4.) 

92. Mivel és hogyan lehet „Indulás!” jelzést adni? (.) 

93. Mely nézetekből kell a hatósági jelzéseket a járművön elhelyezni? (5.1.1.) 

94. Milyen jelzést kell kihelyezni a jármű vezetőfülkéjében? (5.1.2.) 

95. Mit kell tartalmaznia a homlokirányjelzésnek? (5.2.1.) 

96. Mi az oldalirányjelzés? (5.2.2.) 
Szóbeli kérdések 

 
1. Ismertesse a jelzések szerepét, a jelzés „parancs elvét”! 2.1 

2. Ismertesse a Jelzők és a Jelzőeszközök fogalmát, feladatukat! 2.2,2,3 

3. Ismertesse a jelzések adásával szembeni követelményeket! 2.4 

4. Ismertesse a jelzések megfigyelésére vonatkozó előírásokat! 2.5 

5. Ismertesse a „kétes jelzés” fogalmát és az észlelésekor követendő eljárást! 2.6 

6. Ismertesse az „egyidejűleg adott eltérő értelmű jelzések” fogalmát és 
az észlelésük esetén követendő eljárást! 2.7 

7. Ismertesse a jelzők elhelyezésére és a jelző eszközökkel történő 
felszerelésre vonatkozó előírásokat! 2.8 

8. Csoportosítsa forgalmi szempontból a jelzőket és ismertesse feladatukat! 3.1 

9. Ismertesse az egyfogalmú főjelző jelzését, kiegészítő jelzését és azok 

jelentését! 3.2.3 

10. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk 

elhelyezkedő ellenmenet jelző jelzéseit és azok jelentését! 3.2.4.2 

11. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk 

elhelyezkedő hívójelzés jelzését és azok jelentését! 3.2.4.1 

12. Ismertesse a Főjelző és az utána elhelyezett, vele kényszerkapcsolatban 
lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok jelentését, valamint a két 
jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

13. Ismertesse a háromfogalmú főjelző jelzéseit és azok jelentését, ha a 
jelző oszlopán a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje 
jelzőtáblát is elhelyezték! 3-2-1 

14. Ismertesse a Holdfényjelzők kialakítását, jelzéseit, kiegészítő jelzését és 
azok jelentését! 3.3.2 

15. Ismertesse a távvezérelt váltóknál alkalmazott Váltójelzők kialakítását, 
jelzéseit és azok jelentését! 3.4.1 

16. Ismertesse a Járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás 
helyére figyelmeztető jelzők kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.3 

17. Ismertesse a két lámpából álló fényjelzőkészülék, a Közúti fedezőjelző és a 
vele kényszerkapcsolatban lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok 
jelentését, valamint a két jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 
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18. Ismertesse az állítástárolás időzítő jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.6.1 

19. Ismertesse a Forgalomtechnikai összehangolás jelző és a 
Forgalomtechnikai ellenőrző jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 
3.4.6 

20. Ismertesse az Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a 
villamosvágányon jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 3.4.7 

21. Ismertesse a kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelzőre 

vonatkozó előírásokat! 3.4.8 

22. Ismertesse a vágányfoglaltság jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.9 

23. Ismertesse a Megállóhely jelzőtáblák és az alattuk elhelyezhető 
kiegészítő táblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.10 

24. Ismertesse a kézi állítású ellensúlyos váltók váltójelzőjének és 
állítókészülékének a kialakítását, jelzéseit és azok jelentését! 3.4.11, 3.4.12 

25. Milyen kialakítású jelzőtáblák jelzik váltó csúcssínjének mechanikus 
rögzítését vagy a mechanikus rögzítés hiányát? 3.4.13, 3.4.14 

26. Ismertesse a megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla 

kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.2 

27. Ismertesse a Tiltott egyidejű menetek kezdete és a Tiltott egyidejű 
menetek vége jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.1 

28. Ismertesse a párhuzamos egyidejű menetet szabályozó táblát! 3.4.15.2 
29. Ismertesse az engedélyezett legnagyobb sebesség és az engedélyezett 

legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtáblák és az alattuk 

elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 

3.4.16 

30. Ismertesse a pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.1 

31. Ismertesse a lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.2 

32. Ismertesse a Megállj jelzőtábla kialakítását, jelzésének jelentését és 
az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.18 

33. Ismertesse a Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla és az alatta 
elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 
3.4.19 

34. Ismertesse a Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla és 
az alatta elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének 
jelentését! 3.4.20 

35. Milyen jelzések alkalmazásával jelezhető a villamos fékezésre kijelölt 
pályaszakasz? ismertesse e jelzőknek a kialakítását és jelzésének 
jelentését! 72g,72h 

36. Ismertesse a Biztonsági határjelző és a Vágány kenve jelzőtábla kialakítását 
és jelzésének jelentését! 3.4.21, 3.4.22 

37. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető 
jelzőtábla jelzésének jelentését! 3.4.23 

38. Ismertesse a menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző kialakítását, 

jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.21.1 

39. Ismertesse a menetárammal járható
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 szakaszszigetelő jelző kialakítását, jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.24.2 

40. Ismertesse a Feszültséghatár és a Villamosszerelvény állj 
jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.25, 3.4.26 

41. Ismertesse az „ÁTV” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

42. Ismertesse a „VF” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

43. Ismertesse az „E” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

44. Ismertesse a megállás helye jelző kialakítását, jelzésének jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.30 

45. Ismertesse a váltó ráfutási szakasz kezdete jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.31 

46. Ismertesse a technikai figyelmeztető jelzőtábla

 kialakítását, jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó 

szabályokat! 3.4.32 

47. Ismertesse a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje és a 
Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtáblák kialakítását és 
jelzésének jelentését! 3.4.27, 3.4.28 

48. Miről ismeri fel az érvénytelen és az időszakosan érvénytelenített jelzőt és 
mi a teendő ennek észlelésekor? 3.4.5.1, 3.4.5.2 

49. Miről ismeri fel a használhatatlan jelzőt és mi a teendő ennek 
észlelésekor? 3.5.3 

50. Ismertesse a sárga színű jelzőzászlóval adható jelzéseket és azok 
jelentését! 4.1 

51. Ismertesse a fehér fényű jelzőlámpával adható jelzéseket és azok jelentését! 
4.1 

52. Hogyan adható Szabad jelzés, és ez mit jelent a járművezető részére? 4.1.1 

53. Hogyan adható – látható módon – a Lassan jelzés, és ez mit 
jelent a járművezető részére? 4.1.2 

54. Hogyan adható – látható módon – a Megállj jelzés, és ez mit 
jelent a járművezető részére? 4.1.3 

55. Ismertesse a jelzőbot alkalmazásának célját és szabályait! 4.1.4 

56. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon 
– a Figyelj és a Lassan jelzés! 4.2,4.2.1, 4.2.2 

57. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon 
– a Megállj és a Vészjelzés, illetve mit jelentenek ezek a jelzések a 
járművezető részére! 4.2.3, 4.2.4 

58. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható az Indulásjelzés! 4.2.5 

59. Sorolja fel a szerelvényen lévő hatósági jelzést! 5.1.1 

60. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén! 5.2, 5.2.1, 5.2.2 

61. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
nem forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén? 5.2, 5.2.1, 
5.2.2 
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62. Milyen egyéb jelzések alkalmazhatók a járműveken? 5.1.2 

 
 

F.2.sz. Forgalmi Utasítás (F.1.-F.2. sz. Jelzési és Forgalmi Utasítás a közúti 
vasutak számára) 
Írásbeli kérdések 

Közúti vasút 

128. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.1.) 

129. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.2.) 

130. Milyen szabályok vonatkoznak a járművezetés gyakorlására? (6.3.) 

131. Mi  NEM tilos vezetés közben minden esetben? (6.4.) 

132. Mi minősül dohányzásnak? (6.6.) 

133. Hogyan kell a szolgálatot megkezdeni? (6.7.) 

134. Kinek adható át a jármű vezetése? (6.8.) 

135. Hogyan hagyható el a szolgálati hely? (6.9.) 

136. Mit tud az utasítások kiadásáról és végrehajtásáról? (6.10.) 

137. Válassza ki a helyes állítást az utasok tájékoztatásával kapcsolatosan! (6.11.) 

138. Felkérheti-e a szolgálatváltás után a leváltott járművezetőt az ön számára 
váltóállításra? (6.12.) 

139. A forgalmi járatok azok a járatok, amelyek... (7.4.) 

140. Nem forgalmi járatok ... (7.5.) 

141. A közúti vasúti pályán a vasúti közlekedés... (8.1.) 

142. Válassza ki a helyes megfogalmazást a váltók alkatrészeivel kapcsolatban: 
(8.2.-8.2.2) 

143. Mikor állnak a csúcssínek szabályosan? (8.2.3.) 

144. Mit jelent az , hogy a váltó félállásban van? (8.2.4.) 

145. Mi a váltó gyöke? (8.2.5.) 

146. Mi az az alkatrész amely biztosítja a csúcssínek egymástól való állandó 
távolságát? (8.2.6.) 

147. Melyik az az eszköz amely alakzáró kényszerkapcsolattal akadályozza meg a 
váltó megnyílását? (8.2.7.) 

148. Melyik szerkezet végzi a váltóban a csúcssínek mozgatását és végállásban 
tartását? (8.2.8.) 

149. Mi a feladata a váltójelzőnek? (8.2.9.) 

150. Milyen csúcssín rögzítési módokat ismer? (8.3.) 

151. Milyen váltónak nevezzük azt, amelyikre gyök felől annak helytelen állására is 
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rá szabad haladni, és át szabad állítani? (8.4.) 

152. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelyikre csak gyök felől szabad ráhaladni, 
mert a csúcssínjeit semmilyen eszköz nem tartja végállásban? (8.4.1.) 

153. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy rugó 
visszaállít eredeti állásába? (8.4.2.) 

154. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy 
speciális hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.3.) 

155. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelynek szerkezete azt a felhasítás ellenére is 
az utoljára beállított állásban tartja? (8.4.3.) 

156. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy 
speciális hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.4.) 

157. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely a meglévő villamos pályára ráhelyezhető 
annak megbontása nélkül, és segítségével ideiglenes fejvégállomás alakítható ki? 
(8.4.5.) 

158. Melyek az alábbiak közül a nem hasítható váltók? (8.5.) 

159. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy 
speciális hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.5.) 

160. Mi minősül váltófelvágásnak az alábbiak közül? (8.5.) 

161. Hogyan lehet a felvágott váltóról lehaladni? (8.5.) 

162. Mi a teendő a felvágott váltóról való lehaladás után? (8.5.) 

163. Mikor kiszögelt egy váltó? (8.5.1.) 

164. Melyik állítás hamis? A váltó forgalmi szempontból használható, ha: (8.6.1.) 

165. Melyik a hamis állítás? Ha a váltó használhatóságának forgalmi feltételei nem 
teljesülnek, akkor... (8.6.2.) 

166. Melyek azok a váltók, amelyeket illetéktelen személy rongálás nélkül nem tud 
átállítani?(8.6.3.) 

167. A távvezérléses váltóállítás történhet az alábbi módokon: (8.7.) 

168. Melyik váltókat állítja kézi állítással a járművezető? (8.8.) 

169. Mikor állíthat váltót a járművezető olyan helyen, ahol a váltók távvezérelt 
állítását az azzal megbízott dolgozó, vagy tabulátorkezelő végzi? (8.9.) 

170. Hogyan kell megválasztani a járművezető által távvezérléssel álított váltóknál a 
váltó megközelítésekor alkalmazandó sebességet? (8.10.1) 

171. Milyen sebességet alkalmazhat a járművezető a szánszerkezet alatt való 
áthaladás során? (8.10.2.) 

172. Hogyan történik az állítástárolós váltó állítása? (8.10.3.) 

173. Mikor szabad a váltóra ráhaladni? (8.11.) 

174. Mekkora a legnagyobb alkalmazható sebesség a mechanikusan nem rögzített 
csúcssínű váltókon való áthaladásnál? (8.12.) 
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175. Hogyan kell áthaladni mechanikusan rögzített csúcssínű váltón? (8.13.) 

176. Milyen összekötő vágányokat különböztetünk meg? (8.14.) 

177. Hogyan kell áthaladni a vágánykereszteződéseken? (8.15.) 

178. Mikor áll fenn közrezárási tilalom? (11.11.) 

179. Mikor minősül tiltottnak két egyidejű menet? (11.12.) 

180. Hívójelzés esetén szabad elhaladni főjelző mellett? (11.13.) 

181. Milyen esetben tiltott egy váltón való áthaladáskor minden párhuzamos 
egyidejű menet? (11.15.) 

182. Melyik módszerrel lehet egyvágányú pályaszakaszon a közlekedést 
szabályozni? (11.17.) 

183. Mi a teendő ha a felbontott pályaszakaszon való közlekedéskor a munkások 
nem hagyják el az űrszelvényt? (11.18.) 

184. Mikor kell a járművet fedezni? (11.19.) 

185. Mi minősül az alábbiak közül rendkívüli eseménynek? (12.1.) 

186. Hány cm-rel kell az elöntött pályaszakaszon a víz szintjének a sínkorona felett 
lennie, hogy az áramszedőt le kelljen vezérelni? (12.5.) 

187. Melyik járműmozgás NEM minősül helytelen irányú közlekedésnek? (12.6.) 

188. Tartós hálózati feszültség kimaradás alkalmával második járműként várakozik 
a feltorlódott járművek között. Mi a teendője az utasok tájékoztatásán és esetleges 
leszállításán kívül? (12.15.) 

189. Mi a teendő a jármű kisiklása esetén? (12.16.) 

190. Mi helyes sorrend tűz esetén?? (12.17.) 

191.  

192. Mi a teendő veszélyes talált tárgy esetén? (12.22.) 

193. Mi a teendő ha a járművön utazó utas ruházatában kár keletkezett? (12.23.) 

194. Mi a teendő a járművezető rosszulléte esetén? (12.24.) 

195. Mekkora a legkisebb alkalmazható követési távolság hegyipályán? 
(2.sz.melléklet)) 

196.  
Szóbeli kérdések 

 
 

1. Milyen feltételekkel lehet a forgalmi szolgálatot ellátni? (6.1.) 

2. Mire kell a figyelmét fordítania, illetve milyen tevékenységet tilos végeznie a 

forgalmi szolgálat ellátása közben? (6.4.) 

3. Milyen szabályok vonatkoznak a munkavégző képességre hátrányosan ható 

szer fogyasztására? (6.5.) 

4. Ismertesse a szolgálat megkezdésére vonatkozó szabályokat! (6.7.) 
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5. Ismertesse a szolgálat átadás-átvételére és befejezésére vonatkozó 

szabályokat! (6.8.) 

6. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására és a dohányzásra vonatkozó 

szabályokat! (6.5., 6.9) 

7. Ismertesse az utasítások kiadására, tudomásulvételére és végrehajtására 

vonatkozó szabályokat! (6.10.) 

8. Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! (6.12.) 

9. Ismertesse a forgalmi járatok fogalmát! (7.4.) 
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10. Sorolja fel a nem forgalmi járatokat! (7.5.) 

11. Mit értünk a közúti vasúti pálya alatt? (8.1.) 

12. Melyek a váltók alkatrészei? (8.2.1.) 

13. Mi a tősín és a csúcssín? (8.2.2.) 

14. Határozza meg a váltó szabályos állását! (8.2.3.) 

15. Mikor van a váltó félállásban? (8.2.4.) 

16. Ismertesse a váltóra való ráhaladás irányainak meghatározását! (8.2.2., 8.2.5.) 

17. Mi az összekötő rúd feladata? (8.2.6.) 

18. Mi a csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz feladata? (8.2.7.) 

19. Mi az állítószerkezet és az állítórúd feladata? (8.2.8.) 

20. Mit jelezhetnek a váltójelzők? (8.2.9.) 

21. Milyen csúcssínrögzítési módokat ismer? (8.3.) 

22. Ismertesse a váltó hasításának fogalmát! (8.4.) 

23. Ismertesse a hasítható váltók főbb jellemzőit! (8.4.) 

24. Ismertesse az utánjáró váltó használatának sajátosságait! (8.4.1.) 

25. Ismertesse a rugós visszacsapó váltó működésmódját! (8.4.2.) 

26. Ismertesse a visszacsapó váltó kezelésére vonatkozó szabályokat! (8.4.3.) 

27. Ismertesse a kulisszás, bilincses vagy rugós váltó kezelésének szabályait! 

(8.4.4.) 

28. Ismertesse a vendégkitérő főbb jellemzőit, a váltón áthaladás szabályait! (8.4.5.) 

29. Mit nevezünk váltófelvágásnak? (8.5.) 

30. A váltó felvágásáról kit kell értesíteni? (8.5.) 

31. Ki engedélyezheti a felvágott váltón való lehaladást? (8.5.) 

32. Milyen sebességgel és milyen mozgást végezve szabad a felvágott váltón 

közlekedni? (8.5.) 

33. A felvágott váltóról való lehaladást követően kinek és milyen feladata van? (8.5.) 

34. Hogyan kell elvégezni a felvágott váltó megvizsgálását? (8.5.) 

35. Hogyan kell a felvágott váltó próbaállítását elvégezni (kézi állítású / motoros)? 

(8.5.) 

36. Sikeres próbaállítás esetén milyen jelzésekről kell meggyőződni? (8.5.) 

37. A felvágott váltó használhatósága esetén hogyan szabad azon közlekedni? 

(8.5.) 

38. Mi a teendő, ha a váltófelvágás biztosított vágányutas körzetben történt? (8.5.) 

39. Mit nevezünk kiszögelt váltónak? (8.5.1.) 

40. Hogyan kell közlekedni a kiszögelt vagy kiékelt váltókon? (8.5.1.) 

41. Melyek a váltó forgalmi szempontú használhatóságának feltételei? (8.6.1.) 

42. Mit kell tennie, ha a váltó használhatóságának forgalmi feltételei nem 

teljesülnek? (8.6.2.) 

43. Milyen szabályok vonatkoznak a váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltókra? 

(8.6.3.) 

44. Sorolja fel a váltóállítás lehetséges módjait! (8.7.) 

45. Ki végezheti el a helyszíni kézi váltóállítást! (8.8.) 

46. Hogyan jelzi, ha a váltót a kívánt haladási irányba átállította? (8.8.) 

47. Ki állíthatja át a motoros működésű váltókat? (8.8.) 
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48. Milyen kötelessége van a távvezérelt váltóállítással kapcsolatban a berendezés 

kezelésére beosztott munkavállalónak? (8.9.) 

49. Ismertesse a járművezető közreműködésével történő távvezérelt váltóállításra 

vonatkozó szabályokat! (8.10.1.) 

50. Ismertesse a szánszerkezettel, rádiós vagy egyéb módon történő váltóállítás 

szabályait! (8.10.2.) 

51. Milyen szabályok vonatkoznak az állítástárolós váltók állítására? (8.10.3.) 

52. Ismertesse a váltókon történő közlekedés általános szabályait! (8.11.) 

53. Ismertesse a mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 

szabályait! (8.12.) 

54. Ismertesse a mechanikusan rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 

szabályait! (8.13.) 

55. Mit nevezünk összekötő vágánynak? (8.14.) 

56. Ismertesse a vágánykereszteződésen történő közlekedés szabályait! (8.15.) 

57. Ismertesse a végállomások területén történő közlekedésre vonatkozó 

szabályokat! (11.10.) 

58. Milyen módon kell közlekedni két- vagy többvágányú pályaszakaszon? (11.11.) 

59. Ismertesse a tiltott egyidejű menetekre vonatkozó szabályokat! (11.12.) 

60. Ismertesse a járműnek a főjelző melletti elhaladására vonatkozó szabályokat! 

(11.13.) 

61. Ismertesse a járműnek a használhatatlan jelző melletti elhaladására vonatkozó 

szabályokat! (11.15.) 

62. Határozza meg a forgalmi kitérő fogalmát! (1.8.) 

63. Ismertesse a járműnek az egyvágányú pályán történő közlekedésére vonatkozó 

szabályokat! (11.17.) 

64. Ismertesse a jármű fedezésére vonatkozó szabályokat! Milyen helyzetekben kell 

mindig gondoskodni a jármű fedezéséről? (11.19.) 

65. Mit nevezünk rendkívüli eseménynek, és általában mi a teendője a rendkívüli 

esemény észlelésekor? (12.1.) 

66. Ismertesse a járműnek a vízzel elöntött pályán történő közlekedésére vonatkozó 

szabályokat! (12.5.) 

67. Mit nevezünk helytelen irányú közlekedésnek? (12.6.) 

68. Ismertesse a járműnek a helytelen vágányon történő közlekedésére vonatkozó 

szabályokat! (12.6.) 

69. Mit kell tennie, ha hibás munkavezetéket észlel? (12.14.) 

70. Ismertesse a kisiklás esetére vonatkozó szabályokat! (12.16.) 

71. Ismertesse a járművön keletkezett tűz esetére vonatkozó szabályokat! (12.17.) 

72. Ismertesse a talált tárgyak kezelésére vonatkozó szabályokat! (12.22.) 

73. Ismertesse a szolgálat ellátása közben bekövetkező rosszullétre vonatkozó 

szabályokat! (12.24.) 

 
3. számú melléklet 

1. Ismertesse a különböző kialakítású váltókon engedélyezett sebességeket 

csúccsal szembeni, illetve gyök felőli közlekedés esetén! 
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4. számú melléklet hegyipálya: 
 
1. Mit nevezünk hegyipályának? 

2. Milyen kialakítású fékkel ellátott járművek közlekedhetnek a hegyipályán? 

3. Milyen felszerelési tárggyal kell rendelkeznie a hegyipályán közlekedő 

járműnek? 

 

 

KRESZ - 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés 
szabályairól 

Írásbeli kérdések 

1. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, 
hogy…(KRESZ.3.§.) 

2. Melyik közlekedési magatartás minősül zavarásnak? (KRESZ.3.§.) 

3. Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül akadályozásnak!  
(KRESZ.3.§.) 

4. Az alábbiak közül mi minősül veszélyeztetésnek? (KRESZ.3.§.) 

5. Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására és ellenőrzésére is 
jogosult! (KRESZ.6.§.) 

6. Válassza ki, hogy melyik esetben köteles meggyőződni a gyalogos az úttestre 
lépés veszélytelenségéről? (KRESZ.21.§.) 

7. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

8. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

9. Mikor kell a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie? 
(KRESZ.21.§.) 

10. Hol haladhat át a gyalogos a zárt villamospályán? (KRESZ.21.§.) 

11. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

12. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

13. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja,  (KRESZ.6.§.) 

14. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

15. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

16. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga 
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mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 

17. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga 
mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 

18. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

19. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

 
Szóbeli kérdések 

 
1. Hogyan jelzik a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és milyen közlekedési szabályokat 

kell itt alkalmaznia? 

2. Hogyan jelzik a villamos megállóhelyét és milyen szabályok vonatkoznak a 

közlekedésben résztvevőkre a különböző kialakítású villamos 

megállóhelyeknél? 

3. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló két lencsés fényjelző 

készüléket! 

4. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló három lencsés fényjelző 

készüléket! 

5. Ismertesse a gyalogosforgalom irányítására szolgáló kétlencsés 

fényjelzőkészüléket! 

6. Ismertesse a forgalmat irányító rendőr karjelzéseit! 

7. Ismertesse a forgalmat irányító jelzőőr vagy polgárőr jelzéseit! 

8. Ismertesse a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályokat! 

9. Milyen magatartást kell tanúsítani a gyalogosokkal szemben? 
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A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 40 pont. 

A megfelelt szinthez 38 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

 
Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, 
Ismereti szinten: 5.1- 5.2 

• Felismerési szinten: 3.4.7-3.4.10, 3.4.29-3.4.30,3.5.1 

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs 

szakszerű biztonságos végrehajtására, 3.1.-3.4.6 -1,3.4.1-3.4.2.8,,3.4.1.3 .1- 

3.4.3.2,3.5.1,4.1-4.2.5 közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a járműveken 
alkalmazott jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő 
közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Ismeri a tolás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat 

• Ismeri a váltóőri szolgálat ellátására vonatkozó szabályokat 
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32.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: KÍSÉRŐ (F.1-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI 

ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA UTASÍTÁS 

ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 15 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 15 kérdés az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 
és Mellékleteiből 

• 10 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 
vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 
helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 3 kérdés a Közúti vasúti F.2. sz. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 2 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
  



240  

 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

Jelzési és forgalmi ismeretek - F.1-F.2. sz. Jelzési és Forgalmi Utasítás a 
közúti vasutak számára 

 
1. AZ UTASÍTÁSOK HATÁLYA, TARTALMA, FOGALOMTÁR 
1.1. Az Utasítások tartalma  
1.2. Az Utasítás hatálya  
1.3. Az Utasítás ismerete  
1.4. Az Utasítás jóváhagyása, módosítása és hatálytalanítása  
1.5. Az Utasítás kiegészítői  
1.6. Végrehajtási utasítás kiadása  
1.7. Kezelési szabályzat kiadása  
1.8. Fogalomtár 

F.1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS 
 
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A JELZÉSEKRE, JELZŐKRE, 
JELZŐESZKÖZÖKRE  
2.1. A jelzések szerepe  
2.2. Jelzők  
2.3. Jelzőeszközök  
2.4. Követelmények a jelzések adásával szemben  
2.5. A jelzések megfigyelése  
2.6. Kétes jelzés  
2.7. Egyidejű, eltérő értelmű jelzések  
2.8. A jelzők elhelyezése  
2.9. A jelzők és jelzőeszközök megóvása 

3. JELZŐK  
3.1. A jelzők csoportosítása forgalmi szempontból  
3.2. Főjelzők  
3.2.1. A háromfogalmú főjelző jelzései  
3.2.2. A kétfogalmú főjelző jelzései  
3.2.3. Az egyfogalmú főjelző jelzése  
3.2.4. A főjelzők kiegészítő jelzései  
3.2.4.1. Hívójelzés  
3.2.4.2. Ellenmenet jelzés  
3.3. Közúti holdfényjelzők (forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek)  
3.3.1. A holdfényjelzők jelzési képei  
3.3.2. A három lámpából álló holdfényjelzők jelzései  
3.4. Egyéb jelzők  
3.4.1. Távvezérelt váltók jelzései  
3.4.2. Váltóreteszelő jelző  
3.4.3. A járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető 
jelző  
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3.4.4. Főjelző vagy közúti fedező jelző ellenőrző jelzője  
3.4.5. Forgalomtechnikai összehangolás jelző  
3.4.6. Forgalomtechnikai ellenőrző jelző  
3.4.6.1. Állítástárolás időzítő jelző  
3.4.7. Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a villamosvágányon jelző  
3.4.8. A kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelző  
3.4.9. Vágányfoglaltság jelző  
3.4.10. Megállóhely jelzőtábla  
3.4.11. A kézi állítású, ellensúlyos váltó váltójelzőjének jelzései  
3.4.12. A kézi állítású, ellensúlyos váltó állítókészülékének jelzései  
3.4.13. Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltó 
jelzőtábla  
3.4.14. Utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó jelzőtábla  
3.4.15. A párhuzamos, egyidejű meneteket szabályzó jelzőtáblák  
3.4.15.1. Tiltott egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtáblák  
3.4.15.2. Megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla  
3.4.16. Engedélyezett legnagyobb sebesség jelzőtábla  
3.4.16.1. Pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla  
3.4.16.2. Lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla  
3.4.17. Engedélyezett legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtábla 
3.4.18. Megállj! jelzőtábla  
3.4.19. Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.20. Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.21. Biztonsági határjelző  
3.4.22. Vágány kenve jelzőtábla   
3.4.23. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelzőtábla  
3.4.24. Szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.1. Menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.2. Menetárammal járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.25. Feszültséghatár jelzőtábla  
3.4.26. Villamosszerelvény állj! jelzőtábla  
3.4.27. Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtábla  
3.4.28. Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtábla  
3.4.29. Kiegészítő jelzők  
3.4.30. Megállás helye jelzőtábla  
3.4.31. Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtábla   
3.4.32. Technikai figyelmeztető jelzőtábla 
 
3.5 ÉRVÉNYTELEN ÉS HASZNÁLHATATLAN JELZŐK  
3.5.1. Érvénytelen jelzők  
3.5.2. Időszakosan érvénytelenített főjelző  
3.5.3. Használhatatlan jelzők 
  
4. KÉZI JELZÉSEK  
4.1. Látható jelzések  
4.1.1. Szabad jelzés 
4.1.2. Lassan jelzés  
4.1.3. Megállj jelzés  
4.1.4. Jelzőbot alkalmazása 
  



242  

4.2. Hallható jelzések  
4.2.1. Figyelj jelzés  
4.2.2. Lassan jelzés  
4.2.3. Megállj jelzés  
4.2.4. Vészjelzés  
4.2.5. Indulásjelzés 
 
5. JELZÉSEK A JÁRMŰVEKEN  
5.1. A járműveken feltüntetendő jelzések  
5.1.1. Hatósági jelzés  
5.1.2. Egyéb jelzések  
5.2. A jármű külső részén levő jelzések  
5.2.1. Homlokirányjelzés  
5.2.2. Oldalirányjelzés 
 

F.2. SZÁMÚ FORGALMI UTASÍTÁS 
 
6. ÁLTALÁNOS FORGALMI RENDELKEZÉSEK 
 
6.1. Alkalmasság a forgalmi szolgálat ellátására  
6.2. Járművezetéshez szükséges iratok  
6.3. A járművezetés gyakorlása  
6.4. Magatartás és figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben  
6.5. Dohányzás 
6.6. A munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztása  
6.7. A szolgálat megkezdése  
6.8. A szolgálat átadás - átvétele, befejezése  
6.9. Szolgálati hely elhagyása  
6.10. Utasítások kiadása és végrehajtása  
6.11. Utasok tájékoztatása  
6.12. Felelősség 
7. MENETREND, JÁRATOK MEGNEVEZÉSE  
7.1. Menetrend  
7.2. A menetrend betartása  
7.3. Végállomás   
7.4. Forgalmi járatok  
7.5. Nem forgalmi járatok  
 

JÁRMŰVEK BERENDEZÉSEI 
 

9.1. A jármű műszaki állapota 
9.2. A jármű műszaki hibája 
9.3. Áramszedő 
9.4. A járművek világítása 
9.5. Túláramvédő berendezések, túláramkapcsoló 
9.6. Irányváltó, iránykapcsoló 
9.7. A közlekedésben résztvevők figyelmeztetésére 

szolgáló hangjelző berendezések 
9.8. Visszapillantó berendezés (visszapillantó tükör, videó megfigyelő 

rendszer) 
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9.9. Indulás (ajtózárás) jelző berendezés 
9.10. Távműködtetésű ajtók 
9.11. Homokszóró 
9.12. Páramentesítő, ablaktörlő és ablakmosó berendezés 
9.13. Vészjelző, utastéri vészfék, ajtóvésznyitó 
9.14. Hangerősítő berendezés, utastájékoztató berendezés 
9.15. Egyéb berendezések 
9.16. Vezetőfülke 
9.17. Éberségi berendezés 
 

JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE 
 
11.1. Jármű átvétele, elindulás a telephelyről 
11.2. Beállás a telephelyre 
11.3. Jármű átadása és átvétele a váltás helyén 
11.4. A jármű sebessége 
11.5. Követési távolság 
11.6. Álló jármű megközelítése 
11.7. Megállás a megállóhelynél 
11.8. Utasok le- és felszállása 
11.9. Elindulás a megállóhelyről 
11.10. Közlekedés a végállomások területén 
11.11. Speciális közlekedési előírások két- vagy többvágányú pályaszakaszra 
11.12. Tiltott egyidejű menetek 
11.13. Elhaladás főjelző mellett 
11.14. Közlekedés főjelző vagy közúti fedezőjelző ellenőrző jelzőjével 

ellátott helyeken 
11.15. Közlekedés a jelző használhatatlansága esetén 
11.16. Elhaladás a vágányhoz közel elhelyezkedő tárgy mellett 
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11.17. Közlekedés egyvágányú pályán 
11.18. Közlekedés felbontott pálya, illetve pályamunkálatok helyén 
11.19. Jármű fedezése 
11.20. Közlekedés vasúti átjáróban 
11.21. Áthaladás nyitott kocsiszíni kapun 

 
 

MELLÉKLETEK 
2. MELLÉKLET 

Közlekedés 
hegyipályán 

4. MELLÉKLET 
A légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgiajárművek közlekedésére 
vonatkozó külön szabályok 



245  

 

Közlekedési ismeretek – KRESZ, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti 
közlekedés szabályairól 

 

Bevezető rendelkezések 

• A rendelet hatálya 

• Az úttal kapcsolatos fogalmak 

• A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak 

• A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak 

A közúti közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések 

 
• Bizalmi elv és alkalmazása 

• A járművezetés személyi feltételei 

• Vezetői engedély, vasúti járművezetői igazolvány 

• 

A járművek közlekedésben való részvételének feltételei 

 
• A közlekedésben való részvétel külön feltételei 

 

Közúti jelzések 

 
• Forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzései 

• A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

• A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

• A rendőr jelzései 

• A jelzőőr jelzése 
 

A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 

 
• Gyalogosok közlekedése 

• Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése 

• Magatartás a gyalogosokkal szemben 
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HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 
F.1. sz. Jelzési Utasítás 

Írásbeli kérdések 

3. Mit tartalmaznak az utasítások? (1.1.) 

2. Mire terjed ki az Utasítás hatálya? (1.2.) 

3. Kinek kell ismernie az Utasítást a lent felsoroltak közül? (1.3.) 

4. Mit tud az utasítás jóváhagyásáról illetve módosításáról? (1.4.) 

5. Mit tud az utasítást kiegészítő végrehajtási utasítások, rendelkezések, 
szabályzatok és előírások tartalmáról? (1.5.) 

6. Mikor kell kiadni végrehajtási utasítást? (1.6.) 

7. Melyiket nem kell kezelési szabályzatban szabályozni? (1.7.) 

8. Melyik az az alkatrész amely kapcsolatot teremt a munkavezeték és a jármű 
főáramú berendezései közt? (1.8.) 

9. Melyik az az alkatrészcsoport amelyik személyszállításra berendezett járműveknél 
lehetővé teszi, hogy a szerelvény működtetése egy vezetőfülkéből történjék? (1.8.) 

10. Az a pályarész amelyiknek csak egyik végéhez csatlakozik nyílt pálya a... (1.8.) 

11. Az éberségi berendezés az a berendezés, amely a járművezető 
cselekvőképességét ellenőrző berendezés, amely a cselekvőképtelenség esetén 
beavatkozik. (Igaz/Hamis) (1.8.) 

12. Az a pályaszakasz, ahol a sínek alátámasztására szolgáló alj vagy aljak 
hiányoznak, a: (1.8.) 

13. Az a pályarész ahol a vágánytengely távolság kisebb mint a nyomtávolság, a 
(1.8.) 

14. Hogyan nevezzük a villamospályának azt a kialakítását, amely az egy vágányú 
pályán az ellentétes irányba haladó járművek keresztezését lehetővé teszi? (1.8.) 

15. Amikor egy leállított vasúti jármű a munkavállalók szándékán kívül elmozdul, ... 
nevezzük (1.8.) 

16. Mely jelenségeket kell járműtűzként kezelni? (1.8.) 

17. Hogyan nevezzük azt a vágányba épített szerkezetet, amely a járművek részére 
lehetővé teszik az egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladást?(1.8.) 

18. Ki az a személy aki munkakörénél fogva a vasúti társaság munkavállalója felett az 
adott helyszínen vagy szituációban a legmagasabb szakterületére vonatkozó 
utasítási joggal rendelkezik? (1.8.) 

19. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket és a pályát természetes 
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vagy mesterséges létesítmények, illetve akadályok miatt a járműről a legnagyobb 
sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál pedig a mozgás 
szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet látni. (1.8.) 
(Egészítse ki!) 

20. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket időjárási okok miatt a 
járműről a legnagyobb sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál 
pedig a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet 
látni. (1.8.) (Egészítse ki!) 

21. Hogyan nevezzük azt a vasúti pálya kialakítást, ahol mindegyik sínszálnál 
megszakad a sínkorona folyamatossága, így lehetővé téve a keresztező irányból 
érkező szerelvények részére a saját vágányukon való továbbhaladást? (1.8.) 

22. Hogyan nevezzük azt a műveletet, ahol a gyök felől közlekedő vasúti jármű részére 
helytelenül álló váltót a jármű kerekei állítják át?  (1.8.) 

23. Az a berendezés amely a vontatómotorok fordulatszám szabályozásához és a 
villamos fékezés szükséges áramkörök közvetett kapcsolásához szükséges, a... 
(1.8.) 

24. A jármű menetirányának megváltoztatása olyan módon, hogy a vezetés az új irány 
szerinti első vezetőfülkéből történik, a...1.8.) 

25. A jelzés parancselve: (2.1.) 

26. Jelzőknek nevezzük azokat... (2.2.)27. Miket nevezünk jelzőeszközöknek? (2.3.) 

28. Milyen követelmények szerint kell a jelzéseket adni? (2.4.) 

29. Hogyan kell a jelzéseket megfigyelni? (2.5.) 

30. Mikor kétes egy jelzés? (2.6.) 

31.Minek kell tekinteni az eltérő értelmű, egyidejű jelzéseket? (2.7.) 

32. Hol kell a jelzőket elhelyezni? (2.8.) 

33. Mi a teendő a jelzők és jelzőeszközök megóvása érdekében?(2.9.) 

34. Forgalmi szempontból megkülönböztetünk: (3.1.) 

35. Mi a teendője ha az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)  

 

 

 

 

36. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   
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37. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

38. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.2.)  

 

 

 

39 Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.3.)  

 

 

 

 

40. Az ábrán szereplő jelzést mutató jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (3.2.4.) 

 

 

 

 

 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

 

42. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  
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43. Ön az ábrán szereplő jelző elé érkezett. Milyen jelző ez, és mi a teendője? (3.3.2.) 

 

 

 

 

 

44. Válassza ki melyik esetben kell kézi állítást alkalmazni abban az esetben, ha a 
váltó távvezérelt! (3.4.1.)  

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és hol található?  

 

 

46. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? Mi a teendője? (3.4.2.)  

 

 

 

47. Ön a képen látható jelzőt látja. Hogyan értelmezi? (3.4.3.) 

 

 

 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? (3.4.4.) 

 

 

 

49. Mit jelent Önnek az ábrán szereplő jelző jelzése? (3.4.5.)  

 

 

 

50. Hogyan kell alkalmazni, és miről tájékoztatja a járművezetőt az ábrán szereplő 
jelző? (3.4.6.) 
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51. Miről tájékoztat az ábrán szereplő jelző? (3.4.6.1.)  

 

 

 

52. Mire kell számítson ha az ábrán szereplő jelzőt látja világítani? (3.4.7.) 

 

 

 

53. Mit jelez a járművezető számára az ábrán szereplő jelző? (3.4.8.) 

 

 

 

54. Miről tájékoztat az ábrán látható jelző? (3.4.9.) 

 

 

 

55. A megállóhely jelzőtábla alatt, az ábrán szereplő kiegészítő táblát látja. Mi a 
jelzőtábla jelentése?  (3.4.10.) 

 

 

56. Honnan érkezik a váltóra, és a váltó milyen irányban áll? (3.4.11.) 

 

 

 

57. Milyen irányban áll a váltó? (3.4.12.)  

 

 

 

58. Milyen jelentéssel bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.13.) 
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59. Milyen tartalommal bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? (3.4.14.)  

 

 

 

60. Járművével az ábrán szereplő táblához érkezett. Mi a teendője? 
(3.4.15.1.)  

 

 

 

61. Milyen jelzőtábla látható az ábrán? (3.4.15.2.) 

 

 

 

 

62. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzőtábla mellett haladt el? (3.4.16.)  

 

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.16.1.) 

 

 

 

 

 

64. Mi a teendője a táblával jelölt munkavezetéki helyen? (3.4.16.2.) 

 

 

 

65. Mi a teendője ha a szerelvény teljes hosszával elhaladt az ábrán szereplő tábla 
mellett? (3.4.17.)  

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.18.)  
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67. Mi a teendője ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.19..) 

 

 

 

 

 

68. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.20.)  

 

 

 

 

69. Hol helyezik el az ábrán szereplő jelzőt? (3.4.21.) 

 

 

 

 

70. Mit nem szabad a táblát követő pályaszakaszon? (3.4.22.) 

 

 

 

71. Mit nem szabad a jelzőtáblát követő pályaszakaszon? (3.4.23.) 

 

 

 

 

72. Mi a járművezető kötelessége az ábrán látható tábla alatti 
áthaladáskor (3.4.24.1.) 
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73. Miről ad tájékoztatást az ábrán látható tábla? (3.4.24.2.)  

 

 

 

74. Milyen járművel haladhat be a táblát követő pályaszakaszra? (3.4.25.) 

 

 

 

 

75. Mi a teendője ha felsővezetékről üzemelő villamos járművel az ábrán szereplő 
táblát észleli? (3.4.26.)  

 

 

 

 

 

76. Milyen váltók következnek a tábla utáni pályaszakaszon? (3.4.27.)  

 

 

 

 

77. Mit jelez az ábrán látható kiegészítő jelzés? (3.4.29.) 

 

 

 

 

78. Mi a teendője ha az ábrán szereplő táblát látja? (3.4.30.) 
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79. Mi az ábrán látható jelzőtábla neve? (3.4.31.)  

 

 

 

 

80. Érvényes az ön által vezetett járműre az ábrán látható jelző? (3.5.1.)  

 

 

 

 

81. Mikor nem érvényes az ön által vezetett járműre a főjelző jelzési képe? 
(3.5.2.) 

 

 

 

 

 

82. Melyik esetben kell a jelzőt használhatatlannak nyilvánítani? (3.5.3) 

83. Mely jelzés jelentése: „A jármű biztonságos közlekedésének akadálya nincsen, 
szabad a továbbhaladás” (4.1.1.) 

84. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (4.1.2.) 

 

 

 

 

85. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (4.1.3.) 

 

 

 

 

86. Milyen színű jelzőbotot kell alkalmazni egyvágányú pályarészeken a kétirányú 
közlekedés szabályozására? (4.1.4.) 
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87. Milyen hallható jelzést lehet adni pályacsengővel? (4.2.) 

88. Hogyan kell adni jelzőharanggal a „Lassan!” jelzést? (4.2.1.) 

89. Hogyan kell adni jelzősíppal a „Figyelj!” jelzést? (4.2.2.) 

90. Milyen jelzés a jelzőeszközzel gyors egymásutánban adott két rövid hang? 
(4.2.3.) 

91. Hogyan kell vészjelzést adni? (4.2.4.) 

92. Mivel és hogyan lehet „Indulás!” jelzést adni? (.) 

93. Mely nézetekből kell a hatósági jelzéseket a járművön elhelyezni? (5.1.1.) 

94. Milyen jelzést kell kihelyezni a jármű vezetőfülkéjében? (5.1.2.) 

95. Mit kell tartalmaznia a homlokirányjelzésnek? (5.2.1.) 

96. Mi az oldalirányjelzés? (5.2.2.) 
 

Szóbeli kérdések 
 

1. Ismertesse a jelzések szerepét, a jelzés „parancs elvét”! 2.1 

2. Ismertesse a Jelzők és a Jelzőeszközök fogalmát, feladatukat! 2.2,2,3 

3. Ismertesse a jelzések adásával szembeni követelményeket! 2.4 

4. Ismertesse a jelzések megfigyelésére vonatkozó előírásokat! 2.5 

5. Ismertesse a „kétes jelzés” fogalmát és az észlelésekor követendő eljárást! 2.6 

6. Ismertesse az „egyidejűleg adott eltérő értelmű jelzések” fogalmát és 
az észlelésük esetén követendő eljárást! 2.7 

7. Ismertesse a jelzők elhelyezésére és a jelző eszközökkel történő 
felszerelésre vonatkozó előírásokat! 2.8 

8. Csoportosítsa forgalmi szempontból a jelzőket és ismertesse feladatukat! 3.1 

9. Ismertesse az egyfogalmú főjelző jelzését, kiegészítő jelzését és azok 

jelentését! 3.2.3 

10. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

ellenmenet jelző jelzéseit és azok jelentését! 3.2.4.2 

11. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

hívójelzés jelzését és azok jelentését! 3.2.4.1 

12. Ismertesse a Főjelző és az utána elhelyezett, vele kényszerkapcsolatban 
lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok jelentését, valamint a két 
jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

13. Ismertesse a háromfogalmú főjelző jelzéseit és azok jelentését, ha a 
jelző oszlopán a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtáblát 
is elhelyezték! 3-2-1 

14. Ismertesse a Holdfényjelzők kialakítását, jelzéseit, kiegészítő jelzését és 
azok jelentését! 3.3.2 

15. Ismertesse a távvezérelt váltóknál alkalmazott Váltójelzők kialakítását, 
jelzéseit és azok jelentését! 3.4.1 
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16. Ismertesse a Járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás 
helyére figyelmeztető jelzők kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.3 

17. Ismertesse a két lámpából álló fényjelzőkészülék, a Közúti fedezőjelző és a 
vele kényszerkapcsolatban lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok 
jelentését, valamint a két jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

18. Ismertesse az állítástárolás időzítő jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.6.1 

19. Ismertesse a Forgalomtechnikai összehangolás jelző és a 
Forgalomtechnikai ellenőrző jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 
3.4.6 

20. Ismertesse az Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a 
villamosvágányon jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 3.4.7 

21. Ismertesse a kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelzőre 

vonatkozó előírásokat! 3.4.8 

22. Ismertesse a vágányfoglaltság jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.9 

23. Ismertesse a Megállóhely jelzőtáblák és az alattuk elhelyezhető 
kiegészítő táblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.10 

24. Ismertesse a kézi állítású ellensúlyos váltók váltójelzőjének és 
állítókészülékének a kialakítását, jelzéseit és azok jelentését! 3.4.11, 3.4.12 

25. Milyen kialakítású jelzőtáblák jelzik váltó csúcssínjének mechanikus 
rögzítését vagy a mechanikus rögzítés hiányát? 3.4.13, 3.4.14 

26. Ismertesse a megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla 

kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.2 

27. Ismertesse a Tiltott egyidejű menetek kezdete és a Tiltott egyidejű 
menetek vége jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.1 

28. Ismertesse a párhuzamos egyidejű menetet szabályozó táblát! 3.4.15.2 
29. Ismertesse az engedélyezett legnagyobb sebesség és az engedélyezett 

legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtáblák és az alattuk 

elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.16 

30. Ismertesse a pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.1 

31. Ismertesse a lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.2 

32. Ismertesse a Megállj jelzőtábla kialakítását, jelzésének jelentését és 
az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.18 

33. Ismertesse a Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla és az alatta 
elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.19 

34. Ismertesse a Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla és 
az alatta elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének 
jelentését! 3.4.20 

35. Milyen jelzések alkalmazásával jelezhető a villamos fékezésre kijelölt 
pályaszakasz? ismertesse e jelzőknek a kialakítását és jelzésének 
jelentését! 72g,72h 

36. Ismertesse a Biztonsági határjelző és a Vágány kenve jelzőtábla kialakítását 
és jelzésének jelentését! 3.4.21, 3.4.22 

37. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető 
jelzőtábla jelzésének jelentését! 3.4.23 
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38. Ismertesse a menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző kialakítását, 

jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.21.1 

39. Ismertesse a menetárammal járható

 szakaszszigetelő jelző kialakítását, jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.24.2 

40. Ismertesse a Feszültséghatár és a Villamosszerelvény állj 
jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.25, 3.4.26 

41. Ismertesse az „ÁTV” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

42. Ismertesse a „VF” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

43. Ismertesse az „E” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

44. Ismertesse a megállás helye jelző kialakítását, jelzésének jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.30 

45. Ismertesse a váltó ráfutási szakasz kezdete jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.31 

46. Ismertesse a technikai figyelmeztető jelzőtábla kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.32 

47. Ismertesse a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje és a 
Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtáblák kialakítását és 
jelzésének jelentését! 3.4.27, 3.4.28 

48. Miről ismeri fel az érvénytelen és az időszakosan érvénytelenített jelzőt és 
mi a teendő ennek észlelésekor? 3.4.5.1, 3.4.5.2 

49. Miről ismeri fel a használhatatlan jelzőt és mi a teendő ennek 
észlelésekor? 3.5.3 

50. Ismertesse a sárga színű jelzőzászlóval adható jelzéseket és azok 
jelentését! 4.1 

51. Ismertesse a fehér fényű jelzőlámpával adható jelzéseket és azok jelentését! 
4.1 

52. Hogyan adható Szabad jelzés, és ez mit jelent a járművezető részére? 4.1.1 

53. Hogyan adható – látható módon – a Lassan jelzés, és ez mit 
jelent a járművezető részére? 4.1.2 

54. Hogyan adható – látható módon – a Megállj jelzés, és ez mit 
jelent a járművezető részére? 4.1.3 

55. Ismertesse a jelzőbot alkalmazásának célját és szabályait! 4.1.4 

56. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon 
– a Figyelj és a Lassan jelzés! 4.2,4.2.1, 4.2.2 

57. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon 
– a Megállj és a Vészjelzés, illetve mit jelentenek ezek a jelzések a 
járművezető részére! 4.2.3, 4.2.4 

58. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható az Indulásjelzés! 4.2.5 

59. Sorolja fel a szerelvényen lévő hatósági jelzést! 5.1.1 

60. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén! 5.2, 5.2.1, 5.2.2 
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61. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
nem forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén? 5.2, 5.2.1, 
5.2.2 

62. Milyen egyéb jelzések alkalmazhatók a járműveken? 5.1.2 

 
 
 
 

F.2. sz. forgalmi Utasítás 

 

Írásbeli kérdések 

Közúti vasút 

1. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.1.) 

2. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.2.) 

3. Milyen szabályok vonatkoznak a járművezetés gyakorlására? (6.3.) 

4. Mi  NEM tilos vezetés közben minden esetben? (6.4.) 

5. Mi minősül dohányzásnak? (6.6.) 

6. Hogyan kell a szolgálatot megkezdeni? (6.7.) 

7. Kinek adható át a jármű vezetése? (6.8.) 

8. Hogyan hagyható el a szolgálati hely? (6.9.) 

9. Mit tud az utasítások kiadásáról és végrehajtásáról? (6.10.) 

10. Válassza ki a helyes állítást az utasok tájékoztatásával kapcsolatosan! (6.11.) 

11. Felkérheti-e a szolgálatváltás után a leváltott járművezetőt az ön számára 
váltóállításra? (6.12.) 

12. A menetrend tartalmazza a forgalmi és tanulójáratok végállomási indulási és 
érkezési idejét. (7.1.) (Igaz/hamis) 

13. Hogyan szabad eltérni a menetrendtől? (7.2.) 

14. A végállomás az a szolgálati hely... (7.3.) 

15. A forgalmi járatok azok a járatok, amelyek... (7.4.) 

16. Nem forgalmi járatok ... (7.5.) 

17. A jármű műszaki állapotával kapcsolatosan, milyen felelősség terheli a 
járművezetőt? (9.1.) 

18. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amely a forgalmat és az 
utasszállítást nem befolyásolja? (9.2.) 

19. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amelynél az utasok a 
végállomásig szállíthatók, de a jármű forgalomban nem maradhat? (9.2) 
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20. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amelynél az utasok szállítása 
nem minősül biztonságosnak, és azonnal le kell szállítani őket a villamosról? 
(9.2) 

21. Az alábbiak közül melyik feltétele az áramszedő berendezés feleresztésének? 
(9.3) 

22. Mi a teendő ha sötétben vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén a jármű 
homlok világítása meghibásodik? (9.4) 

23. Mi a teendő ha a jármű túláram védelmi berendezése működött? (9.5) 

24. Hogyan kell kezelni a jármű irányváltóját, ha a járművezető elhagyja a 
vezetőfülkét? (9.6) 

25. Mi a teendő ha a járművön a hangjelző berendezés (pályacsengő, hangszóró) 
meghibásodott? (9.7.) 

26. Mi az eljárás, ha a visszapillantó berendezés használhatatlanná válik? (9.8) 

27. Mennyi ideig kell az indulásjelzést adni az utasok felé, mielőtt az ajtók zárását 
meg lehet kezdeni? (9.9.) 

28. Mi a teendő, ha a menetirány szerinti jobb első ajtó meghibásodott? (9.10.) 

29. Hol tilos a homokszóró berendezés működtetése, veszély esetét kivéve? 
(9.11.) 

30. Mi a teendő zivatar esetén, ha az ablaktörlő, vagy az ablakmosó berendezés 
meghibásodik? (9.12.) 

31. Mi a teendője, ha megállóhelyről való elindulás közben, a megállóhely táblát a 
jármű első homlokfala már elhagyta és közben vészjelzővel jeleznek? (9.13.) 

32. Hogyan kell eljárni, ha a járművön az utastájékoztató berendezés 
meghibásodott, de a jegykezelő berendezések működnek? (9.14.) 

33. Ki tartózkodhat menet közben az elhagyott vezetőálláson? (9.16) 

34. Mi a teendő ha az éberségi berendezés meghibásodik? (9.17.) 

35. Kiiktatott pótvészfék berendezéssel forgalomba szabad állítani a járművet?  

36. Járműtelepi mozgások során melyik jármű élvez elsőbbséget egy kitérőn? 
(11.1.) 

37. Mikor tekinthető a telephelyre beálló jármű átadása a vontatási szolgálat 
részére befejezettnek? (11.2.) 

38. Forgalomban lévő járművön történő váltás esetén a jármű átvétele mikor 
tekinthető befejezettnek? (11.3.) 

39. A forgalombiztonsági tényezőkön felül mire kell tekintettel lenni a jármű 
sebességének meghatározásakor? (11.4.) 

40. Mekkora távolságot kell tartani a nem forgalmi járatok mögött? (11.5.) 

41. Mekkora távolságra közelíthet meg megállóhelyek között, vagy megállóhelyen 
álló járművet? (11.6.) 
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42. Hogyan haladhat el megállásra nem kötelezett járattal a megállóhely jelzőtábla 
mellett? (11.7.) 

43. Milyen esetben adhat engedélyt a járművezető az utasok leszállására 
megállóhelyen kívül? (11.8.) 

44. Melyik NEM a megállóhelyi elindulás feltétele? (11.9.) 

45. Mikor szabad behaladni a végállomásra? (11.10.) 

46. Mikor áll fenn közrezárási tilalom? (11.11.) 

47. Mikor minősül tiltottnak két egyidejű menet? (11.12.) 

48. Hívójelzés esetén szabad elhaladni főjelző mellett? (11.13.) 

49. Milyen esetben kell a közúti fedezőjelző mellett közúti fedezőjelző ellenőrző 
jelzőjét alkalmazni? (11.14.) 

50. Milyen esetben tiltott egy váltón való áthaladáskor minden párhuzamos 
egyidejű menet? (11.15.) 

51. Melyik módszerrel lehet egyvágányú pályaszakaszon a közlekedést 
szabályozni? (11.17.) 

52. Mi a teendő ha a felbontott pályaszakaszon való közlekedéskor a munkások 
nem hagyják el az űrszelvényt? (11.18.) 

53. Mikor kell a járművet fedezni? (11.19.) 

54. Hogyan kell szabályozni a főjelzővel fedezett vasúti átjáróban az áthaladást? 
(11.20.) 

55. Mi a járművezető teendője ha a nyitott kocsiszíni kapun készül áthaladni? 
(11.21.) 

56. Mi minősül az alábbiak közül rendkívüli eseménynek? (12.1.) 

57. Összetorlódott járművek indításánál hány métert kell hagyni az elinduló 
járművet követően mielőtt elindítható a jármű? (12.2.) 

58. Milyen esetben kell rövidíteni a végállomási tartózkodási időt? (12.3.) 

59. Mikor szabad az útvonaltól eltérni? (12.4.) 

60. Hány cm-rel kell az elöntött pályaszakaszon a víz szintjének a sínkorona felett 
lennie, hogy az áramszedőt le kelljen vezérelni? (12.5.) 

61. Melyik járműmozgás NEM minősül helytelen irányú közlekedésnek? (12.6.) 

62. Mennyi idő áll rendelkezésre a járművezetőnek arra, hogy eldöntse hogy a 
jármű hibája nem rendellenességnek minősül a hiba jelentkezésétől kezdve? 
(12.7.) 

63. Milyen rendelkezések vonatkoznak a csatolást végző munkavállalóra? (12.8.) 

64. Jármű tolása esetén a mozgás megkezdését követően mi a teendője ha a tolt 
jármű vezetője nem adja a „Lassan!” jelzést és a két járművezető között 
nincsen megbízható hírkapcsolat? (12.9.) 
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65. Melyik jármű vezetőjének kell állítania a rádió távirányítású váltót?3 (12.10.) 

66. Ha az utasítások másként nem rendelkeznek, mekkora legnagyobb 
sebességgel szabad villamos járművet vontatni? (12.11.) 

67. Milyen szabályok szerint kell eljárni, ha a jármű vezetése köztes vezetőfülkéből 
vált szükségessé? (12.12.) 

68. A vonat szakadása esetén mi a teendő a járműrészek megállítása után? 
(12.13.) 

69. Miről kell meggyőződnie a járművezetőnek a hibás felsővezeték szakasz alá 
behaladás előtt? (12.14.) 

70. Tartós hálózati feszültség kimaradás alkalmával második járműként várakozik 
a feltorlódott járművek között. Mi a teendője az utasok tájékoztatásán és 
esetleges leszállításán kívül? (12.15.) 

71. Mi a teendő a jármű kisiklása esetén? (12.16.) 

72. Mi helyes sorrend tűz esetén?? (12.17.) 

73. Mi a teendő ablaktörés esetén? (12.18.) 

74. Mi a teendő ha utas rosszullét következik be? (12.19.) 

75. Mi a teendő ha a jármű utasterét beszennyezték? (12.20.) 

76. Mi a teendő az utazási feltételeket felszólítás ellenére sem betartó, a személy 
és vagyonbiztonságot egyértelműen veszélyeztető utassal szemben? (12.21.) 

77. Mi a teendő veszélyes talált tárgy esetén? (12.22.) 

78. Mi a teendő ha a járművön utazó utas ruházatában kár keletkezett? (12.23.) 

79. Mi a teendő a járművezető rosszulléte esetén? (12.24.) 

80. Mi a teendő károkozás, összeütközés vagy vágányvég záró szerkezetnek 
ütközés esetén? (12.25.) 

81. Mekkora a legkisebb alkalmazható követési távolság hegyipályán? 
(2.sz.melléklet)) 

82. Hány darab közúti vasúti teherkocsit továbbíthat egy közúti vasúti mozdony? 
(3.sz.melléklet) 

83. Hány fő munkavállaló teljesít szolgálatot a légfékes, illetve nosztalgia 
járműveken? (4.sz. melléklet) 

84. Melyik jelzési utasítás szerinti jelzőtábla nem vonatkozik a nem villamos üzemű 
járművekre? (5.sz.melléklet.) 

 

Szóbeli kérdések 

 
 

1. Ismertesse a forgalmi szolgálat ellátása közbeni magatartásra és figyelemre 

vonatkozó előírásokat! 6.4 
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2. Ismertesse a dohányzásra vonatkozó előírásokat! 6.5 

3. Ismertesse a munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztására 

vonatkozó előírásokat! 6.6 

4. Ismertesse a szolgálat megkezdésére vonatkozó előírásokat! 6.7 

5. Ismertesse a szolgálat átadás - átvételével, befejezésével kapcsolatos 

szabályokat! 6.8 

6. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó szabályokat! 6.9 

7. Ismertesse az utasítások kiadásával és végrehajtásával kapcsolatos 

szabályokat! 6.10 

8. Ismertesse az utasok tájékoztatására vonatkozó előírásokat! 6.11 

9. Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályt! 6.12 

10. Ismertesse a menetrend betartásával kapcsolatos előírásokat! 7.2 

11. Ismertesse a nem forgalmi járatokra vonatkozó előírásokat! 7.5 

12. Ismertesse a közúti vasúti pályára vonatkozó tudnivalókat! 8.1 

13. Sorolja fel a váltó forgalmi szempontból figyelembe veendő alkatrészeit! 8.2.1 

14. Mit értünk tősín és csúcssín alatt? 8.2.2 

15. Mit értünk a csúcssínek szabályos állása alatt? 8.2.3 

16. Mit értünk a csúcssínek nem szabályos állása (félállás) alatt? 8.2.4 

17. Mit értünk a váltó gyöke alatt? 8.2.5 

18. Mit értünk a váltó összekötő rúdja alatt? 8.2.6 

19. Mit értünk csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz alatt? 8.2.7 

20. Mit értünk a váltó állítószerkezete, állítórúdja alatt? 

21. Ismertesse a váltó csúcssínjeinek rögzítésére vonatkozó tudnivalókat! 8.3 

22. Sorolja fel a hasítható váltók fajtáit! 8.4 

23. Mit értünk utánjáró váltó alatt? 8.4.1 

24. Mit értünk rugós visszacsapó váltó alatt? 8.4.2 

25. Mit értünk visszacsapó váltó alatt? 8.4.3 

26. Mit értünk kulisszás, bilincses vagy rugós váltó alatt? 8.4.4 

27. Mit értünk a vendégkitérő fogalma alatt? 8.4.5 

28. Ismertesse a nem hasítható váltóra vonatkozó általános tudnivalókat! 8.5 

29. Mit értünk kiszögelt, kiékelt váltó alatt? 8.5.1 

30. Ismertesse a váltók használhatóságának a forgalmi feltételeit! 8.6 

31. Ismertesse az eljárást, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem 

teljesülnek! 8.6.2 

32. Ismertesse a váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltókra vonatkozó 

tudnivalókat! 8.6.3 

33. Ismertesse a váltóállítási módokat! 8.7 

34. Ismertesse a helyszíni kézi váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.8 

35. Ismertesse a kezelő személy közreműködésével történő távvezérelt 

váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.9 

36. Ismertesse a járművezető közreműködésével történő távvezérelt váltóállításra 

vonatkozó általános szabályokat! 8.10, 8.10.1 

37. Ismertesse a járművezető közreműködésével, szánszerkezettel, rádiós, vagy 

egyéb módon történő váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.10.2 
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38. Ismertesse a járművezető közreműködésével történő, állítástárolós kialakítású 

váltóállításra vonatkozó szabályokat! 8.10.3 

39. Ismertesse a váltókon történő közlekedés általános szabályait! 8.11 

40. Ismertesse a mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 

szabályait! 8.12 

41. Ismertesse a mechanikusan rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 

szabályait! 8.13 

42. Ismertesse az összekötő vágányra vonatkozó előírásokat! 8.14 

43. Ismertesse a vágánykereszteződésekre vonatkozó előírásokat! 8.15 

44. Ismertesse a trolibusz munkavezeték-kereszteződésekre vonatkozó előírásokat! 

8.16 

45. Hogyan csoportosíthatóak a műszaki hibák, és észlelésük esetén hogyan kell 

eljárni? 9.2 

46. Ismertesse az áramszedők kezelésre vonatkozó szabályokat! 9.3 

47. Mi az eljárás, ha a járművezető áramszedő hibát állapít meg? 9.3 

48. Ismertesse a járművek világítására vonatkozó szabályt! 9.4 

49. Mi az eljárás, ha a szerelvény világítása, részben, vagy teljesen 

üzemképtelenné válik? 9.4 

50. Ismertesse a visszapillantó berendezés (visszapillantó tükör, videó megfigyelő 

rendszer) –re vonatkozó tudnivalókat! 9.8 

51. Ismertesse a járművek indulás (ajtózárás) jelző berendezésére vonatkozó 

tudnivalókat! 9.9 

52. Ismertesse a vészjelző,utastéri vészfék, ajtó vésznyitó feladatát kezelésére 

vonatkozó szabályokat! 9.13 

53. Ismertesse a járműátvételére vonatkozó tudnivalókat! 11.1 

54. Ismertesse a megállóhelyről történő elindulásra vonatkozó szabályokat! 11.9 

55. Ismertesse a főjelzők melletti elhaladásra vonatkozó szabályokat! 11.13 

56. Ismertesse az egyvágányú pályán történő közlekedés szabályait! 11.17 

57. Ismertesse az előírt útvonaltól történő eltérésre vonatkozó szabályokat! 12.4 

58. Ismertesse az utas rosszullét esetére vonatkozó szabályokat! 12.19 

59. Ismertesse a személy utazásból való kizárására vonatkozó szabályt! 12.21 

60. Ismertesse a talált tárgyak kezelésére vonatkozó szabályt! 12.22 

61. Ismertesse a szolgálat ellátása közben bekövetkezett rosszullét esetére 

vonatkozó szabályt! 12.24 

 

 

4. MELLÉKLET 
A légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgiajárművek közlekedésére 
vonatkozó külön szabályok 
 
1. Hány fős személyzetet kell beosztani az önműködő ajtókkal fel nem felszerelt a 

légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

2. Ismertesse a haladási irányra érzékeny áramszedő kezelésére vonatkozó 

szabályokat! 
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3. Mire szolgál a kézi kapcsoló, mikor hogyan kell azt kezelni a légfékes üzemi fékkel 

rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

4. Ismertesse a lemezbiztosító feladatát, mikor hogyan cserélhető? 

5. Ismertesse a főárammal működő világítással kapcsolatos tudnivalókat! 

6. Milyen kötelezettsége van a jármű kísérőnek, ha nincs indulásjelző berendezés a 

légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

7. Ismertesse a tolóajtókra vonatkozó előírást a légfékes üzemi fékkel rendelkező és 

a nosztalgia járműveken! 

8. Ismertesse a téli ajtókra vonatkozó előírást a légfékes üzemi fékkel rendelkező és 

a nosztalgia járműveken! 

9. Ismertesse a kézi működtetésű ajtók kezelése vonatkozó előírást légfékes üzemi 

fékkel rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

10.  Mikor üzemképes a kézifék a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgia 

járműveken? 

11. Mit nevezünk levegőrendszernek a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 

nosztalgia járműveken? 

12. Hogyan kell tömítettség vizsgálatot végezni a légfékes üzemi fékkel rendelkező és 

a nosztalgia járműveken? 

13. Mikor üzemképes a légfék a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgia 

járműveken? 

14. Milyen szabályok vonatkoznak a légsűrítő kezelésére a légfékes üzemi fékkel 

rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

15. Mi a biztonsági légfék feladata a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgia 

járműveken? 

16. Hogyan kell kezelni a vészcsapláncot a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 

nosztalgia járműveken? 

17. Mi a feladata a biztonsági légtartálynak a légfékes üzemi fékkel rendelkező és a 

nosztalgia járműveken? 

18. Mire szolgálnak az elzárócsapok, és azt hogyan kell kezelni a légfékes üzemi fékkel 

rendelkező és a nosztalgia járműveken? 

19. Mikor és hogyan kell ellenáramot használni a légfékes üzemi fékkel rendelkező és 

a nosztalgia járműveken? 

 

KRESZ (1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés 
szabályairól 

Írásbeli kérdések 

1. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, 
hogy…(KRESZ.3.§.) 

2. Melyik közlekedési magatartás minősül zavarásnak? (KRESZ.3.§.) 

3. Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül akadályozásnak!  
(KRESZ.3.§.) 

4. Az alábbiak közül mi minősül veszélyeztetésnek? (KRESZ.3.§.) 
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5. Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására és ellenőrzésére is 
jogosult! (KRESZ.6.§.) 

6. Válassza ki, hogy melyik esetben köteles meggyőződni a gyalogos az úttestre 
lépés veszélytelenségéről? (KRESZ.21.§.) 

7. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

8. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

9. Mikor kell a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie? 
(KRESZ.21.§.) 

10. Hol haladhat át a gyalogos a zárt villamospályán? (KRESZ.21.§.) 

11. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

12. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

13. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja,  (KRESZ.6.§.) 

14. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

15. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

16. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga 
mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 

17. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga 
mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 

18. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

19. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

 

Szóbeli kérdések 
 

1. Hogyan jelzik a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és milyen közlekedési szabályokat 

kell itt alkalmaznia? 

2. Hogyan jelzik a villamos megállóhelyét és milyen szabályok vonatkoznak a 

közlekedésben résztvevőkre a különböző kialakítású villamos 

megállóhelyeknél? 

3. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló két lencsés fényjelző 

készüléket! 

4. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló három lencsés fényjelző 
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készüléket! 

5. Ismertesse a gyalogosforgalom irányítására szolgáló kétlencsés 

fényjelzőkészüléket! 

6. Ismertesse a forgalmat irányító rendőr karjelzéseit! 

7. Ismertesse a forgalmat irányító jelzőőr vagy polgárőr jelzéseit! 

8. Ismertesse a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályokat! 

9. Milyen magatartást kell tanúsítani a gyalogosokkal szemben? 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 40 pont. 

A megfelelt szinthez 38 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

 
Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, 
Ismereti szinten: 5.1- 5.2 

• Felismerési szinten: 3.4.7-3.4.10, 3.4.29-3.4.30,3.5.1 

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs 

szakszerű biztonságos végrehajtására, 3.1.-3.4.6 -1,3.4.1-3.4.2.8,,3.4.1.3 .1- 

3.4.3.2,3.5.1,4.1-4.2.5 közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a járműveken 
alkalmazott jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő 
közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Ismeri a tolás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a járműközlekedés, tolás során betartandó 
szabályokat, munkájára vonatkozó előírásokat és képes azokat munkája során 
alkalmazni.  

• Ismeri és alkalmazza a fenti járművekkel való tolatási módszereket, és a tolás 
közben alkalmazható fékezési módokat. 
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33.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI 

TÁVKÖZLŐ-, ERŐSÁRAMÚ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS 

SZAKSZOLGÁLAT (F.1-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS 

A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2   

 

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 20 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 20 kérdés az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 
és Mellékleteiből 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 
vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 
helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 



268  

. 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 4 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 4 kérdés a Közúti vasúti F.2. sz. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

 (F.1.-F.2. sz. Jelzési és Forgalmi Utasítás a közúti vasutak számára) 

1. AZ UTASÍTÁSOK HATÁLYA, TARTALMA, FOGALOMTÁR 
1.1. Az Utasítások tartalma  
1.2. Az Utasítás hatálya  
1.3. Az Utasítás ismerete  
1.4. Az Utasítás jóváhagyása, módosítása és hatálytalanítása  
1.5. Az Utasítás kiegészítői  
1.6. Végrehajtási utasítás kiadása  
1.7. Kezelési szabályzat kiadása  
1.8. Fogalomtár 
 

F.1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS 

  

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A JELZÉSEKRE, JELZŐKRE, 

JELZŐESZKÖZÖKRE  

2.1. A jelzések szerepe  
2.2. Jelzők  
2.3. Jelzőeszközök  
2.4. Követelmények a jelzések adásával szemben  
2.5. A jelzések megfigyelése  
2.6. Kétes jelzés  
2.7. Egyidejű, eltérő értelmű jelzések  
2.8. A jelzők elhelyezése  
2.9. A jelzők és jelzőeszközök megóvása 

 

3. JELZŐK  

3.1. A jelzők csoportosítása forgalmi szempontból  

3.2. Főjelzők  

3.2.1. A háromfogalmú főjelző jelzései  
3.2.2. A kétfogalmú főjelző jelzései  
3.2.3. Az egyfogalmú főjelző jelzése  
3.2.4. A főjelzők kiegészítő jelzései  
3.2.4.1. Hívójelzés  
3.2.4.2. Ellenmenet jelzés  
 
 
3.3. Közúti holdfényjelzők (forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek)  

3.3.1. A holdfényjelzők jelzési képei  
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3.3.2. A három lámpából álló holdfényjelzők jelzései 
  
3.4. Egyéb jelzők  

3.4.1. Távvezérelt váltók jelzései  
3.4.2. Váltóreteszelő jelző  
3.4.3. A járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető 
jelző  
3.4.4. Főjelző vagy közúti fedező jelző ellenőrző jelzője  
3.4.5. Forgalomtechnikai összehangolás jelző  
3.4.6. Forgalomtechnikai ellenőrző jelző  
3.4.6.1. Állítástárolás időzítő jelző  
3.4.7. Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a villamosvágányon jelző  
3.4.8. A kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelző  
3.4.9. Vágányfoglaltság jelző  
3.4.10. Megállóhely jelzőtábla  
3.4.11. A kézi állítású, ellensúlyos váltó váltójelzőjének jelzései  
3.4.12. A kézi állítású, ellensúlyos váltó állítókészülékének jelzései  
3.4.13. Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltó 
jelzőtábla  
3.4.14. Utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó jelzőtábla  
3.4.15. A párhuzamos, egyidejű meneteket szabályzó jelzőtáblák  
3.4.15.1. Tiltott egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtáblák  
3.4.15.2. Megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla  
3.4.16. Engedélyezett legnagyobb sebesség jelzőtábla  
3.4.16.1. Pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla  
3.4.16.2. Lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla  
3.4.17. Engedélyezett legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtábla 
3.4.18. Megállj! jelzőtábla  
3.4.19. Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.20. Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.21. Biztonsági határjelző  
3.4.22. Vágány kenve jelzőtábla   
3.4.23. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelzőtábla  
3.4.24. Szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.1. Menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.2. Menetárammal járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.25. Feszültséghatár jelzőtábla  
3.4.26. Villamosszerelvény állj! jelzőtábla  
3.4.27. Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtábla  
3.4.28. Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtábla  
3.4.29. Kiegészítő jelzők  
3.4.30. Megállás helye jelzőtábla  
3.4.31. Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtábla   
3.4.32. Technikai figyelmeztető jelzőtábla 
 

3.5 ÉRVÉNYTELEN ÉS HASZNÁLHATATLAN JELZŐK  

3.5.1. Érvénytelen jelzők  
3.5.2. Időszakosan érvénytelenített főjelző  
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3.5.3. Használhatatlan jelzők  
 

4. KÉZI JELZÉSEK  

4.1. Látható jelzések  
4.1.1. Szabad jelzés  
4.1.2. Lassan jelzés  
4.1.3. Megállj jelzés  
4.1.4. Jelzőbot alkalmazása  
 

4.2. Hallható jelzések  

4.2.1. Figyelj jelzés  
4.2.2. Lassan jelzés  
4.2.3. Megállj jelzés  
4.2.4. Vészjelzés  
4.2.5. Indulásjelzés 
 

5. JELZÉSEK A JÁRMŰVEKEN  

5.1. A járműveken feltüntetendő jelzések  
5.1.1. Hatósági jelzés  
5.1.2. Egyéb jelzések  
5.2. A jármű külső részén levő jelzések  
5.2.1. Homlokirányjelzés  
5.2.2. Oldalirányjelzés 
 
 

F.2. SZÁMÚ FORGALMI  UTASÍTÁS 

 
 
 

6. ÁLTALÁNOS FORGALMI RENDELKEZÉSEK  

6.1. Alkalmasság a forgalmi szolgálat ellátására  
6.4. Magatartás és figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben  
6.5. Dohányzás 
6.6. A munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztása  
6.7. A szolgálat megkezdése  
6.8. A szolgálat átadás - átvétele, befejezése  
6.9. Szolgálati hely elhagyása  
6.10. Utasítások kiadása és végrehajtása  
6.11. Utasok tájékoztatása  
6.12. Felelősség   
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7. MENETREND, JÁRATOK MEGNEVEZÉSE  

7.3. Végállomás    

8. VÁGÁNYOK, KITÉRŐK, VÁGÁNY- ÉS MUNKAVEZETÉK-KERESZTEZŐDÉSEK 

8.1. Közúti vasúti pálya 
8.2. A váltók alkatrészei forgalmi szempontból 
8.2.1. Az alkatrészek felsorolása 
8.2.2. Tősínek és csúcssínek 
8.2.3. A csúcssínek szabályos állása 
8.2.4. A csúcssínek nem szabályos állása (félállás) 
8.2.5. A váltó gyöke 
8.2.6. Összekötő rúd 
8.2.7. Csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz 
8.2.8. Állítószerkezet, állítórúd 
8.2.9. Váltójelző 
8.3. Váltók csúcssínjeinek rögzítése 
8.4. Hasítható váltók 
8.4.1. Utánjáró váltó 
8.4.2. Rugós visszacsapó váltó 
8.4.3. Visszacsapó váltó 
8.4.4. Kulisszás, bilincses vagy rugós váltó 
8.4.5. Vendégkitérő 
 

8.5. Nem hasítható váltók 

8.5.1. Kiszögelt, kiékelt váltó 

 

8.6. Váltók használhatósága 

8.6.1. A váltók használhatóságának a forgalmi feltételei 
8.6.2. Eljárás, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek 
8.6.3. Váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltók 
 

8.7. Váltóállítási módok 

8.8. Helyszíni kézi váltóállítás 
8.11. A váltókon történő közlekedés általános szabályai 
8.12. Áthaladás mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón 
8.13. Áthaladás mechanikusan rögzített csúcssínű váltón 
8.14. Összekötő vágány 
8.15. Vágánykereszteződések  
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11. JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE  

11.10. Közlekedés a végállomások területén  
11.11. Speciális közlekedési előírások két- vagy többvágányú pályaszakaszra  
11.12. Tiltott egyidejű menetek  
11.13. Elhaladás főjelző mellett  
11.14. Közlekedés főjelző vagy közúti fedezőjelző ellenőrző jelzőjével ellátott 
helyeken 
11.15. Közlekedés a jelző használhatatlansága esetén   
11.17. Közlekedés egyvágányú pályán  
11.18. Közlekedés felbontott pálya, illetve pályamunkálatok helyén  
11.19. Jármű fedezése  
11.20. Közlekedés vasúti átjáróban 
 

12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 

12.1. Rendkívüli esemény 
12.6. Közlekedés helytelen vágányon 
12.14. Közlekedés hibás munkavezeték alatt  
12.15. Eljárás a hálózati feszültség kimaradása esetén 
12.22. Talált tárgyak kezelése 
12.24. Rosszullét a szolgálat ellátása közben 
 

5. MELLÉKLET 

A felsővezeték nélküli üzemre képes vasúti járművek közlekedésére vonatkozó külön  
szabályok 
 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

F.1. Jelzési ismeretek 

Írásbeli kérdések 

4. Mit tartalmaznak az utasítások? (1.1.) 

2. Mire terjed ki az Utasítás hatálya? (1.2.) 

3. Kinek kell ismernie az Utasítást a lent felsoroltak közül? (1.3.) 

4. Mit tud az utasítás jóváhagyásáról illetve módosításáról? (1.4.) 

5. Mit tud az utasítást kiegészítő végrehajtási utasítások, rendelkezések, 
szabályzatok és előírások tartalmáról? (1.5.) 

6. Mikor kell kiadni végrehajtási utasítást? (1.6.) 

7. Melyiket nem kell kezelési szabályzatban szabályozni? (1.7.) 
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8. Melyik az az alkatrész amely kapcsolatot teremt a munkavezeték és a jármű 
főáramú berendezései közt? (1.8.) 

9. Melyik az az alkatrészcsoport amelyik személyszállításra berendezett járműveknél 
lehetővé teszi, hogy a szerelvény működtetése egy vezetőfülkéből történjék? (1.8.) 

10. Az a pályarész amelyiknek csak egyik végéhez csatlakozik nyílt pálya a... (1.8.) 

11. Az éberségi berendezés az a berendezés, amely a járművezető 
cselekvőképességét ellenőrző berendezés, amely a cselekvőképtelenség esetén 
beavatkozik. (Igaz/Hamis) (1.8.) 

12. Az a pályaszakasz, ahol a sínek alátámasztására szolgáló alj vagy aljak 
hiányoznak, a: (1.8.) 

13. Az a pályarész ahol a vágánytengely távolság kisebb mint a nyomtávolság, a 
(1.8.) 

 

14. Hogyan nevezzük a villamospályának azt a kialakítását, amely az egy vágányú 
pályán az ellentétes irányba haladó járművek keresztezését lehetővé teszi? (1.8.) 

15. Amikor egy leállított vasúti jármű a munkavállalók szándékán kívül elmozdul, ... 
nevezzük (1.8.) 

16. Mely jelenségeket kell járműtűzként kezelni? (1.8.) 

17. Hogyan nevezzük azt a vágányba épített szerkezetet, amely a járművek részére 
lehetővé teszik az egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladást?(1.8.) 

18. Ki az a személy aki munkakörénél fogva a vasúti társaság munkavállalója felett az 
adott helyszínen vagy szituációban a legmagasabb szakterületére vonatkozó 
utasítási joggal rendelkezik? (1.8.) 

19. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket és a pályát természetes 
vagy mesterséges létesítmények, illetve akadályok miatt a járműről a legnagyobb 
sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál pedig a mozgás 
szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet látni. (1.8.) 
(Egészítse ki!) 

20. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket időjárási okok miatt a 
járműről a legnagyobb sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál 
pedig a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet 
látni. (1.8.) (Egészítse ki!) 

21. Hogyan nevezzük azt a vasúti pálya kialakítást, ahol mindegyik sínszálnál 
megszakad a sínkorona folyamatossága, így lehetővé téve a keresztező irányból 
érkező szerelvények részére a saját vágányukon való továbbhaladást? (1.8.) 

22. Hogyan nevezzük azt a műveletet, ahol a gyök felől közlekedő vasúti jármű részére 
helytelenül álló váltót a jármű kerekei állítják át?  (1.8.) 

23. Az a berendezés amely a vontatómotorok fordulatszám szabályozásához és a 
villamos fékezés szükséges áramkörök közvetett kapcsolásához szükséges, a... 
(1.8.) 
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24. A jármű menetirányának megváltoztatása olyan módon, hogy a vezetés az új irány 
szerinti első vezetőfülkéből történik, a...1.8.) 

25. A jelzés parancselve: (2.1.) 

26. Jelzőknek nevezzük azokat... (2.2.)27. Miket nevezünk jelzőeszközöknek? (2.3.) 

28. Milyen követelmények szerint kell a jelzéseket adni? (2.4.) 

29. Hogyan kell a jelzéseket megfigyelni? (2.5.) 

30. Mikor kétes egy jelzés? (2.6.) 

31.Minek kell tekinteni az eltérő értelmű, egyidejű jelzéseket? (2.7.) 

32. Hol kell a jelzőket elhelyezni? (2.8.) 

33. Mi a teendő a jelzők és jelzőeszközök megóvása érdekében?(2.9.) 

34. Forgalmi szempontból megkülönböztetünk: (3.1.) 

35. Mi a teendője ha az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)  

 

 

 

 

36. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

 

37. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

38. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.2.)  
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39 Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.3.)  

 

 

 

 

40. Az ábrán szereplő jelzést mutató jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (3.2.4.) 

 

 

 

 

 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

 

42. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

43. Ön az ábrán szereplő jelző elé érkezett. Milyen jelző ez, és mi a 
teendője? (3.3.2.) 

 

 

 

 

 

44. Válassza ki melyik esetben kell kézi állítást alkalmazni abban az esetben, ha a 
váltó távvezérelt! (3.4.1.)  

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és hol található?  
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46. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? Mi a teendője? (3.4.2.)  

 

 

 

47. Ön a képen látható jelzőt látja. Hogyan értelmezi? (3.4.3.) 

 

 

 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? (3.4.4.) 

 

 

 

49. Mit jelent Önnek az ábrán szereplő jelző jelzése? (3.4.5.)  

 

 

 

50. Hogyan kell alkalmazni, és miről tájékoztatja a járművezetőt az ábrán szereplő 
jelző? (3.4.6.) 

 

 

 

51. Miről tájékoztat az ábrán szereplő jelző? (3.4.6.1.)  

 

 

 

52. Mire kell számítson ha az ábrán szereplő jelzőt látja világítani? (3.4.7.) 

 

 

 

53. Mit jelez a járművezető számára az ábrán szereplő jelző? (3.4.8.) 
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54. Miről tájékoztat az ábrán látható jelző? (3.4.9.) 

 

 

 

55. A megállóhely jelzőtábla alatt, az ábrán szereplő kiegészítő táblát látja. Mi a 
jelzőtábla jelentése?  (3.4.10.) 

 

 

56. Honnan érkezik a váltóra, és a váltó milyen irányban áll? (3.4.11.) 

 

 

 

57. Milyen irányban áll a váltó? (3.4.12.)  

 

 

 

58. Milyen jelentéssel bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.13.) 

 

 

 

59. Milyen tartalommal bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.14.)  

 

 

 

60. Járművével az ábrán szereplő táblához érkezett. Mi a teendője? 
(3.4.15.1.)  
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61. Milyen jelzőtábla látható az ábrán? (3.4.15.2.) 

 

 

 

 

62. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzőtábla mellett haladt el? (3.4.16.)  

 

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.16.1.) 

 

 

 

 

 

64. Mi a teendője a táblával jelölt munkavezetéki helyen? (3.4.16.2.) 

 

 

 

65. Mi a teendője ha a szerelvény teljes hosszával elhaladt az ábrán szereplő tábla 
mellett? (3.4.17.)  

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.18.)  

  

 

 

67. Mi a teendője ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.19..) 
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68. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.20.)  

 

 

 

 

69. Hol helyezik el az ábrán szereplő jelzőt? (3.4.21.) 

 

 

 

 

70. Mit nem szabad a táblát követő pályaszakaszon? (3.4.22.) 

 

 

 

71. Mit nem szabad a jelzőtáblát követő pályaszakaszon? (3.4.23.) 

 

 

 

 

72. Mi a járművezető kötelessége az ábrán látható tábla alatti 
áthaladáskor (3.4.24.1.) 

 

 

 

73. Miről ad tájékoztatást az ábrán látható tábla? (3.4.24.2.)  
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74. Milyen járművel haladhat be a táblát követő pályaszakaszra? (3.4.25.) 

 

 

 

 

75. Mi a teendője ha felsővezetékről üzemelő villamos járművel az ábrán 
szereplő táblát észleli? (3.4.26.)  

 

 

 

 

 

76. Milyen váltók következnek a tábla utáni pályaszakaszon? (3.4.27.)  

 

 

 

 

77. Mit jelez az ábrán látható kiegészítő jelzés? (3.4.29.) 

 

 

 

 

78. Mi a teendője ha az ábrán szereplő táblát látja? (3.4.30.) 

 

 

 

79. Mi az ábrán látható jelzőtábla neve? (3.4.31.)  
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80. Érvényes az ön által vezetett járműre az ábrán látható jelző? (3.5.1.)  

 

 

 

 

81. Mikor nem érvényes az ön által vezetett járműre a főjelző jelzési képe? 
(3.5.2.) 

 

 

 

 

 

82. Melyik esetben kell a jelzőt használhatatlannak nyilvánítani? (3.5.3) 

83. Mely jelzés jelentése: „A jármű biztonságos közlekedésének akadálya nincsen, 
szabad a továbbhaladás” (4.1.1.) 

84. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (4.1.2.) 

 

 

 

 

85. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (4.1.3.) 

 

 

 

 

86. Milyen színű jelzőbotot kell alkalmazni egyvágányú pályarészeken a kétirányú 
közlekedés szabályozására? (4.1.4.) 

87. Milyen hallható jelzést lehet adni pályacsengővel? (4.2.) 

88. Hogyan kell adni jelzőharanggal a „Lassan!” jelzést? (4.2.1.) 

89. Hogyan kell adni jelzősíppal a „Figyelj!” jelzést? (4.2.2.) 

90. Milyen jelzés a jelzőeszközzel gyors egymásutánban adott két rövid hang? 
(4.2.3.) 

91. Hogyan kell vészjelzést adni? (4.2.4.) 
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92. Mivel és hogyan lehet „Indulás!” jelzést adni? (.) 

93. Mely nézetekből kell a hatósági jelzéseket a járművön elhelyezni? (5.1.1.) 

94. Milyen jelzést kell kihelyezni a jármű vezetőfülkéjében? (5.1.2.) 

95. Mit kell tartalmaznia a homlokirányjelzésnek? (5.2.1.) 

96. Mi az oldalirányjelzés? (5.2.2.) 
 

Szóbeli kérdések 
 

1. Ismertesse a jelzések szerepét, a jelzés „parancs elvét”! 2.1 

2. Ismertesse a Jelzők és a Jelzőeszközök fogalmát, feladatukat! 2.2,2,3 

3. Ismertesse a jelzések adásával szembeni követelményeket! 2.4 

4. Ismertesse a jelzések megfigyelésére vonatkozó előírásokat! 2.5 

5. Ismertesse a „kétes jelzés” fogalmát és az észlelésekor követendő eljárást! 2.6 

6. Ismertesse az „egyidejűleg adott eltérő értelmű jelzések” fogalmát és 
az észlelésük esetén követendő eljárást! 2.7 

7. Ismertesse a jelzők elhelyezésére és a jelző eszközökkel történő 
felszerelésre vonatkozó előírásokat! 2.8 

8. Csoportosítsa forgalmi szempontból a jelzőket és ismertesse feladatukat! 3.1 

9. Ismertesse az egyfogalmú főjelző jelzését, kiegészítő jelzését és azok 

jelentését! 3.2.3 

10. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

ellenmenet jelző jelzéseit és azok jelentését! 3.2.4.2 

11. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

hívójelzés jelzését és azok jelentését! 3.2.4.1 

12. Ismertesse a Főjelző és az utána elhelyezett, vele kényszerkapcsolatban 
lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok jelentését, valamint a két 
jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

13. Ismertesse a háromfogalmú főjelző jelzéseit és azok jelentését, ha a 
jelző oszlopán a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtáblát 
is elhelyezték! 3-2-1 

14. Ismertesse a Holdfényjelzők kialakítását, jelzéseit, kiegészítő jelzését és 
azok jelentését! 3.3.2 

15. Ismertesse a távvezérelt váltóknál alkalmazott Váltójelzők kialakítását, 
jelzéseit és azok jelentését! 3.4.1 

16. Ismertesse a Járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás 
helyére figyelmeztető jelzők kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.3 

17. Ismertesse a két lámpából álló fényjelzőkészülék, a Közúti fedezőjelző és a 
vele kényszerkapcsolatban lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok 
jelentését, valamint a két jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

18. Ismertesse az állítástárolás időzítő jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.6.1 

19. Ismertesse a Forgalomtechnikai összehangolás jelző és a 
Forgalomtechnikai ellenőrző jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 
3.4.6 
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20. Ismertesse az Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a 
villamosvágányon jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 3.4.7 

21. Ismertesse a kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelzőre 

vonatkozó előírásokat! 3.4.8 

22. Ismertesse a vágányfoglaltság jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.9 

23. Ismertesse a Megállóhely jelzőtáblák és az alattuk elhelyezhető 
kiegészítő táblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.10 

24. Ismertesse a kézi állítású ellensúlyos váltók váltójelzőjének és 
állítókészülékének a kialakítását, jelzéseit és azok jelentését! 3.4.11, 3.4.12 

25. Milyen kialakítású jelzőtáblák jelzik váltó csúcssínjének mechanikus 
rögzítését vagy a mechanikus rögzítés hiányát? 3.4.13, 3.4.14 

26. Ismertesse a megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla 

kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.2 

27. Ismertesse a Tiltott egyidejű menetek kezdete és a Tiltott egyidejű 
menetek vége jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.1 

28. Ismertesse a párhuzamos egyidejű menetet szabályozó táblát! 3.4.15.2 
29. Ismertesse az engedélyezett legnagyobb sebesség és az engedélyezett 

legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtáblák és az alattuk 

elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.16 

30. Ismertesse a pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.1 

31. Ismertesse a lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.2 

32. Ismertesse a Megállj jelzőtábla kialakítását, jelzésének jelentését és 
az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.18 

33. Ismertesse a Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla és az alatta 
elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.19 

34. Ismertesse a Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla és 
az alatta elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének 
jelentését! 3.4.20 

35. Milyen jelzések alkalmazásával jelezhető a villamos fékezésre kijelölt 
pályaszakasz? ismertesse e jelzőknek a kialakítását és jelzésének 
jelentését! 72g,72h 

36. Ismertesse a Biztonsági határjelző és a Vágány kenve jelzőtábla kialakítását 
és jelzésének jelentését! 3.4.21, 3.4.22 

37. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető 
jelzőtábla jelzésének jelentését! 3.4.23 

38. Ismertesse a menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző kialakítását, 

jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.21.1 

39. Ismertesse a menetárammal járható

 szakaszszigetelő jelző kialakítását, jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.24.2 

40. Ismertesse a Feszültséghatár és a Villamosszerelvény állj 
jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.25, 3.4.26 

41. Ismertesse az „ÁTV” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének 
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jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

42. Ismertesse a „VF” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

43. Ismertesse az „E” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

44. Ismertesse a megállás helye jelző kialakítását, jelzésének jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.30 

45. Ismertesse a váltó ráfutási szakasz kezdete jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.31 

46. Ismertesse a technikai figyelmeztető jelzőtábla

 kialakítását, jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó 

szabályokat! 3.4.32 

47. Ismertesse a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje és a 
Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtáblák kialakítását és 
jelzésének jelentését! 3.4.27, 3.4.28 

48. Miről ismeri fel az érvénytelen és az időszakosan érvénytelenített jelzőt és 
mi a teendő ennek észlelésekor? 3.4.5.1, 3.4.5.2 

49. Miről ismeri fel a használhatatlan jelzőt és mi a teendő ennek 
észlelésekor? 3.5.3 

50. Ismertesse a sárga színű jelzőzászlóval adható jelzéseket és azok 
jelentését! 4.1 

51. Ismertesse a fehér fényű jelzőlámpával adható jelzéseket és azok jelentését! 
4.1 

52. Hogyan adható Szabad jelzés, és ez mit jelent a járművezető részére? 4.1.1 

53. Hogyan adható – látható módon – a Lassan jelzés, és ez mit 
jelent a járművezető részére? 4.1.2 

54. Hogyan adható – látható módon – a Megállj jelzés, és ez mit 
jelent a járművezető részére? 4.1.3 

55. Ismertesse a jelzőbot alkalmazásának célját és szabályait! 4.1.4 

56. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon 
– a Figyelj és a Lassan jelzés! 4.2,4.2.1, 4.2.2 

57. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon 
– a Megállj és a Vészjelzés, illetve mit jelentenek ezek a jelzések a 
járművezető részére! 4.2.3, 4.2.4 

58. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható az Indulásjelzés! 4.2.5 

59. Sorolja fel a szerelvényen lévő hatósági jelzést! 5.1.1 

60. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén! 5.2, 5.2.1, 5.2.2 

61. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
nem forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén? 5.2, 5.2.1, 
5.2.2 

62. Milyen egyéb jelzések alkalmazhatók a járműveken? 5.1.2 
 

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 
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Írásbeli kérdések 

Közúti vasút 

1. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.1.) 

2. Mi  NEM tilos vezetés közben minden esetben? (6.4.) 

3. Mi minősül dohányzásnak? (6.6.) 

4. Hogyan kell a szolgálatot megkezdeni? (6.7.) 

5. Kinek adható át a jármű vezetése? (6.8.) 

6. Hogyan hagyható el a szolgálati hely? (6.9.) 

7. Mit tud az utasítások kiadásáról és végrehajtásáról? (6.10.) 

8. Válassza ki a helyes állítást az utasok tájékoztatásával kapcsolatosan! (6.11.) 

9. Felkérheti-e a szolgálatváltás után a leváltott járművezetőt az ön számára 
váltóállításra? (6.12.) 

10. A végállomás az a szolgálati hely... (7.3.) 

11. A közúti vasúti pályán a vasúti közlekedés... (8.1.) 

12. Válassza ki a helyes megfogalmazást a váltók alkatrészeivel kapcsolatban: 
(8.2.-8.2.2) 

13. Mikor állnak a csúcssínek szabályosan? (8.2.3.) 

14. Mit jelent az , hogy a váltó félállásban van? (8.2.4.) 

15. Mi a váltó gyöke? (8.2.5.) 

16. Mi az az alkatrész amely biztosítja a csúcssínek egymástól való állandó 
távolságát? (8.2.6.) 

17. Melyik az az eszköz amely alakzáró kényszerkapcsolattal akadályozza meg a 
váltó megnyílását? (8.2.7.) 

18. Melyik szerkezet végzi a váltóban a csúcssínek mozgatását és végállásban 
tartását? (8.2.8.) 

19. Mi a feladata a váltójelzőnek? (8.2.9.) 

20. Milyen csúcssín rögzítési módokat ismer? (8.3.) 

21. Milyen váltónak nevezzük azt, amelyikre gyök felől annak helytelen állására is 
rá szabad haladni, és át szabad állítani? (8.4.) 

22. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelyikre csak gyök felől szabad ráhaladni, 
mert a csúcssínjeit semmilyen eszköz nem tartja végállásban? (8.4.1.) 

23. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy rugó 
visszaállít eredeti állásába? (8.4.2.) 

24. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy 
speciális hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.3.) 
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25. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelynek szerkezete azt a felhasítás ellenére is 
az utoljára beállított állásban tartja? (8.4.3.) 

26. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy 
speciális hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.4.) 

27. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely a meglévő villamos pályára ráhelyezhető 
annak megbontása nélkül, és segítségével ideiglenes fejvégállomás alakítható 
ki? (8.4.5.) 

28. Melyek az alábbiak közül a nem hasítható váltók? (8.5.) 

29. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy 
speciális hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.5.) 

30. Mi minősül váltófelvágásnak az alábbiak közül? (8.5.) 

31. Hogyan lehet a felvágott váltóról lehaladni? (8.5.) 

32. Mi a teendő a felvágott váltóról való lehaladás után? (8.5.) 

33. Mikor kiszögelt egy váltó? (8.5.1.) 

34. Melyik állítás hamis? A váltó forgalmi szempontból használható, ha: (8.6.1.) 

35. Melyik a hamis állítás? Ha a váltó használhatóságának forgalmi feltételei nem 
teljesülnek, akkor... (8.6.2.) 

36. Melyek azok a váltók, amelyeket illetéktelen személy rongálás nélkül nem tud 
átállítani?(8.6.3.) 

37. A távvezérléses váltóállítás történhet az alábbi módokon: (8.7.) 

38. Melyik váltókat állítja kézi állítással a járművezető? (8.8.) 

39. Mikor szabad a váltóra ráhaladni? (8.11.) 

40. Mekkora a legnagyobb alkalmazható sebesség a mechanikusan nem rögzített 
csúcssínű váltókon való áthaladásnál? (8.12.) 

41. Hogyan kell áthaladni mechanikusan rögzített csúcssínű váltón? (8.13.) 

42. Milyen összekötő vágányokat különböztetünk meg? (8.14.) 

43. Hogyan kell áthaladni a vágánykereszteződéseken? (8.15.) 

44. Mikor szabad behaladni a végállomásra? (11.10.) 

45. Mikor áll fenn közrezárási tilalom? (11.11.) 

46. Mikor minősül tiltottnak két egyidejű menet? (11.12.) 

47. Hívójelzés esetén szabad elhaladni főjelző mellett? (11.13.) 

48. Milyen esetben kell a közúti fedezőjelző mellett közúti fedezőjelző ellenőrző 
jelzőjét alkalmazni? (11.14.) 

49. Milyen esetben tiltott egy váltón való áthaladáskor minden párhuzamos 
egyidejű menet? (11.15.) 

50. Melyik módszerrel lehet egyvágányú pályaszakaszon a közlekedést 
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szabályozni? (11.17.) 

51. Mi a teendő ha a felbontott pályaszakaszon való közlekedéskor a munkások 
nem hagyják el az űrszelvényt? (11.18.) 

52. Mikor kell a járművet fedezni? (11.19.) 

53. Hogyan kell szabályozni a főjelzővel fedezett vasúti átjáróban az áthaladást? 
(11.20.) 

54. Mi minősül az alábbiak közül rendkívüli eseménynek? (12.1.) 

55. Melyik járműmozgás NEM minősül helytelen irányú közlekedésnek? (12.6.) 

56. Miről kell meggyőződnie a járművezetőnek a hibás felsővezeték szakasz alá 
behaladás előtt? (12.14.) 

57. Tartós hálózati feszültség kimaradás alkalmával második járműként várakozik 
a feltorlódott járművek között. Mi a teendője az utasok tájékoztatásán és 
esetleges leszállításán kívül? (12.15.) 

58. Mi a teendő veszélyes talált tárgy esetén? (12.22.) 

59. Mi a teendő a járművezető rosszulléte esetén? (12.24.) 

60. Melyik jelzési utasítás szerinti jelzőtábla nem vonatkozik a nem villamos üzemű 
járművekre? (5.sz.melléklet.) 

 
Szóbeli kérdések 

 
1. Milyen feltételekkel lehet a forgalmi szolgálatot ellátni? 6.1. 

2. Mire kell a figyelmét fordítania, illetve milyen tevékenységet tilos végeznie a 

forgalmi szolgálat ellátása közben? 6.4. 

3. Milyen szabályok vonatkoznak a munkavégző képességre hátrányosan ható 

szer fogyasztására? 6.6. 

4. Ismertesse a szolgálat megkezdésére vonatkozó szabályokat! 6.7. 

5. Ismertesse a szolgálat átadás-átvételére és befejezésére vonatkozó 

szabályokat! 6.8. 

6. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó szabályokat! 6.9. 

7. Ismertesse a dohányzásra vonatkozó szabályokat! 6.5. 

8. Ismertesse az utasítások kiadására, tudomásulvételére és végrehajtására 

vonatkozó szabályokat! 6.10. 

9. Mi az eljárás, ha olyan utasítást kap, mely megítélése szerint az érvényben lévő 

jogszabályokkal, az Utasítással vagy társasági előírásokkal ellentétes? 610 

10. Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! 6.12. 

11. Mit értünk a közúti vasúti pálya alatt? 8.1. 

12. Határozza meg a kitérő és a váltó fogalmát! 1.8. 

13. Melyek a váltók alkatrészei? 8.2.1. 

14. Mi a tősín és a csúcsín? 8.2.2. 

15. Határozza meg a váltó szabályos állását! 8.2.3. 
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16. Mikor van a váltó félállásban? 8.2.4. 

17. Ismertesse a váltóra való ráhaladás irányainak meghatározását! 8.2.2.; 8.2.5. 

18. Mi az összekötő rúd feladata? 8.2.6. 

19. Mi a csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz feladata? 8.2.7. 

20. Mi az állítószerkezet és az állítórúd feladata? 8.2.8. 

21. Mit jelezhetnek a váltójelzők? 8.2.9. 

22. Milyen csúcssínrögzítési módokat ismer? 8.3. 

23. Ismertesse a hasítható váltók főbb jellemzőit és a kezelésükre vonatkozó 

szabályokat! 8.4. 

24. Mit nevezünk váltófelvágásnak? 8.5. 

25. Mikor és hogyan haladhat le a járművezető a felvágott váltón? 8.5. 

26. Mi a további teendő, ha a felvágott váltóról a jármű lehaladt? 8.5. 

27. Motoros váltó felvágása esetén hogyan kell végezni a próbaállítást? 8.5. 

28. Miről kell meggyőződni a váltó felvágása és a váltóról történő lehaladás után, ha 

a próbaállítás sikeres volt? 8.5. 

29. Hogyan és milyen feltételek esetén tartható fenn a közlekedés a felvágott váltón 

annak megvizsgálásáig? 8.5. 

30. Mit nevezünk kiszögelt váltónak? 8.5.1. 

31. Hogyan kell közlekedni a kiszögelt vagy kiékelt váltókon? 8.5.1. 

32. Melyek a váltó forgalmi szempontú használhatóságának feltételei? 8.6.1. 
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33. Mit kell tennie, ha a váltó használhatóságának forgalmi feltételei nem 

teljesülnek? 8.6.2. 

34. Ismertesse a távvezérléses váltóállítás módjait és szabályait! 8.7. 

35. Ismertesse a helyszíni kézi váltóállítás módjait és szabályait! 8.8. 

36. Ismertesse a járművezető közreműködésével történő távvezérelt váltóállításra 

vonatkozó szabályokat! 8.10. 

37. Ismertesse a szánszerkezettel, rádiós vagy egyéb módon történő váltóállítás 

szabályait! 8.10.1. 

38. Ismertesse a váltókon történő közlekedés általános szabályait! 8.10.1. 

39. Mekkora az engedélyezett sebesség a trolibusz munkavezeték-kereszteződés 

alatt, és hogyan kell áthaladni alatta a villamosnak? 8.16. 

40. Ismertesse a végállomások területén történő közlekedésre vonatkozó 

szabályokat! 11.10. 

41. Milyen tilalom vonatkozik a jelzőberendezés kezelőjére tiltott egyidejű menetek 

esetén! 11.12. 

42. Ismertesse a járműnek a „Tilos a továbbhaladás” jelzés melletti elhaladására 

vonatkozó szabályokat! 11.13. 

43. Ismertesse a főjelző ellenőrző jelzőjének üzemszerű működését. Mikor kell a 

fedezésről gondoskodni?  11.14. 

44. Ismertesse a közúti fedezőjelző ellenőrző jelzőjének üzemszerű működését! 

11.14. 

45. Ismertesse a használhatatlan jelző melletti elhaladásra vonatkozó szabályokat! 

11.15. 

46. Határozza meg a forgalmi kitérő fogalmát! 1.8. 

47. Sorolja fel, milyen módon szabályozható az egyvágányú pályán történő 

közlekedés? 11.17. 

48. Milyen módon tartható fenn a közlekedés, ha az egyvágányú pályán a forgalmat 

biztosító jelzőberendezés üzemképtelenné válik? 11.17. 

49. Mit nevezünk felbontott pályaszakasznak? 11.18. 

50. Ismertesse a jármű fedezésére vonatkozó szabályokat! Milyen helyzetekben kell 

mindig gondoskodni a jármű fedezéséről? 11.19. 

51. Mit nevezünk helytelen irányú közlekedésnek? 1.8. 

52. Sorolja fel, hogy a munkavezeték javítás helyénél ki adhat utasítást a 

járművezető részére az áramszedő kezelésére! 12.14. 

53. Ismertesse, hogy a hálózati feszültség kimaradásának megszűnése után az 

összetorlódott járműveket hogyan szabad elindítani! 12.15. 

54. A hálózati feszültség kimaradását mennyi idő elteltével és kinek kell jelenteni? 

12.15. 

55. Ismertesse a talált tárgyak kezelésére vonatkozó szabályokat! 12.22. 

56. Ismertesse a szolgálat ellátása közben bekövetkező rosszullétre vonatkozó 

szabályokat! 12.24. 

57. Ismertesse, hogy a munkavezetéktől függetlenül közlekedni képes vasúti 

járművekkel rendszeresen járt pályaszakaszokon ilyen jelzőberendezést kell 

telepíteni? (5. sz. melléklet) 
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A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 40 pont. 

A megfelelt szinthez 30 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

 
Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, 
Ismereti szinten: 5.1- 5.2 

• Felismerési szinten: 3.4.7-3.4.10, 3.4.29-3.4.30,3.5.1 

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs 

szakszerű biztonságos végrehajtására, 3.1.-3.4.6 -1,3.4.1-3.4.2.8,,3.4.1.3 .1- 

3.4.3.2,3.5.1,4.1-4.2.5 közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a járműveken 
alkalmazott jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő 
közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Reprodukciós szinten ismeri a járműközlekedés, tolás során betartandó 
szabályokat, munkájára vonatkozó előírásokat és képes azokat munkája során 
alkalmazni. 
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34.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI 

PÁLYA SZAKSZOLGÁLAT (F.1-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI 

UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA UTASÍTÁS ÉS 

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

 

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 15 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 15 kérdés az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 
és Mellékleteiből 

• 10 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 
vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 
helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  
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- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 

. 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 3 kérdés a Közúti vasúti F.2. sz. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 2 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

 (F.1-F.2. sz. Jelzési és Forgalmi Utasítás a közúti vasutak számára) 

AZ UTASÍTÁSOK HATÁLYA, TARTALMA, FOGALOMTÁR 

1.1. Az Utasítások tartalma  
1.2. Az Utasítás hatálya  
1.3. Az Utasítás ismerete  
1.4. Az Utasítás jóváhagyása, módosítása és hatálytalanítása  
1.5. Az Utasítás kiegészítői  
1.6. Végrehajtási utasítás kiadása  
1.7. Kezelési szabályzat kiadása  
1.8. Fogalomtár 
 

F.1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  A  JELZÉSEKRE, JELZŐKRE, 

JELZŐESZKÖZÖKRE  

2.1. A jelzések szerepe  
2.2. Jelzők  
2.3. Jelzőeszközök  
2.4. Követelmények a jelzések adásával szemben  
2.5. A jelzések megfigyelése  
2.6. Kétes jelzés  
2.7. Egyidejű, eltérő értelmű jelzések  
2.8. A jelzők elhelyezése  
2.9. A jelzők és jelzőeszközök megóvása 

 

3. JELZŐK  

3.1. A jelzők csoportosítása forgalmi szempontból  

3.2. Főjelzők  

3.2.1. A háromfogalmú főjelző jelzései  
3.2.2. A kétfogalmú főjelző jelzései  
3.2.3. Az egyfogalmú főjelző jelzése  
3.2.4. A főjelzők kiegészítő jelzései  
3.2.4.1. Hívójelzés  
3.2.4.2. Ellenmenet jelzés  
 
 
3.3. Közúti holdfényjelzők (forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek)  
3.3.1. A holdfényjelzők jelzési képei  
3.3.2. A három lámpából álló holdfényjelzők jelzései 
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3.4. Egyéb jelzők  
3.4.1. Távvezérelt váltók jelzései  
3.4.2. Váltóreteszelő jelző  
3.4.3. A járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető 
jelző  
3.4.4. Főjelző vagy közúti fedező jelző ellenőrző jelzője  
3.4.5. Forgalomtechnikai összehangolás jelző  
3.4.6. Forgalomtechnikai ellenőrző jelző  
3.4.6.1. Állítástárolás időzítő jelző  
3.4.7. Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a villamosvágányon jelző  
3.4.8. A kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelző  
3.4.9. Vágányfoglaltság jelző  
3.4.10. Megállóhely jelzőtábla  
3.4.11. A kézi állítású, ellensúlyos váltó váltójelzőjének jelzései  
3.4.12. A kézi állítású, ellensúlyos váltó állítókészülékének jelzései  
3.4.13. Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltó 
jelzőtábla  
3.4.14. Utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó jelzőtábla  
3.4.15. A párhuzamos, egyidejű meneteket szabályzó jelzőtáblák  
3.4.15.1. Tiltott egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtáblák  
3.4.15.2. Megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla  
3.4.16. Engedélyezett legnagyobb sebesség jelzőtábla  
3.4.16.1. Pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla  
3.4.16.2. Lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla  
3.4.17. Engedélyezett legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtábla 
3.4.18. Megállj! jelzőtábla  
3.4.19. Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.20. Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.21. Biztonsági határjelző  
3.4.22. Vágány kenve jelzőtábla   
3.4.23. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelzőtábla  
3.4.24. Szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.1. Menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.2. Menetárammal járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.25. Feszültséghatár jelzőtábla  
3.4.26. Villamosszerelvény állj! jelzőtábla  
3.4.27. Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtábla  
3.4.28. Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtábla  
3.4.29. Kiegészítő jelzők  
3.4.30. Megállás helye jelzőtábla  
3.4.31. Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtábla   
3.4.32. Technikai figyelmeztető jelzőtábla 
 

 

3.5 ÉRVÉNYTELEN ÉS HASZNÁLHATATLAN JELZŐK  

3.5.1. Érvénytelen jelzők  
3.5.2. Időszakosan érvénytelenített főjelző  
3.5.3. Használhatatlan jelzők  
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4. KÉZI JELZÉSEK  

4.1. Látható jelzések  
4.1.1. Szabad jelzés  
4.1.2. Lassan jelzés  
4.1.3. Megállj jelzés  
4.1.4. Jelzőbot alkalmazása  
 

4.2. Hallható jelzések  

4.2.1. Figyelj jelzés  
4.2.2. Lassan jelzés  
4.2.3. Megállj jelzés  
4.2.4. Vészjelzés  
4.2.5. Indulásjelzés 
 

5. JELZÉSEK A JÁRMŰVEKEN  

5.1. A járműveken feltüntetendő jelzések  
5.1.1. Hatósági jelzés  
5.1.2. Egyéb jelzések  
5.2. A jármű külső részén levő jelzések  
5.2.1. Homlokirányjelzés  
5.2.2. Oldalirányjelzés 
 

F.2. SZÁMÚ FORGALMI UTASÍTÁS 

6. ÁLTALÁNOS FORGALMI RENDELKEZÉSEK 

6.1. Alkalmasság a forgalmi szolgálat ellátására  
6.4. Magatartás és figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben  
6.5. Dohányzás 
6.6. A munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztása  
6.7. A szolgálat megkezdése  
6.8. A szolgálat átadás - átvétele, befejezése  
6.9. Szolgálati hely elhagyása  
6.10. Utasítások kiadása és végrehajtása  
6.11. Utasok tájékoztatása  
6.12. Felelősség 
 
  

7. MENETREND, JÁRATOK MEGNEVEZÉSE  

7.3. Végállomás   

 

8. VÁGÁNYOK, KITÉRŐK, VÁGÁNY- ÉS MUNKAVEZETÉK-KERESZTEZŐDÉSEK 
 
8.1. Közúti vasúti pálya  
8.2. A váltók alkatrészei forgalmi szempontból  
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8.2.1. Az alkatrészek felsorolása  
8.2.2. Tősínek és csúcssínek  
8.2.3. A csúcssínek szabályos állása  
8.2.4. A csúcssínek nem szabályos állása (félállás)  
8.2.5. A váltó gyöke  
8.2.6. Összekötő rúd  
8.2.7. Csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz  
8.2.8. Állítószerkezet, állítórúd  
8.2.9. Váltójelző  
8.3. Váltók csúcssínjeinek rögzítése  
8.4. Hasítható váltók  
8.4.1. Utánjáró váltó  
8.4.2. Rugós visszacsapó váltó  
8.4.3. Visszacsapó váltó  
8.4.4. Kulisszás, bilincses vagy rugós váltó  
8.4.5. Vendégkitérő  
8.5. Nem hasítható váltók  
8.5.1. Kiszögelt, kiékelt váltó  
8.6. Váltók használhatósága  
8.6.1. A váltók használhatóságának a forgalmi feltételei  
8.6.2. Eljárás, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek 
8.6.3. Váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltók  
8.7. Váltóállítási módok   
8.8. Helyszíni kézi váltóállítás  
8.9. Távvezérelt váltóállítás kezelő személy közreműködésével  
8.10. Távvezérelt váltóállítás a járművezető közreműködésével  
8.10.1. A távvezérelt váltóállítás általános szabályai  
8.10.2. A szánszerkezettel, rádiós, vagy egyéb módon történő váltóállítás szabályai 
8.10.3. Az állítástárolós kialakítású váltók állításának szabályai  
8.11. A váltókon történő közlekedés általános szabályai  
8.12. Áthaladás mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón  
8.13. Áthaladás mechanikusan rögzített csúcssínű váltón  
8.14. Összekötővágány  
8.15. Vágánykereszteződések  
8.16. Trolibusz munkavezeték-kereszteződések  
8.17. Tolópad 
 

9.JÁRMŰVEK BERENDEZÉSEI  

9.3. Áramszedő  

11. JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE 
 
11.11. Speciális közlekedési előírások két- vagy többvágányú pályaszakaszra  
11.12. Tiltott egyidejű menetek  
11.16. Elhaladás a vágányhoz közel elhelyezkedő tárgy mellett  
11.17. Közlekedés egyvágányú pályán  
11.18. Közlekedés felbontott pálya, illetve pályamunkálatok helyén  
11.19. Jármű fedezése  
 
12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 
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12.1. Rendkívüli esemény  
12.5. Közlekedés vízzel elöntött pályaszakaszon  
12.6. Közlekedés helytelen vágányon  
12.16. Kisiklás, elterelődés  
12.22. Talált tárgyak kezelése  
12.24. Rosszullét a szolgálat ellátása közben  
 

MELLÉKLETEK 
 
1. MELLÉKLET  
A váltókon való közlekedéskor engedélyezett általános sebességértékek 
 
2. MELLÉKLET  
Közlekedés hegyipályán 
 
3. MELLÉKLET  
A teherjárat és munkagép közlekedésére vonatkozó külön szabályok 
  
4. MELLÉKLET  
A légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgiajárművek közlekedésére 
vonatkozó külön szabályok  
 
5. MELLÉKLET  
A felsővezeték nélküli üzemre képes vasúti járművek közlekedésére vonatkozó külön 
szabályok  
 

KRESZ ISMERETEK  

 

Közlekedési ismeretek – KRESZ, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a 
közúti közlekedés szabályairól 

Bevezető rendelkezések 

• A rendelet hatálya 

• Az úttal kapcsolatos fogalmak 

• A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak 

• A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak 
A közúti közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések 

• Bizalmi elv és alkalmazása 

• A járművezetés személyi feltételei 

• Vezetői engedély, vasúti járművezetői igazolvány 

A járművek közlekedésben való részvételének feltételei 

• A közlekedésben való részvétel külön feltételei 
Közúti jelzések 

• A közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések 

• Útvonaltípust jelző táblák 

• Elsőbbséget szabályzó jelzőtáblák 
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• Utasítást adó jelzőtáblák 

• A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák 

• Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák 

• Veszélyt jelző táblák 

• Tájékoztatást adó jelzőtáblák 

• Útburkolati jelek 

• Egyéb közúti jelzések 

• Forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzései 

• A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

• A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

• A rendőr jelzései 

• A jelzőőr jelzése 

A járműközlekedés általános szabályai 

• Elindulás 

• Haladás az úton 

• Sebesség 

• Követési távolság 

• Irányváltoztatás, irányjelzés, hangjelzés 

• Előzés, kikerülés, kitérés 

• Párhuzamos közlekedés 

• Közlekedés autópályán, autóúton 

• Közlekedés villamospályával ellátott úttesten 

• Bekanyarodás 

• Elsőbbség az útkereszteződésben 

• Megfordulás, hátramenet 

• Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések 

• Közlekedés vasúti átjáróban 

• Közlekedés lakó-pihenő övezetben 

• Megállás, Várakozás 
A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 

• Gyalogosok közlekedése 

• Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése 

• A járművek utasaira vonatkozó szabályok 

• Magatartás a gyalogosokkal szemben 
Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok 

• Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek 

• Figyelmeztető jelzést használó járművek 

• Magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket használó 

gépjárművekkel szemben 

• Veszélyes anyagot szállító járművek 

• Magatartás veszélyes anyagot használó járművekkel szemben 

• Útvonalengedélyhez kötött járművek 

• A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 
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• Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok 

• A villamosokra vonatkozó eltérő szabályok 
A járművek terhelése 

• Személyszállítás, teherszállítás 
A járművek kivilágítása 

• Forgalomban való részvétel esetén, álló jármű esetén 
Utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok 

A járművet javító műhelyre és a járművek üzembentartóira vonatkozó 

rendelkezések 

Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok 

Állati erővel vont járművek, kézikocsik 

Állatok hajtása, vezetése 

Rendkívüli események 

Műszaki hiba 

Elromlott jármű vontatása 

Záró rendelkezések 

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

F.1. sz. Jelzési Utasítás 

Írásbeli kérdések 

5. Mit tartalmaznak az utasítások? (1.1.) 

2. Mire terjed ki az Utasítás hatálya? (1.2.) 

3. Kinek kell ismernie az Utasítást a lent felsoroltak közül? (1.3.) 

4. Mit tud az utasítás jóváhagyásáról illetve módosításáról? (1.4.) 

5. Mit tud az utasítást kiegészítő végrehajtási utasítások, rendelkezések, 
szabályzatok és előírások tartalmáról? (1.5.) 

6. Mikor kell kiadni végrehajtási utasítást? (1.6.) 

7. Melyiket nem kell kezelési szabályzatban szabályozni? (1.7.) 

8. Melyik az az alkatrész amely kapcsolatot teremt a munkavezeték és a jármű 
főáramú berendezései közt? (1.8.) 

9. Melyik az az alkatrészcsoport amelyik személyszállításra berendezett járműveknél 
lehetővé teszi, hogy a szerelvény működtetése egy vezetőfülkéből történjék? (1.8.) 

10. Az a pályarész amelyiknek csak egyik végéhez csatlakozik nyílt pálya a... (1.8.) 

11. Az éberségi berendezés az a berendezés, amely a járművezető 
cselekvőképességét ellenőrző berendezés, amely a cselekvőképtelenség esetén 
beavatkozik. (Igaz/Hamis) (1.8.) 
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12. Az a pályaszakasz, ahol a sínek alátámasztására szolgáló alj vagy aljak 
hiányoznak, a: (1.8.) 

13. Az a pályarész ahol a vágánytengely távolság kisebb mint a nyomtávolság, a 
(1.8.) 

 

14. Hogyan nevezzük a villamospályának azt a kialakítását, amely az egy vágányú 
pályán az ellentétes irányba haladó járművek keresztezését lehetővé teszi? (1.8.) 

15. Amikor egy leállított vasúti jármű a munkavállalók szándékán kívül elmozdul, ... 
nevezzük (1.8.) 

16. Mely jelenségeket kell járműtűzként kezelni? (1.8.) 

17. Hogyan nevezzük azt a vágányba épített szerkezetet, amely a járművek részére 
lehetővé teszik az egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladást?(1.8.) 

18. Ki az a személy aki munkakörénél fogva a vasúti társaság munkavállalója felett az 
adott helyszínen vagy szituációban a legmagasabb szakterületére vonatkozó 
utasítási joggal rendelkezik? (1.8.) 

19. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket és a pályát természetes 
vagy mesterséges létesítmények, illetve akadályok miatt a járműről a legnagyobb 
sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál pedig a mozgás 
szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet látni. (1.8.) 
(Egészítse ki!) 

20. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket időjárási okok miatt a 
járműről a legnagyobb sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál 
pedig a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet 
látni. (1.8.) (Egészítse ki!) 

21. Hogyan nevezzük azt a vasúti pálya kialakítást, ahol mindegyik sínszálnál 
megszakad a sínkorona folyamatossága, így lehetővé téve a keresztező irányból 
érkező szerelvények részére a saját vágányukon való továbbhaladást? (1.8.) 

22. Hogyan nevezzük azt a műveletet, ahol a gyök felől közlekedő vasúti jármű részére 
helytelenül álló váltót a jármű kerekei állítják át?  (1.8.) 

23. Az a berendezés amely a vontatómotorok fordulatszám szabályozásához és a 
villamos fékezés szükséges áramkörök közvetett kapcsolásához szükséges, a... 
(1.8.) 

24. A jármű menetirányának megváltoztatása olyan módon, hogy a vezetés az új irány 
szerinti első vezetőfülkéből történik, a...1.8.) 

25. A jelzés parancselve: (2.1.) 

26. Jelzőknek nevezzük azokat... (2.2.)27. Miket nevezünk jelzőeszközöknek? (2.3.) 

28. Milyen követelmények szerint kell a jelzéseket adni? (2.4.) 

29. Hogyan kell a jelzéseket megfigyelni? (2.5.) 

30. Mikor kétes egy jelzés? (2.6.) 

31.Minek kell tekinteni az eltérő értelmű, egyidejű jelzéseket? (2.7.) 
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32. Hol kell a jelzőket elhelyezni? (2.8.) 

33. Mi a teendő a jelzők és jelzőeszközök megóvása érdekében?(2.9.) 

34. Forgalmi szempontból megkülönböztetünk: (3.1.) 

35. Mi a teendője ha az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)  

 

 

 

 

36. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

 

37. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

38. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.2.)  

 

 

 

39 Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.3.)  

 

 

 

 

40. Az ábrán szereplő jelzést mutató jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (3.2.4.) 
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41. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

 

42. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

43. Ön az ábrán szereplő jelző elé érkezett. Milyen jelző ez, és mi a 
teendője? (3.3.2.) 

 

 

 

 

 

44. Válassza ki melyik esetben kell kézi állítást alkalmazni abban az esetben, ha a 
váltó távvezérelt! (3.4.1.)  

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és hol található?  

 

 

46. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? Mi a teendője? (3.4.2.)  

 

 

 

47. Ön a képen látható jelzőt látja. Hogyan értelmezi? (3.4.3.) 
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48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? (3.4.4.) 

 

 

 

49. Mit jelent Önnek az ábrán szereplő jelző jelzése? (3.4.5.)  

 

 

 

50. Hogyan kell alkalmazni, és miről tájékoztatja a járművezetőt az ábrán szereplő 
jelző? (3.4.6.) 

 

 

 

51. Miről tájékoztat az ábrán szereplő jelző? (3.4.6.1.)  

 

 

 

52. Mire kell számítson ha az ábrán szereplő jelzőt látja világítani? (3.4.7.) 

 

 

 

53. Mit jelez a járművezető számára az ábrán szereplő jelző? (3.4.8.) 

 

 

 

54. Miről tájékoztat az ábrán látható jelző? (3.4.9.) 

 

 

 

55. A megállóhely jelzőtábla alatt, az ábrán szereplő kiegészítő táblát látja. Mi a 
jelzőtábla jelentése?  (3.4.10.) 
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56. Honnan érkezik a váltóra, és a váltó milyen irányban áll? (3.4.11.) 

 

 

 

57. Milyen irányban áll a váltó? (3.4.12.)  

 

 

 

58. Milyen jelentéssel bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.13.) 

 

 

 

59. Milyen tartalommal bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.14.)  

 

 

 

60. Járművével az ábrán szereplő táblához érkezett. Mi a teendője? 
(3.4.15.1.)  

 

 

 

61. Milyen jelzőtábla látható az ábrán? (3.4.15.2.) 

 

 

 

 

62. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzőtábla mellett haladt el? (3.4.16.)  

 

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.16.1.) 
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64. Mi a teendője a táblával jelölt munkavezetéki helyen? (3.4.16.2.) 

 

 

 

65. Mi a teendője ha a szerelvény teljes hosszával elhaladt az ábrán szereplő tábla 
mellett? (3.4.17.)  

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.18.)  

  

 

 

67. Mi a teendője ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.19..) 

 

 

 

 

 

68. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.20.)  

 

 

 

 

69. Hol helyezik el az ábrán szereplő jelzőt? (3.4.21.) 
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70. Mit nem szabad a táblát követő pályaszakaszon? (3.4.22.) 

 

 

 

71. Mit nem szabad a jelzőtáblát követő pályaszakaszon? (3.4.23.) 

 

 

 

 

72. Mi a járművezető kötelessége az ábrán látható tábla alatti 
áthaladáskor (3.4.24.1.) 

 

 

 

73. Miről ad tájékoztatást az ábrán látható tábla? (3.4.24.2.)  

 

 

 

74. Milyen járművel haladhat be a táblát követő pályaszakaszra? (3.4.25.) 

 

 

 

 

75. Mi a teendője ha felsővezetékről üzemelő villamos járművel az ábrán szereplő 
táblát észleli? (3.4.26.)  
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76. Milyen váltók következnek a tábla utáni pályaszakaszon? (3.4.27.)  

 

 

 

 

77. Mit jelez az ábrán látható kiegészítő jelzés? (3.4.29.) 

 

 

 

 

78. Mi a teendője ha az ábrán szereplő táblát látja? (3.4.30.) 

 

 

 

79. Mi az ábrán látható jelzőtábla neve? (3.4.31.)  

 

 

 

 

80. Érvényes az ön által vezetett járműre az ábrán látható jelző? (3.5.1.)  

 

 

 

 

81. Mikor nem érvényes az ön által vezetett járműre a főjelző jelzési képe? 
(3.5.2.) 

 

 

 

 

 

82. Melyik esetben kell a jelzőt használhatatlannak nyilvánítani? (3.5.3) 

83. Mely jelzés jelentése: „A jármű biztonságos közlekedésének akadálya nincsen, 
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szabad a továbbhaladás” (4.1.1.) 

84. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (4.1.2.) 

 

 

 

 

85. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (4.1.3.) 

 

 

 

 

86. Milyen színű jelzőbotot kell alkalmazni egyvágányú pályarészeken a kétirányú 
közlekedés szabályozására? (4.1.4.) 

87. Milyen hallható jelzést lehet adni pályacsengővel? (4.2.) 

88. Hogyan kell adni jelzőharanggal a „Lassan!” jelzést? (4.2.1.) 

89. Hogyan kell adni jelzősíppal a „Figyelj!” jelzést? (4.2.2.) 

90. Milyen jelzés a jelzőeszközzel gyors egymásutánban adott két rövid hang? 
(4.2.3.) 

91. Hogyan kell vészjelzést adni? (4.2.4.) 

92. Mivel és hogyan lehet „Indulás!” jelzést adni? (.) 

93. Mely nézetekből kell a hatósági jelzéseket a járművön elhelyezni? (5.1.1.) 

94. Milyen jelzést kell kihelyezni a jármű vezetőfülkéjében? (5.1.2.) 

95. Mit kell tartalmaznia a homlokirányjelzésnek? (5.2.1.) 

96. Mi az oldalirányjelzés? (5.2.2.) 
 

Szóbeli kérdések 
 

1. Ismertesse a jelzések szerepét, a jelzés „parancs elvét”! 2.1 

2. Ismertesse a Jelzők és a Jelzőeszközök fogalmát, feladatukat! 2.2,2,3 

3. Ismertesse a jelzések adásával szembeni követelményeket! 2.4 

4. Ismertesse a jelzések megfigyelésére vonatkozó előírásokat! 2.5 

5. Ismertesse a „kétes jelzés” fogalmát és az észlelésekor követendő eljárást! 2.6 

6. Ismertesse az „egyidejűleg adott eltérő értelmű jelzések” fogalmát és 
az észlelésük esetén követendő eljárást! 2.7 

7. Ismertesse a jelzők elhelyezésére és a jelző eszközökkel történő 
felszerelésre vonatkozó előírásokat! 2.8 
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8. Csoportosítsa forgalmi szempontból a jelzőket és ismertesse feladatukat! 3.1 

9. Ismertesse az egyfogalmú főjelző jelzését, kiegészítő jelzését és azok 

jelentését! 3.2.3 

10. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

ellenmenet jelző jelzéseit és azok jelentését! 3.2.4.2 

11. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

hívójelzés jelzését és azok jelentését! 3.2.4.1 

12. Ismertesse a Főjelző és az utána elhelyezett, vele kényszerkapcsolatban 
lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok jelentését, valamint a két 
jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

13. Ismertesse a háromfogalmú főjelző jelzéseit és azok jelentését, ha a 
jelző oszlopán a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtáblát 
is elhelyezték! 3-2-1 

14. Ismertesse a Holdfényjelzők kialakítását, jelzéseit, kiegészítő jelzését és 
azok jelentését! 3.3.2 

15. Ismertesse a távvezérelt váltóknál alkalmazott Váltójelzők kialakítását, 
jelzéseit és azok jelentését! 3.4.1 

16. Ismertesse a Járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás 
helyére figyelmeztető jelzők kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.3 

17. Ismertesse a két lámpából álló fényjelzőkészülék, a Közúti fedezőjelző és a 
vele kényszerkapcsolatban lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok 
jelentését, valamint a két jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

18. Ismertesse az állítástárolás időzítő jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.6.1 

19. Ismertesse a Forgalomtechnikai összehangolás jelző és a 
Forgalomtechnikai ellenőrző jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 
3.4.6 

20. Ismertesse az Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a 
villamosvágányon jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 3.4.7 

21. Ismertesse a kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelzőre 

vonatkozó előírásokat! 3.4.8 

22. Ismertesse a vágányfoglaltság jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.9 

23. Ismertesse a Megállóhely jelzőtáblák és az alattuk elhelyezhető 
kiegészítő táblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.10 

24. Ismertesse a kézi állítású ellensúlyos váltók váltójelzőjének és 
állítókészülékének a kialakítását, jelzéseit és azok jelentését! 3.4.11, 3.4.12 

25. Milyen kialakítású jelzőtáblák jelzik váltó csúcssínjének mechanikus 
rögzítését vagy a mechanikus rögzítés hiányát? 3.4.13, 3.4.14 

26. Ismertesse a megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla 

kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.2 

27. Ismertesse a Tiltott egyidejű menetek kezdete és a Tiltott egyidejű 
menetek vége jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.1 

28. Ismertesse a párhuzamos egyidejű menetet szabályozó táblát! 3.4.15.2 
29. Ismertesse az engedélyezett legnagyobb sebesség és az engedélyezett 

legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtáblák és az alattuk 

elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.16 

30. Ismertesse a pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla kialakítását és 
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jelzésének jelentését! 3.4.16.1 

31. Ismertesse a lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.2 

32. Ismertesse a Megállj jelzőtábla kialakítását, jelzésének jelentését és 
az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.18 

33. Ismertesse a Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla és az alatta 
elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.19 

34. Ismertesse a Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla és 
az alatta elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének 
jelentését! 3.4.20 

35. Milyen jelzések alkalmazásával jelezhető a villamos fékezésre kijelölt 
pályaszakasz? ismertesse e jelzőknek a kialakítását és jelzésének 
jelentését! 72g,72h 

36. Ismertesse a Biztonsági határjelző és a Vágány kenve jelzőtábla kialakítását 
és jelzésének jelentését! 3.4.21, 3.4.22 

37. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető 
jelzőtábla jelzésének jelentését! 3.4.23 

38. Ismertesse a menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző kialakítását, 

jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.21.1 

39. Ismertesse a menetárammal járható

 szakaszszigetelő jelző kialakítását, jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.24.2 

40. Ismertesse a Feszültséghatár és a Villamosszerelvény állj 
jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.25, 3.4.26 

41. Ismertesse az „ÁTV” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

42. Ismertesse a „VF” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

43. Ismertesse az „E” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

44. Ismertesse a megállás helye jelző kialakítását, jelzésének jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.30 

45. Ismertesse a váltó ráfutási szakasz kezdete jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.31 

46. Ismertesse a technikai figyelmeztető jelzőtábla

 kialakítását, jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó 

szabályokat! 3.4.32 

47. Ismertesse a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje és a 
Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtáblák kialakítását és 
jelzésének jelentését! 3.4.27, 3.4.28 

48. Miről ismeri fel az érvénytelen és az időszakosan érvénytelenített jelzőt és 
mi a teendő ennek észlelésekor? 3.4.5.1, 3.4.5.2 

49. Miről ismeri fel a használhatatlan jelzőt és mi a teendő ennek 
észlelésekor? 3.5.3 

50. Ismertesse a sárga színű jelzőzászlóval adható jelzéseket és azok 
jelentését! 4.1 
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51. Ismertesse a fehér fényű jelzőlámpával adható jelzéseket és azok jelentését! 
4.1 

52. Hogyan adható Szabad jelzés, és ez mit jelent a járművezető részére? 4.1.1 

53. Hogyan adható – látható módon – a Lassan jelzés, és ez mit 
jelent a járművezető részére? 4.1.2 

54. Hogyan adható – látható módon – a Megállj jelzés, és ez mit 
jelent a járművezető részére? 4.1.3 

55. Ismertesse a jelzőbot alkalmazásának célját és szabályait! 4.1.4 

56. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon 
– a Figyelj és a Lassan jelzés! 4.2,4.2.1, 4.2.2 

57. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon 
– a Megállj és a Vészjelzés, illetve mit jelentenek ezek a jelzések a 
járművezető részére! 4.2.3, 4.2.4 

58. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható az Indulásjelzés! 4.2.5 

59. Sorolja fel a szerelvényen lévő hatósági jelzést! 5.1.1 

60. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén! 5.2, 5.2.1, 5.2.2 

61. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
nem forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén? 5.2, 5.2.1, 
5.2.2 

62. Milyen egyéb jelzések alkalmazhatók a járműveken? 5.1.2 

 
 

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 

Írásbeli kérdések 

Közúti vasút 

1. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.1.) 

2. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.2.) 

3. Mi  NEM tilos vezetés közben minden esetben? (6.4.) 

4. Mi minősül dohányzásnak? (6.6.) 

5. Hogyan kell a szolgálatot megkezdeni? (6.7.) 

6. Kinek adható át a jármű vezetése? (6.8.) 

7. Hogyan hagyható el a szolgálati hely? (6.9.) 

8. Mit tud az utasítások kiadásáról és végrehajtásáról? (6.10.) 

9. Válassza ki a helyes állítást az utasok tájékoztatásával kapcsolatosan! (6.11.) 

10. Felkérheti-e a szolgálatváltás után a leváltott járművezetőt az ön számára 
váltóállításra? (6.12.) 

11. A végállomás az a szolgálati hely... (7.3.) 

12. A közúti vasúti pályán a vasúti közlekedés... (8.1.) 
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13. Válassza ki a helyes megfogalmazást a váltók alkatrészeivel kapcsolatban: (8.2.-
8.2.2) 

14. Mikor állnak a csúcssínek szabályosan? (8.2.3.) 

15. Mit jelent az , hogy a váltó félállásban van? (8.2.4.) 

16. Mi a váltó gyöke? (8.2.5.) 

17. Mi az az alkatrész amely biztosítja a csúcssínek egymástól való állandó 
távolságát? (8.2.6.) 

18. Melyik az az eszköz amely alakzáró kényszerkapcsolattal akadályozza meg a 
váltó megnyílását? (8.2.7.) 

19. Melyik szerkezet végzi a váltóban a csúcssínek mozgatását és végállásban 
tartását? (8.2.8.) 

20. Mi a feladata a váltójelzőnek? (8.2.9.) 

21. Milyen csúcssín rögzítési módokat ismer? (8.3.) 

22. Milyen váltónak nevezzük azt, amelyikre gyök felől annak helytelen állására is rá 
szabad haladni, és át szabad állítani? (8.4.) 

23. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelyikre csak gyök felől szabad ráhaladni, mert a 
csúcssínjeit semmilyen eszköz nem tartja végállásban? (8.4.1.) 

24. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy rugó 
visszaállít eredeti állásába? (8.4.2.) 

25. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 
hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.3.) 

26. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelynek szerkezete azt a felhasítás ellenére is az 
utoljára beállított állásban tartja? (8.4.3.) 

27. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 
hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.4.) 

28. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely a meglévő villamos pályára ráhelyezhető 
annak megbontása nélkül, és segítségével ideiglenes fejvégállomás alakítható ki? 
(8.4.5.) 

29. Melyek az alábbiak közül a nem hasítható váltók? (8.5.) 

30. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 
hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.5.) 

31. Mi minősül váltófelvágásnak az alábbiak közül? (8.5.) 

32. Hogyan lehet a felvágott váltóról lehaladni? (8.5.) 

33. Mi a teendő a felvágott váltóról való lehaladás után? (8.5.) 

34. Mikor kiszögelt egy váltó? (8.5.1.) 

35. Melyik állítás hamis? A váltó forgalmi szempontból használható, ha: (8.6.1.) 

36. Melyik a hamis állítás? Ha a váltó használhatóságának forgalmi feltételei nem 
teljesülnek, akkor... (8.6.2.) 
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37. Melyek azok a váltók, amelyeket illetéktelen személy rongálás nélkül nem tud 
átállítani?(8.6.3.) 

38. A távvezérléses váltóállítás történhet az alábbi módokon: (8.7.) 

39. Melyik váltókat állítja kézi állítással a járművezető? (8.8.) 

40. Mikor állíthat váltót a járművezető olyan helyen, ahol a váltók távvezérelt állítását 
az azzal megbízott dolgozó, vagy tabulátorkezelő végzi? (8.9.) 

41. Hogyan kell megválasztani a járművezető által távvezérléssel álított váltóknál a 
váltó megközelítésekor alkalmazandó sebességet? (8.10.1) 

42. Milyen sebességet alkalmazhat a járművezető a szánszerkezet alatt való 
áthaladás során? (8.10.2.) 

43. Hogyan történik az állítástárolós váltó állítása? (8.10.3.) 

44. Mikor szabad a váltóra ráhaladni? (8.11.) 

45. Mekkora a legnagyobb alkalmazható sebesség a mechanikusan nem rögzített 
csúcssínű váltókon való áthaladásnál? (8.12.) 

46. Hogyan kell áthaladni mechanikusan rögzített csúcssínű váltón? (8.13.) 

47. Milyen összekötő vágányokat különböztetünk meg? (8.14.) 

48. Hogyan kell áthaladni a vágánykereszteződéseken? (8.15.) 

49. Hogyan kell áthaladni trolibusz munkavezeték keresztezés alatt? (8.16.) 

50. Mikor kezdhető meg tolópadot érintő mozgás? (8.17.) 

51. Az alábbiak közül melyik feltétele az áramszedő berendezés feleresztésének? 
(9.3) 

52. Mikor minősül tiltottnak két egyidejű menet? (11.12.) 

53. Hívójelzés esetén szabad elhaladni főjelző mellett? (11.13.) 

54. Milyen esetben kell a közúti fedezőjelző mellett közúti fedezőjelző ellenőrző 
jelzőjét alkalmazni? (11.14.) 

55. Melyik módszerrel lehet egyvágányú pályaszakaszon a közlekedést szabályozni? 
(11.17.) 

56. Mi a teendő ha a felbontott pályaszakaszon való közlekedéskor a munkások nem 
hagyják el az űrszelvényt? (11.18.) 

57. Mikor kell a járművet fedezni? (11.19.) 

58. Mi minősül az alábbiak közül rendkívüli eseménynek? (12.1.) 

59. Hány cm-rel kell az elöntött pályaszakaszon a víz szintjének a sínkorona felett 
lennie, hogy az áramszedőt le kelljen vezérelni? (12.5.) 

60. Melyik járműmozgás NEM minősül helytelen irányú közlekedésnek? (12.6.) 

61. Mi a teendő veszélyes talált tárgy esetén? (12.22.) 

62. Mi a teendő a járművezető rosszulléte esetén? (12.24.) 
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63. Mekkora a legkisebb alkalmazható követési távolság hegyipályán? 
(2.sz.melléklet)) 

64. Hány darab közúti vasúti teherkocsit továbbíthat egy közúti vasúti mozdony? 
(3.sz.melléklet) 

65. Hány fő munkavállaló teljesít szolgálatot a légfékes, illetve nosztalgia járműveken? 
(4.sz. melléklet) 

66. Melyik jelzési utasítás szerinti jelzőtábla nem vonatkozik a nem villamos üzemű 
járművekre? (5.sz.melléklet.) 

 

 
Szóbeli kérdések 

 
1. Milyen feltételekkel lehet a forgalmi szolgálatot ellátni? 6.1 

2. Mire kell a figyelmét fordítania, illetve milyen tevékenységet tilos végeznie a 

forgalmi szolgálat ellátása közben? 6.4 

3. Milyen szabályok vonatkoznak a munkavégző képességre hátrányosan ható 

szer fogyasztására? 6.6 

4. Ismertesse a szolgálat megkezdésére vonatkozó szabályokat! 6.7 

5. Ismertesse a szolgálat átadás-átvételére és befejezésére vonatkozó 

szabályokat! 6.8 

6. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására és a dohányzásra vonatkozó 

szabályokat! 6.9 

7. Ismertesse az utasítások kiadására, tudomásulvételére és végrehajtására 

vonatkozó szabályokat! 6.10 

8. Ismertesse a felelősségre vonatkozó szabályokat! 6.12 

9. Mit értünk a közúti vasúti pálya alatt? 8.1 

10. Melyek a váltók alkatrészei? 8.2.1 

11. Mi a tősín és a csúcsín? 8.2.2 

12. Határozza meg a váltó szabályos állását! 8.2.3 

13. Mikor van a váltó félállásban? 8.2.4 

14. Ismertesse a váltóra való ráhaladás irányainak meghatározását! 

15. Mi az összekötő rúd feladata? 8.2.6 

16. Mi a csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz feladata? 8.2.7 

17. Mi az állítószerkezet és az állítórúd feladata? 8.2.8 

18. Mit jelezhetnek a váltójelzők? 8.2.9 

19. Milyen csúcssínrögzítési módokat ismer? 8.3 

20. Mit nevezünk hasítható váltónak? 8.4 

21. Ismertesse a hasítható váltók főbb jellemzőit és a kezelésükre vonatkozó 

szabályokat! 8.4.1 

22. Mit nevezünk utánjáró váltónak? 8.4.1 

23. Ismertesse, mikor és hogyan lehet utánjáró váltón csúccsal szemben 

közlekedni? 8.4.1 

24. Ismertesse a rugós visszacsapó feldatát, és kezelését! 8.42 

25. Ismertesse a visszacsapó váltó feldatát, kezelését! 8.4.3 
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26. Ismertesse a kulisszás, bilincses vagy rugós váltót, és kezelését! 8.4.4 

27. Ismertesse a vendégitérő feladatát, részeit! 8.4.5 

28. Ismertesse mekkora az engedélyezett sebesség a vendégkitérőn, és mikor lehet 

ettől eltérni? 8.4.5 

29. Ismertesse, mit kell kiadni, vendégkitérő telepítése esetén? 8.4.5 

30. Ismertesse milyen váltókat nevezünk nem hasíthatónak! 8.5 

31. Sorolja fel a nem hasítható váltókat 8.5 

32. Mit nevezünk váltófelvágásnak? 8.5 

33. Milyen feltételekkel lehet továbbhaladást engedélyezni a felvágott váltón ? 8.5 
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34. Az Utasítás szerint jogosult személy mikor és hogyan engedélyezheti a felvágott 

váltón a jármű lehaladását? 8.5 

35. Milyen feltételekkel tartható fenn a közúti vasúti forgalom a felvágott váltón? 

36. Váltófelvágás esetén, ha a jármű lehaladt a felvágott váltóról, mi az első teendő? 

8.6 

37. Ha a felvágott váltó forgalmi szempontból használható, akkor mi először  a 

teendő? 8.5 

38. Mit nevezünk kiszögelt váltónak? 8.5.1 

39. Hogyan kell közlekedni a kiszögelt vagy kiékelt váltókon? 8.5.1 

40. Melyek a váltó forgalmi szempontú használhatóságának feltételei? 8.6.1 

41. Milyen feltételekkel szabad közlekedni olyan váltón, amelynél a váltó 

használhatóságának forgalmi feltételei nem teljesülnek? 8.6.2 

42. Milyen szabályok vonatkoznak a váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltókra? 

8.6.3 

43. Sorolja fel a váltóállítás lehetséges módjait! 8.7 

44. Ismertesse a helyszíni kézi váltóállítás módjait és szabályait! 8.8 

45. Milyen kötelessége van a távvezérelt váltóállítással kapcsolatban a berendezés 

kezelésére beosztott munkavállalónak? 8.9 

46. Ismertesse a járművezető közreműködésével történő távvezérelt váltóállításra 

vonatkozó szabályokat! 8.10.1 

47. Ismertesse a szánszerkezettel, rádiós vagy egyéb módon történő váltóállítás 

szabályait! 8.10.2 

48. Ismertesse a váltókon történő közlekedés általános szabályait! 8.11 

49. Ismertesse a mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 

szabályait! 8.12 

50. Ismertesse a mechanikusan rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 

szabályait! 8.13 

51. Mit nevezünk összekötő vágánynak? 8.14 

52. Ismertesse a vágánykereszteződésen történő közlekedés szabályait! 8.15 

53. Milyen módon kell közlekedni két- vagy többvágányú pályaszakaszon? 11.11 

54. Mit nevezünk tiltott egyidejű meneteknek? 11.12 

55. Ismertesse mikor engedélyezhető a megengedett egyidejű menet! 11.12 

56. Határozza meg a forgalmi kitérő fogalmát! 11.17 

57. Ismertesse az egyvágányú pályáról történő kihaladáskor, és a forgalmi kitérőkre 

vonatkozó szabályt! 11.17 

58. Mit nevezünk felbontott pályaszakasznak? 

59. Ismertesse a járműnek a felbontott pályán, illetve pályamunkálatok helyén 

történő közlekedésére vonatkozó szabályokat! 11.18 

60. Ismertesse a jármű fedezésére vonatkozó szabályokat! Milyen helyzetekben kell 

mindig gondoskodni a szerelvény fedezéséről? 11.19 

61. Ismertesse a járműnek a vízzel elöntött pályán történő közlekedésére vonatkozó 

szabályokat! 12.5 

62. Mit nevezünk helytelen irányú közlekedésnek? 
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63. Ismertesse a járműnek a helytelen vágányon történő közlekedésére vonatkozó 

szabályokat! 12.6 

64. Ismertesse a talált tárgyak kezelésére vonatkozó szabályokat! 12.22 

65. Ismertesse a szolgálat ellátása közben bekövetkező rosszullétre vonatkozó 

szabályokat! 12.24 

66. Ismertesse a váltókon való közlekedéskor engedélyezett általános 

sebességeket! 1sz melléklet 

67. A hóseprő mozdonyok hóseprés közben milyen útvonalon közlekedhetnek? 

 

 
KRESZ és Közlekedésbiztonsági ismeretek 

Írásbeli kérdések 

1. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, 
hogy…(KRESZ.3.§.) 

2. Melyik közlekedési magatartás minősül zavarásnak? (KRESZ.3.§.) 

3. Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül akadályozásnak!  
(KRESZ.3.§.) 

4. Az alábbiak közül mi minősül veszélyeztetésnek? (KRESZ.3.§.) 

5. Mikor nincs a járművezető biztonságos vezetésre képes állapotban? (KRESZ.4.§.) 

6. Válassza ki azt az esetet, amikor a járművezető nincs a biztonságos vezetésre 
képes állapotban! (KRESZ.4.§.) 

7. Átadható-e a jármű vezetése, ha az illető nem hozta magával az adott 
járműkategóriára érvényes vezetői engedélyét? (KRESZ.4.§.) 

8. Válassza ki a hangjelzés adására vonatkozó helyes állítást! (KRESZ.30.§.) 

9. Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására és ellenőrzésére is 
jogosult! (KRESZ.6.§.) 

10. Válassza ki, hogy a jelzőtáblák mely csoportja nem vonatkozik a villamosra? 
(KRESZ.53.§.) 

11. Meddig tart a "Jobbra bekanyarodni tilos" és a "Balra bekanyarodni tilos" jelzőtábla 
hatálya? (KRESZ.14.§.) 

12. Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő 
útkereszteződés kezdete? (KRESZ.14.§.) 

13. Válassza ki, hogy általában mekkora távolság van a veszélyt jelző tábla és a 
veszélyes hely (veszélyes útszakasz kezdete) között? (KRESZ.16.§.) 

14. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

15. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

16. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet? 
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(KRESZ.18.§.) 

17. Milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet? (KRESZ.18.§.) 

18. Mit jelent, ha a fénysorompó két egymás mellett lévő lámpája felváltva villogó piros 
fénnyel jelez? (KRESZ.19.§.) 

19. A fénysorompó alsó lámpája villogó fehér fénnyel jelez. Mi a jelzés értelme? 
(KRESZ.19.§.) 

20. A fény - és félsorompóval együtt biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást 
engedélyezi, ha…(KRESZ.19.§.) 

21. A teljes sorompóval biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást engedélyezi, 
…(KRESZ.19.§.) 

22. A vasúti átjáró biztosítására szolgáló fénysorompó üzemzavarát jelzi, 
ha…(KRESZ.19.§.) 

23. Válassza ki, hogy melyik esetben köteles meggyőződni a gyalogos az úttestre 
lépés veszélytelenségéről? (KRESZ.21.§.) 

24. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

25. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

26. Mikor kell a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie? 
(KRESZ.21.§.) 

27. Hol haladhat át a gyalogos a zárt villamospályán? (KRESZ.21.§.) 

28. Válassza ki a járművek utasaira vonatkozó szabályt! (KRESZ.23.§.) 

29. Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül utasnak felszállni, 
illetőleg arról leszállni…(KRESZ.23.§.) 

30. Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg az 
úttestre történik, az utasnak akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, 
ha…(KRESZ.23.§.) 

31. A forgalomirányító fényjelző készülék jelzése a villamosra is irányadó, kivéve, 
ha…(KRESZ.53.§.) 

32. Mikor  nem köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? (KRESZ.53.§.) 

33. Melyik esetben köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? (KRESZ.53.§.) 

34. Melyik esetben minősül elinduló járműnek a villamos? (KRESZ.24.§.) 

35. Milyen kötelezettsége van a villamos vezetőjének, ha az általa vezetett villamos 
elinduló járműnek minősül? (KRESZ24.§.) 

36. A zárt villamospályáról az úttestre ráhajtó villamos vezetőjének …(KRESZ.28.§.) 

37. A villamos sebességét az engedélyezett sebességhatárokon belül úgy kell 
megválasztani, hogy …(KRESZ.26.§.) 

38. Mekkora távolságot kell tartani az előttünk haladó jármű mögött, annak 
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követésekor? (KRESZ.27.§.) 

39. Aki járművel irányt változtat köteles …(KRESZ.29.§.) 

40. Válassza ki a hangjelzésre vonatkozó helyes állítást! (KRESZ.30.§.) 

41. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 
útkereszteződésben …(KRESZ.28.§.) 

42. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 
útkereszteződésben …(KRESZ.28.§.) 

43. Válassza ki a jármű sebességének megválasztására vonatkozó helyes állítást! 
(KRESZ.26.§.) 

44. Hogyan kell megválasztani a jármű helyes sebességét? (KRESZ.26.§.) 

45. Válassza ki a villamosra vonatkozó szabályt! (KRESZ.31.§.) 

46. Elsőbbséget kell adni … (KRESZ.28.§.) 

47. Elsőbbséget kell adni …(KRESZ.28.§.) 

48. Hogyan előzhető meg az úttest közepén haladó villamos? (KRESZ.34.§.) 

49. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost a vasúti átjáróban, illetve 
közvetlenül előtte? (KRESZ.34.§.) 

50. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez közeledő villamost szabad-e előzni? 
(KRESZ.34.§.) 

51. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost ha a domborzati viszonyok 
(bukkanó) miatt az előrelátás korlátozott? (KRESZ.34.§.) 

52. A villamos az úttest szélén, be nem látható útkanyarulatban halad. Szabad-e 
előzni? (KRESZ.34.§.) 

53. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez 
közeledik? (KRESZ.34.§.) 

54. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez 
közeledik? (KRESZ.34.§.) 

55. Melyik esetben szabad a villamost egyenrangú utak kereszteződésében 
megelőzni? (KRESZ.34.§.) 

56. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez 
érkezik. A másik sávon haladó jármű lassít majd a gyalogos-átkelőhelynél megáll. 
Mi az Ön teendője? (KRESZ.43.§.) 

57. Melyik esetben kell a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok 
alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is 
figyelembe venni? (KRESZ.38.§.) 

58. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű a 
villamospályán? (KRESZ.38.§.) 

59. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű a 
villamospályán? (KRESZ.38.§.) 
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60. Milyen feltételekkel hajthat rá és haladhat folyamatosan más jármű a 
villamospályán, ha útburkolati jel vezette rá? (KRESZ.38.§.) 

61. Mi a teendő, ha a vasúti átjáróban járműve elakad? (KRESZ.39.§.) 

62. Milyen feltételek mellett hagyhatja őrizetlenül a villamost a vezetője? 
(KRESZ.41.§.) 

63. Melyek a megkülönböztető jelzéseket használó járművek? (KRESZ.42.§.) 

64. Mi a teendő, ha megkülönböztető jelzéseket használó jármű közeledik felénk? 
(KRESZ.42.§.) 

65. Hogyan kell másik járművel megközelíteni, illetőleg elhaladni a megkülönböztető 
fényjelzést használó álló jármű mellett? (KRESZ.42.§.) 

66. A megkülönböztető jelzéseket használó járművet …(KRESZ.42.§.) 

67. Hogyan kell megválasztani a követési távolságot a megkülönböztető jelzéseket 
használó jármű mögött? (KRESZ.42.§.) 

68. Mikor kell a forgalomban résztvevő járművet kivilágítani? (KRESZ.44.§.) 

69. Mikor kell az álló járművet kivilágítani? (KRESZ.44.§.) 

70. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel járó közlekedési baleset részese? 
(KRESZ.58.§.) 

71. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel nem járó közlekedési baleset részese? 
(KRESZ.58.§.) 

72. Kit kell értesítenie, ha a közlekedési baleset részese a veszélyes anyagot szállító 
jármű?  (KRESZ.58.§.) 

73. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban 
kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

74. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban 
kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

75. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban 
kinyújtva tartja,  (KRESZ.6.§.) 

76. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

77. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

78. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga mögé 
int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 

79. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga mögé 
int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 

80. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

81. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 
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Szóbeli kérdések 

 
1. Ismertesse az útkereszteződésnél alkalmazott elsőbbséget szabályozó 

jelzőtáblákat! 
2. Ismertesse az útszűkületnél alkalmazott elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat! 

3. Ismertesse a körforgalomhoz kapcsolódó jelzőtáblákat, illetve a körforgalommal 

kapcsolatos közlekedési szabályokat! 

4. Ismertesse a vasúti átjáró előtt alkalmazható veszélyt jelző táblákat, útburkolati 

jeleket és az elhelyezésükre vonatkozó általános szabályokat! 

5. Ismertesse a gyalogosok közlekedésével kapcsolatos veszélyt jelző táblákat, 

útburkolati jeleket és az elhelyezésükre vonatkozó általános szabályokat! 

6.  Ismertesse „villamos” fogalmának meghatározását, a villamosok 

közlekedésével kapcsolatos veszélyt jelző táblákat és az elhelyezésükre 

vonatkozó általános szabályokat! 

7. Hogyan jelzik a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és milyen közlekedési szabályokat 

kell itt alkalmaznia? 

8. Milyen jelzőtáblákkal jelölik ki az egyirányú forgalmú utat, és milyen közlekedési 

rendet alakíthatnak ki az ilyen utakon? 

9. Hogyan jelzik a villamos megállóhelyét és milyen szabályok vonatkoznak a 

közlekedésben résztvevőkre a különböző kialakítású villamos 

megállóhelyeknél? 

10. Ismertesse a terelővonal és a záróvonal alkalmazásának lehetőségeit és a 

kapcsolódó közlekedési szabályokat! 

11. Ismertesse a veszélyes helyek jelzésére szolgáló útburkolati jeleket! 

12. Milyen jelzőtáblák és útburkolati jelek szabályozhatják a járművek 

útkereszteződés előtti besorolásának rendjét? 

13. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló három lencsés fényjelző 

készüléket! 

14. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló két lencsés fényjelző 

készüléket! 

15. Ismertesse a gyalogosforgalom irányítására szolgáló kétlencsés 

fényjelzőkészüléket! 

16. Ismertesse a forgalmat irányító rendőr karjelzéseit! 

17. Ismertesse a forgalmat irányító jelzőőr vagy polgárőr jelzéseit! 

18. Ismertesse a vasúti átjáró biztosítására szolgáló fény- és félsorompót! 
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19. Ismertesse a vasúti átjáró biztosítására szolgáló teljes sorompót! (kialakítása, 

kiegészítő jelzések, jelzései és azok jelentése, üzemzavar) 

20. Mit nevezünk elindulásnak, illetve milyen kötelezettsége van az elinduló jármű 

vezetőjének? 

21. Általában hol és hogyan kell az úton a járművekkel közlekedni? 

22. Milyen körülmények figyelembevételével kell megválasztani – az engedélyezett 

sebességhatárokon belül – a jármű sebességét? Mit nevezünk abszolút és 

relatív gyorshajtásnak, illetve indokolatlanul lassú haladásnak? 

23. Milyen körülmények figyelembevételével kell megválasztani – az előttünk haladó 

jármű mögött – a követési távolságot? Milyen követési távolságot kell tartani a 

megkülönböztető jelzéseit használó jármű mögött? 

24. Ismertesse az irányváltoztatásra és az irányjelzésre vonatkozó szabályokat! 

25. Milyen feltételekkel szabad a villamospályára más járművel ráhajtani, azon 

folyamatosan haladni, ha útburkolati jelek nem vezetik rá a járműforgalmat? 

26. Milyen feltételekkel szabad a villamospályára más járművel ráhajtani, azon 

folyamatosan haladni, ha útburkolati jelek vezetik rá a járműforgalmat? 

27. Ismertesse, hogy milyen helyzetekben vonatkozik a villamosra az általánostól 

eltérő külön elsőbbségi szabály! 

28. Hogyan kell megközelíteni és áthaladni a vasúti átjárón? 

29. Ismertesse az útkereszteződésben bekanyarodni szándékozó jármű 

vezetőjére vonatkozó „besorolás” szabályait! 

30. Ismertesse a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályokat! 

31. Ismertesse a járművek utasaira vonatkozó szabályokat! 

32. Ismertesse a személyi sérüléssel nem járó közúti baleset esetén követendő 

szabályokat! 

33. Ismertesse a személyi sérüléssel járó közúti baleset esetén követendő 

szabályokat! 

34. Kit és milyen esetben terhel értesítési kötelezettség közlekedési baleset vagy 

járműtűz esetén, illetve kit kell értesítenie? 

35. Kit és milyen esetben terhel segítségnyújtási kötelezettség közlekedési 

baleset vagy járműtűz esetén? 

36. Milyen külön szabályok vonatkoznak a megkülönböztető jelzéseket használó 

járművekre, illetve milyen magatartást kell tanúsítani velük szemben a 

közlekedés más résztvevőinek? 

37. Mikor tekintjük párhuzamos közlekedésre alkalmasnak az úttestet, illetve milyen 

tilalmak érvényesek a párhuzamos közlekedés esetén? 

38. Ismertesse a közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezéseket! 

39. Ismertesse a jármű vezetéséhez szükséges személyi feltételeket! 

40. Milyen magatartást kell tanúsítani a gyalogosokkal szemben? 

41. Ismertesse az útkereszteződésben jobbra bekanyarodó járműre – a kanyarodási 

szabályokból – vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 

42. Ismertesse az útkereszteződésben balra bekanyarodó járműre – a kanyarodási 

szabályokból – vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 

43. Ismertesse a kanyarodó főútvonalon továbbhaladó és arról letérő járművekre 
vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségeket! 
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A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 40 pont. 

A megfelelt szinthez 30 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

 
Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, 
Ismereti szinten: 5.1- 5.2 

• Felismerési szinten: 3.4.7-3.4.10, 3.4.29-3.4.30,3.5.1 

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket (Reprodukciós szinten azok jelentését is)  

és képes a kapott jelzési parancs szakszerű biztonságos végrehajtására, 3.1.-

3.4.6 -1,3.4.1-3.4.2.8,,3.4.1.3 .1- 3.4.3.2,3.5.1,4.1-4.2.5 közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a járműveken alkalmazott 
jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő 
közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Téveszés nélkül ismeri a jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat és a fő-, 
holdfény, és egyéb jelzőkkel adott jelzési képeket. 

• Tévesztés nélkül felismeri a figyelmeztető jeleket 

• Ismeri a szolgálat ellátására vonatkozó szabályokat 
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35.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI MUNKAVEZETŐ (F.1-F.2. 

SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK 

SZÁMÁRA UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-

KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 15 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 15kérdés az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), és 
Mellékleteiből 

• 10 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a vizsgatevékenységet. 
A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden helyes válasz 1 pontot 
ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  
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- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 

. 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 2 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 2 kérdés a Közúti vasúti F.2. sz. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 2 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

 (F.1-F.2. sz. Jelzési és Forgalmi Utasítás a közúti vasutak számára) 

AZ UTASÍTÁSOK HATÁLYA, TARTALMA, FOGALOMTÁR 

1.1. Az Utasítások tartalma  
1.2. Az Utasítás hatálya  
1.3. Az Utasítás ismerete  
1.4. Az Utasítás jóváhagyása, módosítása és hatálytalanítása  
1.5. Az Utasítás kiegészítői  
1.6. Végrehajtási utasítás kiadása  
1.7. Kezelési szabályzat kiadása  
1.8. Fogalomtár 
 

F.1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A JELZÉSEKRE, JELZŐKRE, 

JELZŐESZKÖZÖKRE  

2.1. A jelzések szerepe  
2.2. Jelzők  
2.3. Jelzőeszközök  
2.4. Követelmények a jelzések adásával szemben  
2.5. A jelzések megfigyelése  
2.6. Kétes jelzés  
2.7. Egyidejű, eltérő értelmű jelzések  
2.8. A jelzők elhelyezése  
2.9. A jelzők és jelzőeszközök megóvása 

 

3. JELZŐK  

3.1. A jelzők csoportosítása forgalmi szempontból  

3.2. Főjelzők  

3.2.1. A háromfogalmú főjelző jelzései  
3.2.2. A kétfogalmú főjelző jelzései  
3.2.3. Az egyfogalmú főjelző jelzése  
3.2.4. A főjelzők kiegészítő jelzései  
3.2.4.1. Hívójelzés  
3.2.4.2. Ellenmenet jelzés  
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3.3. Közúti holdfényjelzők (forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek)  

3.3.1. A holdfényjelzők jelzési képei  
3.3.2. A három lámpából álló holdfényjelzők jelzései  
 
3.4. Egyéb jelzők  

3.4.1. Távvezérelt váltók jelzései  
3.4.2. Váltóreteszelő jelző  
3.4.3. A járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető jelző
  
3.4.4. Főjelző vagy közúti fedező jelző ellenőrző jelzője  
3.4.5. Forgalomtechnikai összehangolás jelző  
3.4.6. Forgalomtechnikai ellenőrző jelző  
3.4.6.1. Állítástárolás időzítő jelző  
3.4.7. Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a villamosvágányon jelző  
3.4.8. A kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelző  
3.4.9. Vágányfoglaltság jelző  
3.4.10. Megállóhely jelzőtábla  
3.4.11. A kézi állítású, ellensúlyos váltó váltójelzőjének jelzései  
3.4.12. A kézi állítású, ellensúlyos váltó állítókészülékének jelzései  
3.4.13. Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltó   
jelzőtábla  
3.4.14. Utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó jelzőtábla  
3.4.15. A párhuzamos, egyidejű meneteket szabályzó jelzőtáblák  
3.4.15.1. Tiltott egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtáblák  
3.4.15.2. Megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla  
3.4.16. Engedélyezett legnagyobb sebesség jelzőtábla  
3.4.16.1. Pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla  
3.4.16.2. Lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla  
3.4.17. Engedélyezett legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtábla 
3.4.18. Megállj! jelzőtábla  
3.4.19. Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.20. Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.21. Biztonsági határjelző  
3.4.22. Vágány kenve jelzőtábla   
3.4.23. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelzőtábla  
3.4.24. Szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.1. Menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.2. Menetárammal járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.25. Feszültséghatár jelzőtábla  
3.4.26. Villamosszerelvény állj! jelzőtábla  
3.4.27. Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtábla  
3.4.28. Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtábla  
3.4.29. Kiegészítő jelzők  
3.4.30. Megállás helye jelzőtábla  
3.4.31. Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtábla   
3.4.32. Technikai figyelmeztető jelzőtábla 
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3.5 ÉRVÉNYTELEN ÉS HASZNÁLHATATLAN JELZŐK  

3.5.1. Érvénytelen jelzők  
3.5.2. Időszakosan érvénytelenített főjelző  
3.5.3. Használhatatlan jelzők  
 

4. KÉZI JELZÉSEK  

4.1. Látható jelzések  
4.1.1. Szabad jelzés  
4.1.2. Lassan jelzés  
4.1.3. Megállj jelzés  
4.1.4. Jelzőbot alkalmazása  
 

4.2. Hallható jelzések  

4.2.1. Figyelj jelzés  
4.2.2. Lassan jelzés  
4.2.3. Megállj jelzés  
4.2.4. Vészjelzés  
4.2.5. Indulásjelzés 
 

5. JELZÉSEK A JÁRMŰVEKEN  

5.1. A járműveken feltüntetendő jelzések  
5.1.1. Hatósági jelzés  
5.1.2. Egyéb jelzések  
5.2. A jármű külső részén levő jelzések  
5.2.1. Homlokirányjelzés  
5.2.2. Oldalirányjelzés 
 

F.2. SZÁMÚ FORGALMI UTASÍTÁS 

ÁLTALÁNOS FORGALMI RENDELKEZÉSEK  
 
6.1. Alkalmasság a forgalmi szolgálat ellátására  
6.4. Magatartás és figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben  
6.5. Dohányzás 
6.6. A munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztása  
6.7. A szolgálat megkezdése  
6.8. A szolgálat átadás - átvétele, befejezése  
6.9. Szolgálati hely elhagyása  
6.10. Utasítások kiadása és végrehajtása  
6.11. Utasok tájékoztatása  
6.12. Felelősség  
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7. MENETREND, JÁRATOK MEGNEVEZÉSE 
  
7.1. Menetrend  
7.2. A menetrend betartása  
7.3. Végállomás   
7.4. Forgalmi járatok  
7.5. Nem forgalmi járatok  
 
8. VÁGÁNYOK, KITÉRŐK, VÁGÁNY- ÉS MUNKAVEZETÉK-KERESZTEZŐDÉSEK 
 
8.1. Közúti vasúti pálya  
8.2. A váltók alkatrészei forgalmi szempontból  
8.2.1. Az alkatrészek felsorolása  
8.2.2. Tősínek és csúcssínek  
8.2.3. A csúcssínek szabályos állása  
8.2.4. A csúcssínek nem szabályos állása (félállás)  
8.2.5. A váltó gyöke  
8.2.6. Összekötő rúd  
8.2.7. Csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz  
8.2.8. Állítószerkezet, állítórúd  
8.2.9. Váltójelző  
8.3. Váltók csúcssínjeinek rögzítése  
8.4. Hasítható váltók  
8.4.1. Utánjáró váltó  
8.4.2. Rugós visszacsapó váltó  
8.4.3. Visszacsapó váltó  
8.4.4. Kulisszás, bilincses vagy rugós váltó  
8.4.5. Vendégkitérő  
8.5. Nem hasítható váltók  
8.5.1. Kiszögelt, kiékelt váltó  
8.6. Váltók használhatósága  
8.6.1. A váltók használhatóságának a forgalmi feltételei  
8.6.2. Eljárás, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek 
8.6.3. Váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltók  
8.7. Váltóállítási módok   
8.8. Helyszíni kézi váltóállítás  
8.9. Távvezérelt váltóállítás kezelő személy közreműködésével  
8.10. Távvezérelt váltóállítás a járművezető közreműködésével  
8.10.1. A távvezérelt váltóállítás általános szabályai  
8.10.2. A szánszerkezettel, rádiós, vagy egyéb módon történő váltóállítás szabályai 
8.10.3. Az állítástárolós kialakítású váltók állításának szabályai  
8.11. A váltókon történő közlekedés általános szabályai  
8.12. Áthaladás mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón  
8.13. Áthaladás mechanikusan rögzített csúcssínű váltón  
8.14. Összekötővágány  
8.15. Vágánykereszteződések 
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9. JÁRMŰVEK BERENDEZÉSEI 
9.3. Áramszedő  
 
 
11. JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE 
 
11.10. Közlekedés a végállomások területén  
11.11. Speciális közlekedési előírások két- vagy többvágányú pályaszakaszra  
11.12. Tiltott egyidejű menetek  
11.13. Elhaladás főjelző mellett  
11.14. Közlekedés főjelző vagy közúti fedezőjelző ellenőrző jelzőjével ellátott helyeken  
11.15. Közlekedés a jelző használhatatlansága esetén  
  
11.17. Közlekedés egyvágányú pályán  
11.18. Közlekedés felbontott pálya, illetve pályamunkálatok helyén  
11.19. Jármű fedezése  
 
12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 
 
12.1. Rendkívüli esemény  
  
12.5. Közlekedés vízzel elöntött pályaszakaszon  
12.6. Közlekedés helytelen vágányon  
  
12.16. Kisiklás, elterelődés  
12.22. Talált tárgyak kezelése  
  
12.24. Rosszullét a szolgálat ellátása közben  
 

MELLÉKLETEK 
6. MELLÉKLET 
A váltókon való közlekedéskor engedélyezett általános sebességértékek 
7. MELLÉKLET 
Közlekedés hegyipályán 
8. MELLÉKLET 
A teherjárat és munkagép közlekedésére vonatkozó külön szabályok 
9. MELLÉKLET 
A légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgiajárművek közlekedésére 
vonatkozó külön szabályok 
10. MELLÉKLET 
A felsővezeték nélküli üzemre képes vasúti járművek közlekedésére vonatkozó 
külön szabályok 

 

KRESZ ISMERETEK  

 

Bevezető rendelkezések 

A rendelet hatálya 
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A közúti közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések 

 

Közúti jelzések 

Tájékoztatást adó jelzőtáblák  

Kijelölt gyalogos átkelőhely 

Gyalogos alul- vagy felüljáró 

Autóbusz megállóhely 

Villamos megállóhely 

Lakott terület kezdete 

Lakott terület vége 

Útburkolati jelek 

 

Gyalogos átkelőhely 

Megállóhely 

Egyéb közúti jelzések 

Fekete-fehér színű lánc-, illetőleg csőkorlát vagy más hasonló berendezés 

Forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzései 

A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

A rendőr jelzései 

A jelzőőr jelzése 

Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések 

 

A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 

Gyalogosok közlekedése 

Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése 

A járművek utasaira vonatkozó szabályok 

Magatartás a gyalogosokkal szemben 

A járműközlekedésre vonatkozó szabályok 

Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek 

Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések 

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

F.1. sz. Jelzési Utasítás 

Írásbeli kérdések 

6. Mit tartalmaznak az utasítások? (1.1.) 

2. Mire terjed ki az Utasítás hatálya? (1.2.) 

3. Kinek kell ismernie az Utasítást a lent felsoroltak közül? (1.3.) 

4. Mit tud az utasítás jóváhagyásáról illetve módosításáról? (1.4.) 
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5. Mit tud az utasítást kiegészítő végrehajtási utasítások, rendelkezések, 
szabályzatok és előírások tartalmáról? (1.5.) 

6. Mikor kell kiadni végrehajtási utasítást? (1.6.) 

7. Melyiket nem kell kezelési szabályzatban szabályozni? (1.7.) 

8. Melyik az az alkatrész amely kapcsolatot teremt a munkavezeték és a jármű 
főáramú berendezései közt? (1.8.) 

9. Melyik az az alkatrészcsoport amelyik személyszállításra berendezett járműveknél 
lehetővé teszi, hogy a szerelvény működtetése egy vezetőfülkéből történjék? (1.8.) 

10. Az a pályarész amelyiknek csak egyik végéhez csatlakozik nyílt pálya a... (1.8.) 

11. Az éberségi berendezés az a berendezés, amely a járművezető 
cselekvőképességét ellenőrző berendezés, amely a cselekvőképtelenség esetén 
beavatkozik. (Igaz/Hamis) (1.8.) 

12. Az a pályaszakasz, ahol a sínek alátámasztására szolgáló alj vagy aljak 
hiányoznak, a: (1.8.) 

13. Az a pályarész ahol a vágánytengely távolság kisebb mint a nyomtávolság, a (1.8.) 

 

14. Hogyan nevezzük a villamospályának azt a kialakítását, amely az egy vágányú 
pályán az ellentétes irányba haladó járművek keresztezését lehetővé teszi? (1.8.) 

15. Amikor egy leállított vasúti jármű a munkavállalók szándékán kívül elmozdul, ... 
nevezzük (1.8.) 

16. Mely jelenségeket kell járműtűzként kezelni? (1.8.) 

17. Hogyan nevezzük azt a vágányba épített szerkezetet, amely a járművek részére 
lehetővé teszik az egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladást?(1.8.) 

18. Ki az a személy aki munkakörénél fogva a vasúti társaság munkavállalója felett az 
adott helyszínen vagy szituációban a legmagasabb szakterületére vonatkozó 
utasítási joggal rendelkezik? (1.8.) 

19. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket és a pályát természetes 
vagy mesterséges létesítmények, illetve akadályok miatt a járműről a legnagyobb 
sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál pedig a mozgás 
szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet látni. (1.8.) 
(Egészítse ki!) 

20. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket időjárási okok miatt a 
járműről a legnagyobb sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál 
pedig a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet 
látni. (1.8.) (Egészítse ki!) 

21. Hogyan nevezzük azt a vasúti pálya kialakítást, ahol mindegyik sínszálnál 
megszakad a sínkorona folyamatossága, így lehetővé téve a keresztező irányból 
érkező szerelvények részére a saját vágányukon való továbbhaladást? (1.8.) 

22. Hogyan nevezzük azt a műveletet, ahol a gyök felől közlekedő vasúti jármű részére 
helytelenül álló váltót a jármű kerekei állítják át?  (1.8.) 
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23. Az a berendezés amely a vontatómotorok fordulatszám szabályozásához és a 
villamos fékezés szükséges áramkörök közvetett kapcsolásához szükséges, a... 
(1.8.) 

24. A jármű menetirányának megváltoztatása olyan módon, hogy a vezetés az új irány 
szerinti első vezetőfülkéből történik, a...1.8.) 

25. A jelzés parancselve: (2.1.) 

26. Jelzőknek nevezzük azokat... (2.2.)27. Miket nevezünk jelzőeszközöknek? (2.3.) 

28. Milyen követelmények szerint kell a jelzéseket adni? (2.4.) 

29. Hogyan kell a jelzéseket megfigyelni? (2.5.) 

30. Mikor kétes egy jelzés? (2.6.) 

31.Minek kell tekinteni az eltérő értelmű, egyidejű jelzéseket? (2.7.) 

32. Hol kell a jelzőket elhelyezni? (2.8.) 

33. Mi a teendő a jelzők és jelzőeszközök megóvása érdekében?(2.9.) 

34. Forgalmi szempontból megkülönböztetünk: (3.1.) 

35. Mi a teendője ha az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)  

 

 

 

 

36. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

 

37. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

38. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.2.)  
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39 Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.3.)  

 

 

 

 

40. Az ábrán szereplő jelzést mutató jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (3.2.4.) 

 

 

 

 

 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

 

42. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

43. Ön az ábrán szereplő jelző elé érkezett. Milyen jelző ez, és mi a 
teendője? (3.3.2.) 

 

 

 

 

 

44. Válassza ki melyik esetben kell kézi állítást alkalmazni abban az esetben, ha a 
váltó távvezérelt! (3.4.1.)  

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és hol található?  
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46. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? Mi a teendője? (3.4.2.)  

 

 

 

47. Ön a képen látható jelzőt látja. Hogyan értelmezi? (3.4.3.) 

 

 

 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? (3.4.4.) 

 

 

 

49. Mit jelent Önnek az ábrán szereplő jelző jelzése? (3.4.5.)  

 

 

 

50. Hogyan kell alkalmazni, és miről tájékoztatja a járművezetőt az ábrán szereplő 
jelző? (3.4.6.) 

 

 

 

51. Miről tájékoztat az ábrán szereplő jelző? (3.4.6.1.)  

 

 

 

52. Mire kell számítson ha az ábrán szereplő jelzőt látja világítani? (3.4.7.) 

 

 

 

53. Mit jelez a járművezető számára az ábrán szereplő jelző? (3.4.8.) 
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54. Miről tájékoztat az ábrán látható jelző? (3.4.9.) 

 

 

 

55. A megállóhely jelzőtábla alatt, az ábrán szereplő kiegészítő táblát látja. Mi a 
jelzőtábla jelentése?  (3.4.10.) 

 

 

56. Honnan érkezik a váltóra, és a váltó milyen irányban áll? (3.4.11.) 

 

 

 

57. Milyen irányban áll a váltó? (3.4.12.)  

 

 

 

58. Milyen jelentéssel bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.13.) 

 

 

 

59. Milyen tartalommal bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.14.)  

 

 

 

60. Járművével az ábrán szereplő táblához érkezett. Mi a teendője? 
(3.4.15.1.)  

 

 

 

61. Milyen jelzőtábla látható az ábrán? (3.4.15.2.) 
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62. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzőtábla mellett haladt el? (3.4.16.)  

 

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.16.1.) 

 

 

 

 

 

64. Mi a teendője a táblával jelölt munkavezetéki helyen? (3.4.16.2.) 

 

 

 

65. Mi a teendője ha a szerelvény teljes hosszával elhaladt az ábrán szereplő tábla 
mellett? (3.4.17.)  

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.18.)  

  

 

 

67. Mi a teendője ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.19..) 

 

 

 

 

 

68. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.20.)  
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69. Hol helyezik el az ábrán szereplő jelzőt? (3.4.21.) 

 

 

 

 

70. Mit nem szabad a táblát követő pályaszakaszon? (3.4.22.) 

 

 

 

71. Mit nem szabad a jelzőtáblát követő pályaszakaszon? (3.4.23.) 

 

 

 

 

72. Mi a járművezető kötelessége az ábrán látható tábla alatti 
áthaladáskor (3.4.24.1.) 

 

 

 

73. Miről ad tájékoztatást az ábrán látható tábla? (3.4.24.2.)  

 

 

 

74. Milyen járművel haladhat be a táblát követő pályaszakaszra? (3.4.25.) 
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75. Mi a teendője ha felsővezetékről üzemelő villamos járművel az ábrán szereplő 
táblát észleli? (3.4.26.)  

 

 

 

 

 

76. Milyen váltók következnek a tábla utáni pályaszakaszon? (3.4.27.)  

 

 

 

 

77. Mit jelez az ábrán látható kiegészítő jelzés? (3.4.29.) 

 

 

 

 

78. Mi a teendője ha az ábrán szereplő táblát látja? (3.4.30.) 

 

 

 

79. Mi az ábrán látható jelzőtábla neve? (3.4.31.)  

 

 

 

 

80. Érvényes az ön által vezetett járműre az ábrán látható jelző? (3.5.1.)  

 

 

 

 

81. Mikor nem érvényes az ön által vezetett járműre a főjelző jelzési képe? 
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(3.5.2.) 

 

 

 

 

 

82. Melyik esetben kell a jelzőt használhatatlannak nyilvánítani? (3.5.3) 

83. Mely jelzés jelentése: „A jármű biztonságos közlekedésének akadálya nincsen, 
szabad a továbbhaladás” (4.1.1.) 

84. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (4.1.2.) 

 

 

 

 

85. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (4.1.3.) 

 

 

 

 

86. Milyen színű jelzőbotot kell alkalmazni egyvágányú pályarészeken a kétirányú 
közlekedés szabályozására? (4.1.4.) 

87. Milyen hallható jelzést lehet adni pályacsengővel? (4.2.) 

88. Hogyan kell adni jelzőharanggal a „Lassan!” jelzést? (4.2.1.) 

89. Hogyan kell adni jelzősíppal a „Figyelj!” jelzést? (4.2.2.) 

90. Milyen jelzés a jelzőeszközzel gyors egymásutánban adott két rövid hang? (4.2.3.) 

91. Hogyan kell vészjelzést adni? (4.2.4.) 

92. Mivel és hogyan lehet „Indulás!” jelzést adni? (.) 

93. Mely nézetekből kell a hatósági jelzéseket a járművön elhelyezni? (5.1.1.) 

94. Milyen jelzést kell kihelyezni a jármű vezetőfülkéjében? (5.1.2.) 

95. Mit kell tartalmaznia a homlokirányjelzésnek? (5.2.1.) 

96. Mi az oldalirányjelzés? (5.2.2.) 
Szóbeli kérdések 

 
1. Ismertesse a jelzések szerepét, a jelzés „parancs elvét”! 2.1 
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2. Ismertesse a Jelzők és a Jelzőeszközök fogalmát, feladatukat! 2.2,2,3 

3. Ismertesse a jelzések adásával szembeni követelményeket! 2.4 

4. Ismertesse a jelzések megfigyelésére vonatkozó előírásokat! 2.5 

5. Ismertesse a „kétes jelzés” fogalmát és az észlelésekor követendő eljárást! 2.6 

6. Ismertesse az „egyidejűleg adott eltérő értelmű jelzések” fogalmát és 
az észlelésük esetén követendő eljárást! 2.7 

7. Ismertesse a jelzők elhelyezésére és a jelző eszközökkel történő 
felszerelésre vonatkozó előírásokat! 2.8 

8. Csoportosítsa forgalmi szempontból a jelzőket és ismertesse feladatukat! 3.1 

9. Ismertesse az egyfogalmú főjelző jelzését, kiegészítő jelzését és azok 

jelentését! 3.2.3 

10. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

ellenmenet jelző jelzéseit és azok jelentését! 3.2.4.2 

11. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

hívójelzés jelzését és azok jelentését! 3.2.4.1 

12. Ismertesse a Főjelző és az utána elhelyezett, vele kényszerkapcsolatban 
lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok jelentését, valamint a két 
jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

13. Ismertesse a háromfogalmú főjelző jelzéseit és azok jelentését, ha a 
jelző oszlopán a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtáblát 
is elhelyezték! 3-2-1 

14. Ismertesse a Holdfényjelzők kialakítását, jelzéseit, kiegészítő jelzését és 
azok jelentését! 3.3.2 

15. Ismertesse a távvezérelt váltóknál alkalmazott Váltójelzők kialakítását, 
jelzéseit és azok jelentését! 3.4.1 

16. Ismertesse a Járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás 
helyére figyelmeztető jelzők kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.3 

17. Ismertesse a két lámpából álló fényjelzőkészülék, a Közúti fedezőjelző és a vele 
kényszerkapcsolatban lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok 
jelentését, valamint a két jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

18. Ismertesse az állítástárolás időzítő jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.6.1 

19. Ismertesse a Forgalomtechnikai összehangolás jelző és a 
Forgalomtechnikai ellenőrző jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 
3.4.6 

20. Ismertesse az Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a 
villamosvágányon jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 3.4.7 

21. Ismertesse a kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelzőre 

vonatkozó előírásokat! 3.4.8 

22. Ismertesse a vágányfoglaltság jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.9 

23. Ismertesse a Megállóhely jelzőtáblák és az alattuk elhelyezhető 
kiegészítő táblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.10 

24. Ismertesse a kézi állítású ellensúlyos váltók váltójelzőjének és állítókészülékének 
a kialakítását, jelzéseit és azok jelentését! 3.4.11, 3.4.12 

25. Milyen kialakítású jelzőtáblák jelzik váltó csúcssínjének mechanikus 
rögzítését vagy a mechanikus rögzítés hiányát? 3.4.13, 3.4.14 

26. Ismertesse a megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla 
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kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.2 

27. Ismertesse a Tiltott egyidejű menetek kezdete és a Tiltott egyidejű 
menetek vége jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.1 

28. Ismertesse a párhuzamos egyidejű menetet szabályozó táblát! 3.4.15.2 
29. Ismertesse az engedélyezett legnagyobb sebesség és az engedélyezett 

legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtáblák és az alattuk 

elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.16 

30. Ismertesse a pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.1 

31. Ismertesse a lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.2 

32. Ismertesse a Megállj jelzőtábla kialakítását, jelzésének jelentését és 
az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.18 

33. Ismertesse a Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla és az alatta 
elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.19 

34. Ismertesse a Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla és 
az alatta elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének 
jelentését! 3.4.20 

35. Milyen jelzések alkalmazásával jelezhető a villamos fékezésre kijelölt 
pályaszakasz? ismertesse e jelzőknek a kialakítását és jelzésének 
jelentését! 72g,72h 

36. Ismertesse a Biztonsági határjelző és a Vágány kenve jelzőtábla kialakítását 
és jelzésének jelentését! 3.4.21, 3.4.22 

37. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető 
jelzőtábla jelzésének jelentését! 3.4.23 

38. Ismertesse a menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző kialakítását, 

jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.21.1 

39. Ismertesse a menetárammal járható

 szakaszszigetelő jelző kialakítását, jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.24.2 

40. Ismertesse a Feszültséghatár és a Villamosszerelvény állj 
jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.25, 3.4.26 

41. Ismertesse az „ÁTV” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

42. Ismertesse a „VF” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

43. Ismertesse az „E” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

44. Ismertesse a megállás helye jelző kialakítását, jelzésének jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.30 

45. Ismertesse a váltó ráfutási szakasz kezdete jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.31 

46. Ismertesse a technikai figyelmeztető jelzőtábla

 kialakítását, jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó 

szabályokat! 3.4.32 

47. Ismertesse a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje és a 
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Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtáblák kialakítását és 
jelzésének jelentését! 3.4.27, 3.4.28 

48. Miről ismeri fel az érvénytelen és az időszakosan érvénytelenített jelzőt és mi 
a teendő ennek észlelésekor? 3.4.5.1, 3.4.5.2 

49. Miről ismeri fel a használhatatlan jelzőt és mi a teendő ennek 
észlelésekor? 3.5.3 

50. Ismertesse a sárga színű jelzőzászlóval adható jelzéseket és azok 
jelentését! 4.1 

51. Ismertesse a fehér fényű jelzőlámpával adható jelzéseket és azok jelentését! 
4.1 

52. Hogyan adható Szabad jelzés, és ez mit jelent a járművezető részére? 4.1.1 

53. Hogyan adható – látható módon – a Lassan jelzés, és ez mit jelent 
a járművezető részére? 4.1.2 

54. Hogyan adható – látható módon – a Megállj jelzés, és ez mit jelent 
a járművezető részére? 4.1.3 

55. Ismertesse a jelzőbot alkalmazásának célját és szabályait! 4.1.4 

56. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon – 
a Figyelj és a Lassan jelzés! 4.2,4.2.1, 4.2.2 

57. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon – 
a Megállj és a Vészjelzés, illetve mit jelentenek ezek a jelzések a 
járművezető részére! 4.2.3, 4.2.4 

58. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható az Indulásjelzés! 4.2.5 

59. Sorolja fel a szerelvényen lévő hatósági jelzést! 5.1.1 

60. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén! 5.2, 5.2.1, 5.2.2 

61. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
nem forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén? 5.2, 5.2.1, 
5.2.2 

62. Milyen egyéb jelzések alkalmazhatók a járműveken? 5.1.2 
 

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 

Írásbeli kérdések 

Közúti vasút 

1. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.1.) 

2. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.2.) 

3. Milyen szabályok vonatkoznak a járművezetés gyakorlására? (6.3.) 

4. Mi  NEM tilos vezetés közben minden esetben? (6.4.) 

5. Mi minősül dohányzásnak? (6.6.) 

6. Hogyan kell a szolgálatot megkezdeni? (6.7.) 

7. Kinek adható át a jármű vezetése? (6.8.) 

8. Hogyan hagyható el a szolgálati hely? (6.9.) 
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9. Mit tud az utasítások kiadásáról és végrehajtásáról? (6.10.) 

10. Válassza ki a helyes állítást az utasok tájékoztatásával kapcsolatosan! (6.11.) 

11. Felkérheti-e a szolgálatváltás után a leváltott járművezetőt az ön számára 
váltóállításra? (6.12.) 

12. A menetrend tartalmazza a forgalmi és tanulójáratok végállomási indulási és 
érkezési idejét. (7.1.) (Igaz/hamis) 

13. Hogyan szabad eltérni a menetrendtől? (7.2.) 

14. A végállomás az a szolgálati hely... (7.3.) 

15. A forgalmi járatok azok a járatok, amelyek... (7.4.) 

16. Nem forgalmi járatok ... (7.5.) 

17. A közúti vasúti pályán a vasúti közlekedés... (8.1.) 

18. Válassza ki a helyes megfogalmazást a váltók alkatrészeivel kapcsolatban: (8.2.-
8.2.2) 

19. Mikor állnak a csúcssínek szabályosan? (8.2.3.) 

20. Mit jelent az , hogy a váltó félállásban van? (8.2.4.) 

21. Mi a váltó gyöke? (8.2.5.) 

22. Mi az az alkatrész amely biztosítja a csúcssínek egymástól való állandó 
távolságát? (8.2.6.) 

23. Melyik az az eszköz amely alakzáró kényszerkapcsolattal akadályozza meg a váltó 
megnyílását? (8.2.7.) 

24. Melyik szerkezet végzi a váltóban a csúcssínek mozgatását és végállásban 
tartását? (8.2.8.) 

25. Mi a feladata a váltójelzőnek? (8.2.9.) 

26. Milyen csúcssín rögzítési módokat ismer? (8.3.) 

27. Milyen váltónak nevezzük azt, amelyikre gyök felől annak helytelen állására is rá 
szabad haladni, és át szabad állítani? (8.4.) 

28. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelyikre csak gyök felől szabad ráhaladni, mert a 
csúcssínjeit semmilyen eszköz nem tartja végállásban? (8.4.1.) 

29. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy rugó 
visszaállít eredeti állásába? (8.4.2.) 

30. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 
hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.3.) 

31. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelynek szerkezete azt a felhasítás ellenére is az 
utoljára beállított állásban tartja? (8.4.3.) 

32. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 
hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.4.) 

33. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely a meglévő villamos pályára ráhelyezhető 
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annak megbontása nélkül, és segítségével ideiglenes fejvégállomás alakítható ki? 
(8.4.5.) 

34. Melyek az alábbiak közül a nem hasítható váltók? (8.5.) 

35. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 
hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.5.) 

36. Mi minősül váltófelvágásnak az alábbiak közül? (8.5.) 

37. Hogyan lehet a felvágott váltóról lehaladni? (8.5.) 

38. Mi a teendő a felvágott váltóról való lehaladás után? (8.5.) 

39. Mikor kiszögelt egy váltó? (8.5.1.) 

40. Melyik állítás hamis? A váltó forgalmi szempontból használható, ha: (8.6.1.) 

41. Melyik a hamis állítás? Ha a váltó használhatóságának forgalmi feltételei nem 
teljesülnek, akkor... (8.6.2.) 

42. Melyek azok a váltók, amelyeket illetéktelen személy rongálás nélkül nem tud 
átállítani?(8.6.3.) 

43. A távvezérléses váltóállítás történhet az alábbi módokon: (8.7.) 

44. Melyik váltókat állítja kézi állítással a járművezető? (8.8.) 

45. Mikor állíthat váltót a járművezető olyan helyen, ahol a váltók távvezérelt állítását 
az azzal megbízott dolgozó, vagy tabulátorkezelő végzi? (8.9.) 

46. Hogyan kell megválasztani a járművezető által távvezérléssel álított váltóknál a 
váltó megközelítésekor alkalmazandó sebességet? (8.10.1) 

47. Milyen sebességet alkalmazhat a járművezető a szánszerkezet alatt való áthaladás 
során? (8.10.2.) 

48. Hogyan történik az állítástárolós váltó állítása? (8.10.3.) 

49. Mikor szabad a váltóra ráhaladni? (8.11.) 

50. Mekkora a legnagyobb alkalmazható sebesség a mechanikusan nem rögzített 
csúcssínű váltókon való áthaladásnál? (8.12.) 

51. Hogyan kell áthaladni mechanikusan rögzített csúcssínű váltón? (8.13.) 

52. Milyen összekötő vágányokat különböztetünk meg? (8.14.) 

53. Hogyan kell áthaladni a vágánykereszteződéseken? (8.15.) 

54. Hogyan kell áthaladni trolibusz munkavezeték keresztezés alatt? (8.16.) 

55. Mikor kezdhető meg tolópadot érintő mozgás? (8.17.) 

56. A jármű műszaki állapotával kapcsolatosan, milyen felelősség terheli a 
járművezetőt? (9.1.) 

57. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amely a forgalmat és az 
utasszállítást nem befolyásolja? (9.2.) 

58. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amelynél az utasok a 
végállomásig szállíthatók, de a jármű forgalomban nem maradhat? (9.2) 
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59. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amelynél az utasok szállítása 
nem minősül biztonságosnak, és azonnal le kell szállítani őket a villamosról? (9.2) 

60. Az alábbiak közül melyik feltétele az áramszedő berendezés feleresztésének? 
(9.3) 

61. Mi a teendő ha sötétben vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén a jármű 
homlok világítása meghibásodik? (9.4) 

62. Mi a teendő ha a jármű túláram védelmi berendezése működött? (9.5) 

63. Hogyan kell kezelni a jármű irányváltóját, ha a járművezető elhagyja a 
vezetőfülkét? (9.6) 

64. Mi a teendő ha a járművön a hangjelző berendezés (pályacsengő, hangszóró) 
meghibásodott? (9.7.) 

65. Mi az eljárás, ha a visszapillantó berendezés használhatatlanná válik? (9.8) 

66. Mennyi ideig kell az indulásjelzést adni az utasok felé, mielőtt az ajtók zárását meg 
lehet kezdeni? (9.9.) 

67. Mi a teendő, ha a menetirány szerinti jobb első ajtó meghibásodott? (9.10.) 

68. Hol tilos a homokszóró berendezés működtetése, veszély esetét kivéve? (9.11.) 

69. Mi a teendő zivatar esetén, ha az ablaktörlő, vagy az ablakmosó berendezés 
meghibásodik? (9.12.) 

70. Mi a teendője, ha megállóhelyről való elindulás közben, a megállóhely táblát a 
jármű első homlokfala már elhagyta és közben vészjelzővel jeleznek? (9.13.) 

71. Hogyan kell eljárni, ha a járművön az utastájékoztató berendezés meghibásodott, 
de a jegykezelő berendezések működnek? (9.14.) 

72. Ki tartózkodhat menet közben az elhagyott vezetőálláson? (9.16) 

73. Mi a teendő ha az éberségi berendezés meghibásodik? (9.17.) 

74. Kiiktatott pótvészfék berendezéssel forgalomba szabad állítani a járművet? (10.1.) 

75. Mi a teendő ha az üzemi fék berendezés meghibásodik? (10.2.) 

76. Mi a teendő, ha a jármű rögzítőfék berendezését a járművezető a rendelkezésre 
álló eszközökkel nem tudja feloldani? (10.3.) 

77. Mi a teendő ha a sínfék meghibásodik? (10.5.) 

78. Milyen berendezéseket kell együtt működtetni az üzemi fék berendezéssel 
vészfékezés alkalmával? (10.6.) 

79. Járműtelepi mozgások során melyik jármű élvez elsőbbséget egy kitérőn? (11.1.) 

80. Mikor tekinthető a telephelyre beálló jármű átadása a vontatási szolgálat részére 
befejezettnek? (11.2.) 

81. Forgalomban lévő járművön történő váltás esetén a jármű átvétele mikor tekinthető 
befejezettnek? (11.3.) 

82. A forgalombiztonsági tényezőkön felül mire kell tekintettel lenni a jármű 
sebességének meghatározásakor? (11.4.) 
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83. Mekkora távolságot kell tartani a nem forgalmi járatok mögött? (11.5.) 

84. Mekkora távolságra közelíthet meg megállóhelyek között, vagy megállóhelyen álló 
járművet? (11.6.) 

85. Hogyan haladhat el megállásra nem kötelezett járattal a megállóhely jelzőtábla 
mellett? (11.7.) 

86. Milyen esetben adhat engedélyt a járművezető az utasok leszállására 
megállóhelyen kívül? (11.8.) 

87. Melyik NEM a megállóhelyi elindulás feltétele? (11.9.) 

88. Mikor szabad behaladni a végállomásra? (11.10.) 

89. Mikor áll fenn közrezárási tilalom? (11.11.) 

90. Mikor minősül tiltottnak két egyidejű menet? (11.12.) 

91. Hívójelzés esetén szabad elhaladni főjelző mellett? (11.13.) 

92. Milyen esetben kell a közúti fedezőjelző mellett közúti fedezőjelző ellenőrző jelzőjét 
alkalmazni? (11.14.) 

93. Milyen esetben tiltott egy váltón való áthaladáskor minden párhuzamos egyidejű 
menet? (11.15.) 

94. Melyik módszerrel lehet egyvágányú pályaszakaszon a közlekedést szabályozni? 
(11.17.) 

95. Mi a teendő ha a felbontott pályaszakaszon való közlekedéskor a munkások nem 
hagyják el az űrszelvényt? (11.18.) 

96. Mikor kell a járművet fedezni? (11.19.) 

97. Hogyan kell szabályozni a főjelzővel fedezett vasúti átjáróban az áthaladást? 
(11.20.) 

98. Mi a járművezető teendője ha a nyitott kocsiszíni kapun készül áthaladni? (11.21.) 

99. Mi minősül az alábbiak közül rendkívüli eseménynek? (12.1.) 

100. Összetorlódott járművek indításánál hány métert kell hagyni az elinduló 
járművet követően mielőtt elindítható a jármű? (12.2.) 

101. Milyen esetben kell rövidíteni a végállomási tartózkodási időt? (12.3.) 

102. Mikor szabad az útvonaltól eltérni? (12.4.) 

103. Hány cm-rel kell az elöntött pályaszakaszon a víz szintjének a sínkorona felett 
lennie, hogy az áramszedőt le kelljen vezérelni? (12.5.) 

104. Melyik járműmozgás NEM minősül helytelen irányú közlekedésnek? (12.6.) 

105. Mennyi idő áll rendelkezésre a járművezetőnek arra, hogy eldöntse hogy a 
jármű hibája nem rendellenességnek minősül a hiba jelentkezésétől kezdve? 
(12.7.) 

106. Milyen rendelkezések vonatkoznak a csatolást végző munkavállalóra? (12.8.) 

107. Jármű tolása esetén a mozgás megkezdését követően mi a teendője ha a tolt 
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jármű vezetője nem adja a „Lassan!” jelzést és a két járművezető között nincsen 
megbízható hírkapcsolat? (12.9.) 

108. Melyik jármű vezetőjének kell állítania a rádió távirányítású váltót?3 (12.10.) 

109. Ha az utasítások másként nem rendelkeznek, mekkora legnagyobb 
sebességgel szabad villamos járművet vontatni? (12.11.) 

110. Milyen szabályok szerint kell eljárni, ha a jármű vezetése köztes vezetőfülkéből 
vált szükségessé? (12.12.) 

111. A vonat szakadása esetén mi a teendő a járműrészek megállítása után? 
(12.13.) 

112. Miről kell meggyőződnie a járművezetőnek a hibás felsővezeték szakasz alá 
behaladás előtt? (12.14.) 

113. Tartós hálózati feszültség kimaradás alkalmával második járműként várakozik a 
feltorlódott járművek között. Mi a teendője az utasok tájékoztatásán és esetleges 
leszállításán kívül? (12.15.) 

114. Mi a teendő a jármű kisiklása esetén? (12.16.) 

115. Mi helyes sorrend tűz esetén?? (12.17.) 

116. Mi a teendő ablaktörés esetén? (12.18.) 

117. Mi a teendő ha utas rosszullét következik be? (12.19.) 

118. Mi a teendő ha a jármű utasterét beszennyezték? (12.20.) 

119. Mi a teendő az utazási feltételeket felszólítás ellenére sem betartó, a személy 
és vagyonbiztonságot egyértelműen veszélyeztető utassal szemben? (12.21.) 

120. Mi a teendő veszélyes talált tárgy esetén? (12.22.) 

121. Mi a teendő ha a járművön utazó utas ruházatában kár keletkezett? (12.23.) 

122. Mi a teendő a járművezető rosszulléte esetén? (12.24.) 

123. Mi a teendő károkozás, összeütközés vagy vágányvég záró szerkezetnek 
ütközés esetén? (12.25.) 

124. Mekkora a legkisebb alkalmazható követési távolság hegyipályán? 
(2.sz.melléklet)) 

125. Hány darab közúti vasúti teherkocsit továbbíthat egy közúti vasúti mozdony? 
(3.sz.melléklet) 

126. Hány fő munkavállaló teljesít szolgálatot a légfékes, illetve nosztalgia 
járműveken? (4.sz. melléklet) 

127. Melyik jelzési utasítás szerinti jelzőtábla nem vonatkozik a nem villamos üzemű 
járművekre? (5.sz.melléklet.) 

 
Szóbeli kérdések 

 
 

1. Mi az áramszedő feladata? 
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2. Határozza meg a csonka vágány fogalmát! 

3. Mit nevezünk védőváltónak? 

4. Határozza meg a kitérő és a váltó fogalmát! 

5. Mire kell a figyelmét fordítania, illetve milyen tevékenységet tilos végeznie a 
forgalmi szolgálat ellátása közben? 6.4 

6. Ismertesse a szolgálat megkezdésére vonatkozó szabályokat! 6.7 

7. Ismertesse a szolgálat átadás-átvételére és befejezésére vonatkozó 
szabályokat! 6.8 

8. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására és a dohányzásra vonatkozó 
szabályokat! 6.9 

9. Ismertesse az utasítások kiadására, tudomásulvételére és végrehajtására 
vonatkozó szabályokat! 6.10 

10. Melyek a váltók alkatrészei forgalmi szempontból? 8.2.1 

11. Mi a tősín és a csúcsín,és mi az összekötő rúd feladata? 8.22,8.2.6 

12. Határozza meg a váltó szabályos állását! 8.23 

13. Mikor van a váltó félállásban? 8.2.4 

14. Ismertesse a váltóra való ráhaladás irányainak meghatározását! 

15. Mi a csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz feladata? 8.2.7 

16. Milyen csúcssínrögzítési módokat ismer? 8.3 

17. Ismertesse a hasítható váltók főbb jellemzőit és a kezelésükre vonatkozó 
szabályokat! 8.4 

18. Mit nevezünk váltófelvágásnak?8.5 

19. Mi az eljárás, ha a nem hasítható váltót felvágták? 8.5 

20. Mit nevezünk kiszögelt váltónak? 8.5.1 

21. Hogyan kell közlekedni a kiszögelt vagy kiékelt váltókon? 8.5.1 

22. Melyek a váltó forgalmi szempontú használhatóságának feltételei? 8.6.1 

23. Mit kell tenni, ha a váltó használhatóságának forgalmi feltételei nem 
teljesülnek? 8.6.2 

24. Milyen szabályok vonatkoznak a váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltókra? 
8.6.3 

25. Ismertesse a helyszíni kézi váltóállítás módjait és szabályait! 

26. Ismertesse a mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 
szabályait! 8.12 

27. Ismertesse a mechanikusan rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 
szabályait! 8.13 

28. Mit nevezünk felbontott pályaszakasznak? 11.18 

29. Ismertesse a járműnek a vízzel elöntött pályán történő közlekedésére vonatkozó 
szabályokat! 12.5 

30. Mit nevezünk helytelen irányú közlekedésnek? 12.6 
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31. Ismertesse a kisiklás esetére vonatkozó szabályokat! 12.16 

32. Ismertesse a talált tárgyak kezelésére vonatkozó szabályokat! 12.22 

33. Ismertesse a szolgálat ellátása közben bekövetkező rosszullétre vonatkozó 
szabályokat 12.24 

 

 
 

 

KRESZ és Közlekedésbiztonsági ismeretek 

Írásbeli kérdések 

1. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, 
hogy…(KRESZ.3.§.) 

2. Melyik közlekedési magatartás minősül zavarásnak? (KRESZ.3.§.) 
3. Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül akadályozásnak!  

(KRESZ.3.§.) 
4. Az alábbiak közül mi minősül veszélyeztetésnek? (KRESZ.3.§.) 
5. Mikor nincs a járművezető biztonságos vezetésre képes állapotban? 

(KRESZ.4.§.) 
6. Válassza ki azt az esetet, amikor a járművezető nincs a biztonságos vezetésre 

képes állapotban! (KRESZ.4.§.) 
7. Átadható-e a jármű vezetése, ha az illető nem hozta magával az adott 

járműkategóriára érvényes vezetői engedélyét? (KRESZ.4.§.) 
8. Válassza ki a hangjelzés adására vonatkozó helyes állítást! (KRESZ.30.§.) 
9. Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására és ellenőrzésére is 

jogosult! (KRESZ.6.§.) 
10. Válassza ki, hogy a jelzőtáblák mely csoportja nem vonatkozik a villamosra? 

(KRESZ.53.§.) 
11. Meddig tart a "Jobbra bekanyarodni tilos" és a "Balra bekanyarodni tilos" 

jelzőtábla hatálya? (KRESZ.14.§.) 
12. Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő 

útkereszteződés kezdete? (KRESZ.14.§.) 
13. Válassza ki, hogy általában mekkora távolság van a veszélyt jelző tábla és a 

veszélyes hely (veszélyes útszakasz kezdete) között? (KRESZ.16.§.) 
14. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? 

(KRESZ.18.§.) 
15. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? 

(KRESZ.18.§.) 
16. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet? 

(KRESZ.18.§.) 
17. Milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet? (KRESZ.18.§.) 
18. Mit jelent, ha a fénysorompó két egymás mellett lévő lámpája felváltva villogó 

piros fénnyel jelez? (KRESZ.19.§.) 
19. A fénysorompó alsó lámpája villogó fehér fénnyel jelez. Mi a jelzés értelme? 

(KRESZ.19.§.) 
20. A fény - és félsorompóval együtt biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást 

engedélyezi, ha…(KRESZ.19.§.) 
21. A teljes sorompóval biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást engedélyezi, 
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…(KRESZ.19.§.) 
22. A vasúti átjáró biztosítására szolgáló fénysorompó üzemzavarát jelzi, 

ha…(KRESZ.19.§.) 
23. Válassza ki, hogy melyik esetben köteles meggyőződni a gyalogos az úttestre 

lépés veszélytelenségéről? (KRESZ.21.§.) 
24. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 

elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 
25. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 

elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 
26. Mikor kell a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie? 

(KRESZ.21.§.) 
27. Hol haladhat át a gyalogos a zárt villamospályán? (KRESZ.21.§.) 
28. Válassza ki a járművek utasaira vonatkozó szabályt! (KRESZ.23.§.) 
29. Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül utasnak felszállni, 

illetőleg arról leszállni…(KRESZ.23.§.) 
30. Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg 

az úttestre történik, az utasnak akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, 
ha…(KRESZ.23.§.) 

31. A forgalomirányító fényjelző készülék jelzése a villamosra is irányadó, kivéve, 
ha…(KRESZ.53.§.) 

32. Mikor  nem köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? (KRESZ.53.§.) 
33. Melyik esetben köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? (KRESZ.53.§.) 
34. Melyik esetben minősül elinduló járműnek a villamos? (KRESZ.24.§.) 
35. Milyen kötelezettsége van a villamos vezetőjének, ha az általa vezetett villamos 

elinduló járműnek minősül? (KRESZ24.§.) 
36. A zárt villamospályáról az úttestre ráhajtó villamos vezetőjének 

…(KRESZ.28.§.) 
37. A villamos sebességét az engedélyezett sebességhatárokon belül úgy kell 

megválasztani, hogy …(KRESZ.26.§.) 
38. Mekkora távolságot kell tartani az előttünk haladó jármű mögött, annak 

követésekor? (KRESZ.27.§.) 
39. Aki járművel irányt változtat köteles …(KRESZ.29.§.) 
40. Válassza ki a hangjelzésre vonatkozó helyes állítást! (KRESZ.30.§.) 
41. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 

útkereszteződésben …(KRESZ.28.§.) 
42. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 

útkereszteződésben …(KRESZ.28.§.) 
43. Válassza ki a jármű sebességének megválasztására vonatkozó helyes állítást! 

(KRESZ.26.§.) 
44. Hogyan kell megválasztani a jármű helyes sebességét? (KRESZ.26.§.) 
45. Válassza ki a villamosra vonatkozó szabályt! (KRESZ.31.§.) 
46. Elsőbbséget kell adni … (KRESZ.28.§.) 
47. Elsőbbséget kell adni …(KRESZ.28.§.) 
48. Hogyan előzhető meg az úttest közepén haladó villamos? (KRESZ.34.§.) 
49. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost a vasúti átjáróban, illetve 

közvetlenül előtte? (KRESZ.34.§.) 
50. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez közeledő villamost szabad-e előzni? 

(KRESZ.34.§.) 
51. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost ha a domborzati viszonyok 

(bukkanó) miatt az előrelátás korlátozott? (KRESZ.34.§.) 
52. A villamos az úttest szélén, be nem látható útkanyarulatban halad. Szabad-e 
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előzni? (KRESZ.34.§.) 
53. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez 

közeledik? (KRESZ.34.§.) 
54. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez 

közeledik? (KRESZ.34.§.) 
55. Melyik esetben szabad a villamost egyenrangú utak kereszteződésében 

megelőzni? (KRESZ.34.§.) 
56. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez 

érkezik. A másik sávon haladó jármű lassít majd a gyalogos-átkelőhelynél 
megáll. Mi az Ön teendője? (KRESZ.43.§.) 

57. Melyik esetben kell a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok 
alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is 
figyelembe venni? (KRESZ.38.§.) 

58. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű 
a villamospályán? (KRESZ.38.§.) 

59. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű 
a villamospályán? (KRESZ.38.§.) 

60. Milyen feltételekkel hajthat rá és haladhat folyamatosan más jármű a 
villamospályán, ha útburkolati jel vezette rá? (KRESZ.38.§.) 

61. Mi a teendő, ha a vasúti átjáróban járműve elakad? (KRESZ.39.§.) 
62. Milyen feltételek mellett hagyhatja őrizetlenül a villamost a vezetője? 

(KRESZ.41.§.) 
63. Melyek a megkülönböztető jelzéseket használó járművek? (KRESZ.42.§.) 
64. Mi a teendő, ha megkülönböztető jelzéseket használó jármű közeledik felénk? 

(KRESZ.42.§.) 
65. Hogyan kell másik járművel megközelíteni, illetőleg elhaladni a 

megkülönböztető fényjelzést használó álló jármű mellett? (KRESZ.42.§.) 
66. A megkülönböztető jelzéseket használó járművet …(KRESZ.42.§.) 
67. Hogyan kell megválasztani a követési távolságot a megkülönböztető jelzéseket 

használó jármű mögött? (KRESZ.42.§.) 
68. Mikor kell a forgalomban résztvevő járművet kivilágítani? (KRESZ.44.§.) 
69. Mikor kell az álló járművet kivilágítani? (KRESZ.44.§.) 
70. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel járó közlekedési baleset részese? 

(KRESZ.58.§.) 
71. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel nem járó közlekedési baleset részese? 

(KRESZ.58.§.) 
72. Kit kell értesítenie, ha a közlekedési baleset részese a veszélyes anyagot 

szállító jármű?  (KRESZ.58.§.) 
73. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 

oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 
74. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 

oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 
75. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 

oldalirányban kinyújtva tartja,  (KRESZ.6.§.) 
76. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 

függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 
77. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 

függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 
78. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga 

mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 
79. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga 
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mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 
80. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 

maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 
81. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 

maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 
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Szóbeli kérdések 
 
1. Ismertesse a gyalogosok közlekedésével kapcsolatos veszélyt jelző táblákat, 

útburkolati jeleket és az elhelyezésükre vonatkozó általános szabályokat! 

2. Hogyan jelzik a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és milyen közlekedési szabályokat 
kell itt alkalmaznia? 

3. Hogyan jelzik a villamos megállóhelyét és milyen szabályok vonatkoznak a 
közlekedésben résztvevőkre a különböző kialakítású villamos 
megállóhelyeknél? 

4. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló három lencsés fényjelző 
készüléket! 

5. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló két lencsés fényjelző 
készüléket! 

6. Ismertesse a gyalogosforgalom irányítására szolgáló kétlencsés 
fényjelzőkészüléket! 

7. Ismertesse a forgalmat irányító rendőr karjelzéseit! 

8. Ismertesse a forgalmat irányító jelzőőr vagy polgárőr jelzéseit! 

9. Ismertesse a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályokat! 

10. Ismertesse a járművek utasaira vonatkozó szabályokat! 

11. Ismertesse a közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezéseket! 

12. Milyen magatartást kell tanúsítani a gyalogosokkal szemben? 

13. Ismertesse, miről lehet felismerni a megkülönböztető jelzéssel ellátott 
gépjárműveket! 

14. Sorolja, fel milyen forgalmi helyzetekben van a gyalogosnak a járművekkel 
szemben elsőbbsége! 

15. Milyen jelzést adnak a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések, ha a gyalogos 
áthaladhat! 
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A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 40 pont. 

A megfelelt szinthez 30 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

 
Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, 
Ismereti szinten: 5.1- 5.2 

• Felismerési szinten: 3.4.7-3.4.10, 3.4.29-3.4.30,3.5.1 

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs 

szakszerű biztonságos végrehajtására, 3.1.-3.4.6 -1,3.4.1-3.4.2.8,,3.4.1.3 .1- 

3.4.3.2,3.5.1,4.1-4.2.5 közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a járműveken alkalmazott 
jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő 
közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Ismeri a tolás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Ismeri a tolási módszereket és a tolás közben alkalmazható fékezési módokat. 

• Ismeri a személyszállító járműveken a szolgálat ellátására vonatkozó 
szabályokat. 

• Ismeri a végállomásra, érkezett járművek állva tartására vonatkozó ismereteket, 
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35A. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI MUNKAVEZETŐ 

VONALGONDOZÓ (F.1-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A 

KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 15 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 15kérdés az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás (UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), és 
Mellékleteiből 

• 10 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a vizsgatevékenységet. 
A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden helyes válasz 1 pontot 
ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 2 kérdés a Közúti vasúti F.1. sz. Jelzési Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 2 kérdés a Közúti vasúti F.2. sz. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/1432/2/2016), 

• 2 kérdés a Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet a közúti közlekedés szabályairól című rendeletből. 

 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

(F.1-F.2. sz. Jelzési és Forgalmi Utasítás a közúti vasutak számára) 

AZ UTASÍTÁSOK HATÁLYA, TARTALMA, FOGALOMTÁR 

1.1. Az Utasítások tartalma  
1.2. Az Utasítás hatálya  
1.3. Az Utasítás ismerete  
1.4. Az Utasítás jóváhagyása, módosítása és hatálytalanítása  
1.5. Az Utasítás kiegészítői  
1.6. Végrehajtási utasítás kiadása  
1.7. Kezelési szabályzat kiadása  
1.8. Fogalomtár 
 

F.1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A JELZÉSEKRE, JELZŐKRE, 

JELZŐESZKÖZÖKRE  

2.1. A jelzések szerepe  
2.2. Jelzők  
2.3. Jelzőeszközök  
2.4. Követelmények a jelzések adásával szemben  
2.5. A jelzések megfigyelése  
2.6. Kétes jelzés  
2.7. Egyidejű, eltérő értelmű jelzések  
2.8. A jelzők elhelyezése  
2.9. A jelzők és jelzőeszközök megóvása 

 

3. JELZŐK  

3.1. A jelzők csoportosítása forgalmi szempontból  

3.2. Főjelzők  

3.2.1. A háromfogalmú főjelző jelzései  
3.2.2. A kétfogalmú főjelző jelzései  
3.2.3. Az egyfogalmú főjelző jelzése  
3.2.4. A főjelzők kiegészítő jelzései  
3.2.4.1. Hívójelzés  
3.2.4.2. Ellenmenet jelzés  
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3.3. Közúti holdfényjelzők (forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek)  
3.3.1. A holdfényjelzők jelzési képei  
3.3.2. A három lámpából álló holdfényjelzők jelzései  
 
3.4. Egyéb jelzők  

3.4.1. Távvezérelt váltók jelzései  
3.4.2. Váltóreteszelő jelző  
3.4.3. A járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető jelző
  
3.4.4. Főjelző vagy közúti fedező jelző ellenőrző jelzője  
3.4.5. Forgalomtechnikai összehangolás jelző  
3.4.6. Forgalomtechnikai ellenőrző jelző  
3.4.6.1. Állítástárolás időzítő jelző  
3.4.7. Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a villamosvágányon jelző  
3.4.8. A kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelző  
3.4.9. Vágányfoglaltság jelző  
3.4.10. Megállóhely jelzőtábla  
3.4.11. A kézi állítású, ellensúlyos váltó váltójelzőjének jelzései  
3.4.12. A kézi állítású, ellensúlyos váltó állítókészülékének jelzései  
3.4.13. Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltó 
jelzőtábla  
3.4.14. Utánjáró, nem rögzített csúcssínű váltó jelzőtábla  
3.4.15. A párhuzamos, egyidejű meneteket szabályzó jelzőtáblák  
3.4.15.1. Tiltott egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtáblák  
3.4.15.2. Megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla  
3.4.16. Engedélyezett legnagyobb sebesség jelzőtábla  
3.4.16.1. Pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla  
3.4.16.2. Lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla  
3.4.17. Engedélyezett legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtábla 
3.4.18. Megállj! jelzőtábla  
3.4.19. Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.20. Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla  
3.4.21. Biztonsági határjelző  
3.4.22. Vágány kenve jelzőtábla   
3.4.23. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelzőtábla  
3.4.24. Szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.1. Menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.24.2. Menetárammal járható szakaszszigetelő jelző  
3.4.25. Feszültséghatár jelzőtábla  
3.4.26. Villamosszerelvény állj! jelzőtábla  
3.4.27. Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtábla  
3.4.28. Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtábla  
3.4.29. Kiegészítő jelzők  
3.4.30. Megállás helye jelzőtábla  
3.4.31. Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtábla   
3.4.32. Technikai figyelmeztető jelzőtábla 
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3.5 ÉRVÉNYTELEN ÉS HASZNÁLHATATLAN JELZŐK  

3.5.1. Érvénytelen jelzők  
3.5.2. Időszakosan érvénytelenített főjelző  
3.5.3. Használhatatlan jelzők  
 

4. KÉZI JELZÉSEK  

4.1. Látható jelzések  
4.1.1. Szabad jelzés  
4.1.2. Lassan jelzés  
4.1.3. Megállj jelzés  
4.1.4. Jelzőbot alkalmazása  
 

4.2. Hallható jelzések  

4.2.1. Figyelj jelzés  
4.2.2. Lassan jelzés  
4.2.3. Megállj jelzés  
4.2.4. Vészjelzés  
4.2.5. Indulásjelzés 
 

5. JELZÉSEK A JÁRMŰVEKEN  

5.1. A járműveken feltüntetendő jelzések  
5.1.1. Hatósági jelzés  
5.1.2. Egyéb jelzések  
5.2. A jármű külső részén levő jelzések  
5.2.1. Homlokirányjelzés  
5.2.2. Oldalirányjelzés 
 

F.2. SZÁMÚ FORGALMI UTASÍTÁS 

ÁLTALÁNOS FORGALMI RENDELKEZÉSEK  
 
6.1. Alkalmasság a forgalmi szolgálat ellátására  
6.4. Magatartás és figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben  
6.5. Dohányzás 
6.6. A munkavégző képességre hátrányosan ható szer fogyasztása  
6.7. A szolgálat megkezdése  
6.8. A szolgálat átadás - átvétele, befejezése  
6.9. Szolgálati hely elhagyása  
6.10. Utasítások kiadása és végrehajtása  
6.11. Utasok tájékoztatása  
6.12. Felelősség  
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7. MENETREND, JÁRATOK MEGNEVEZÉSE 
  
7.1. Menetrend  
7.2. A menetrend betartása  
7.3. Végállomás   
7.4. Forgalmi járatok  
7.5. Nem forgalmi járatok  
 
8. VÁGÁNYOK, KITÉRŐK, VÁGÁNY- ÉS MUNKAVEZETÉK-KERESZTEZŐDÉSEK 
 
8.1. Közúti vasúti pálya  
8.2. A váltók alkatrészei forgalmi szempontból  
8.2.1. Az alkatrészek felsorolása  
8.2.2. Tősínek és csúcssínek  
8.2.3. A csúcssínek szabályos állása  
8.2.4. A csúcssínek nem szabályos állása (félállás)  
8.2.5. A váltó gyöke  
8.2.6. Összekötő rúd  
8.2.7. Csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz  
8.2.8. Állítószerkezet, állítórúd  
8.2.9. Váltójelző  
8.3. Váltók csúcssínjeinek rögzítése  
8.4. Hasítható váltók  
8.4.1. Utánjáró váltó  
8.4.2. Rugós visszacsapó váltó  
8.4.3. Visszacsapó váltó  
8.4.4. Kulisszás, bilincses vagy rugós váltó  
8.4.5. Vendégkitérő  
8.5. Nem hasítható váltók  
8.5.1. Kiszögelt, kiékelt váltó  
8.6. Váltók használhatósága  
8.6.1. A váltók használhatóságának a forgalmi feltételei  
8.6.2. Eljárás, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek 
8.6.3. Váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltók  
8.7. Váltóállítási módok   
8.8. Helyszíni kézi váltóállítás  
8.9. Távvezérelt váltóállítás kezelő személy közreműködésével  
8.10. Távvezérelt váltóállítás a járművezető közreműködésével  
8.10.1. A távvezérelt váltóállítás általános szabályai  
8.10.2. A szánszerkezettel, rádiós, vagy egyéb módon történő váltóállítás szabályai 
8.10.3. Az állítástárolós kialakítású váltók állításának szabályai  
8.11. A váltókon történő közlekedés általános szabályai  
8.12. Áthaladás mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón  
8.13. Áthaladás mechanikusan rögzített csúcssínű váltón  
8.14. Összekötővágány  
8.15. Vágánykereszteződések  
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9. JÁRMŰVEK BERENDEZÉSEI 
9.3. Áramszedő 
 
 
11. JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE 
 
11.10. Közlekedés a végállomások területén  
11.11. Speciális közlekedési előírások két- vagy többvágányú pályaszakaszra  
11.12. Tiltott egyidejű menetek  
11.13. Elhaladás főjelző mellett  
11.14. Közlekedés főjelző vagy közúti fedezőjelző ellenőrző jelzőjével ellátott helyeken  
11.15. Közlekedés a jelző használhatatlansága esetén  
  
11.17. Közlekedés egyvágányú pályán  
11.18. Közlekedés felbontott pálya, illetve pályamunkálatok helyén  
11.19. Jármű fedezése  
 
12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 
12.1. Rendkívüli esemény   
12.5. Közlekedés vízzel elöntött pályaszakaszon  
12.6. Közlekedés helytelen vágányon  
12.16. Kisiklás, elterelődés  
12.22. Talált tárgyak kezelése   
12.24. Rosszullét a szolgálat ellátása közben  
 

MELLÉKLETEK 
11. MELLÉKLET 
A váltókon való közlekedéskor engedélyezett általános sebességértékek 
12. MELLÉKLET 
Közlekedés hegyipályán 
13. MELLÉKLET 
A teherjárat és munkagép közlekedésére vonatkozó külön szabályok 
14. MELLÉKLET 
A légfékes üzemi fékkel rendelkező és a nosztalgiajárművek közlekedésére 
vonatkozó külön szabályok 
15. MELLÉKLET 
A felsővezeték nélküli üzemre képes vasúti járművek közlekedésére vonatkozó 
külön szabályok 

 

KRESZ ISMERETEK  

 

Bevezető rendelkezések 

 A rendelet hatálya 

A közúti közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések 

 

Közúti jelzések 

Tájékoztatást adó jelzőtáblák  
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Kijelölt gyalogos átkelőhely 

Gyalogos alul- vagy felüljáró 

Autóbusz megállóhely 

Villamos megállóhely 

Lakott terület kezdete 

Lakott terület vége 

Útburkolati jelek 

Gyalogos átkelőhely 

Megállóhely 

Egyéb közúti jelzések 

Fekete-fehér színű lánc-, illetőleg csőkorlát vagy más hasonló berendezés 

Forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzései 

A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek 

A rendőr jelzései 

A jelzőőr jelzése 

Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések 

A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 

Gyalogosok közlekedése 

Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése 

A járművek utasaira vonatkozó szabályok 

Magatartás a gyalogosokkal szemben 

A járműközlekedésre vonatkozó szabályok 

Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek 

 

Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések 

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

F.1. sz. Jelzési Utasítás 

Írásbeli kérdések 

7. Mit tartalmaznak az utasítások? (1.1.) 

2. Mire terjed ki az Utasítás hatálya? (1.2.) 

3. Kinek kell ismernie az Utasítást a lent felsoroltak közül? (1.3.) 

4. Mit tud az utasítás jóváhagyásáról illetve módosításáról? (1.4.) 

5. Mit tud az utasítást kiegészítő végrehajtási utasítások, rendelkezések, 
szabályzatok és előírások tartalmáról? (1.5.) 

6. Mikor kell kiadni végrehajtási utasítást? (1.6.) 
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7. Melyiket nem kell kezelési szabályzatban szabályozni? (1.7.) 

8. Melyik az az alkatrész amely kapcsolatot teremt a munkavezeték és a jármű 
főáramú berendezései közt? (1.8.) 

9. Melyik az az alkatrészcsoport amelyik személyszállításra berendezett járműveknél 
lehetővé teszi, hogy a szerelvény működtetése egy vezetőfülkéből történjék? (1.8.) 

10. Az a pályarész amelyiknek csak egyik végéhez csatlakozik nyílt pálya a... (1.8.) 

11. Az éberségi berendezés az a berendezés, amely a járművezető 
cselekvőképességét ellenőrző berendezés, amely a cselekvőképtelenség esetén 
beavatkozik. (Igaz/Hamis) (1.8.) 

12. Az a pályaszakasz, ahol a sínek alátámasztására szolgáló alj vagy aljak 
hiányoznak, a: (1.8.) 

13. Az a pályarész ahol a vágánytengely távolság kisebb mint a nyomtávolság, a (1.8.) 

 

14. Hogyan nevezzük a villamospályának azt a kialakítását, amely az egy vágányú 
pályán az ellentétes irányba haladó járművek keresztezését lehetővé teszi? (1.8.) 

15. Amikor egy leállított vasúti jármű a munkavállalók szándékán kívül elmozdul, ... 
nevezzük (1.8.) 

16. Mely jelenségeket kell járműtűzként kezelni? (1.8.) 

17. Hogyan nevezzük azt a vágányba épített szerkezetet, amely a járművek részére 
lehetővé teszik az egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladást?(1.8.) 

18. Ki az a személy aki munkakörénél fogva a vasúti társaság munkavállalója felett az 
adott helyszínen vagy szituációban a legmagasabb szakterületére vonatkozó 
utasítási joggal rendelkezik? (1.8.) 

19. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket és a pályát természetes 
vagy mesterséges létesítmények, illetve akadályok miatt a járműről a legnagyobb 
sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál pedig a mozgás 
szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet látni. (1.8.) 
(Egészítse ki!) 

20. A ....korlátozott, ha a napszanknak megfelelő jelzéseket időjárási okok miatt a 
járműről a legnagyobb sebességhez tartozó féktávolságból, egyéb mozgásoknál 
pedig a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan nem lehet 
látni. (1.8.) (Egészítse ki!) 

21. Hogyan nevezzük azt a vasúti pálya kialakítást, ahol mindegyik sínszálnál 
megszakad a sínkorona folyamatossága, így lehetővé téve a keresztező irányból 
érkező szerelvények részére a saját vágányukon való továbbhaladást? (1.8.) 

22. Hogyan nevezzük azt a műveletet, ahol a gyök felől közlekedő vasúti jármű részére 
helytelenül álló váltót a jármű kerekei állítják át?  (1.8.) 

23. Az a berendezés amely a vontatómotorok fordulatszám szabályozásához és a 
villamos fékezés szükséges áramkörök közvetett kapcsolásához szükséges, a... 
(1.8.) 

24. A jármű menetirányának megváltoztatása olyan módon, hogy a vezetés az új irány 
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szerinti első vezetőfülkéből történik, a...1.8.) 

25. A jelzés parancselve: (2.1.) 

26. Jelzőknek nevezzük azokat... (2.2.)27. Miket nevezünk jelzőeszközöknek? (2.3.) 

28. Milyen követelmények szerint kell a jelzéseket adni? (2.4.) 

29. Hogyan kell a jelzéseket megfigyelni? (2.5.) 

30. Mikor kétes egy jelzés? (2.6.) 

31.Minek kell tekinteni az eltérő értelmű, egyidejű jelzéseket? (2.7.) 

32. Hol kell a jelzőket elhelyezni? (2.8.) 

33. Mi a teendő a jelzők és jelzőeszközök megóvása érdekében?(2.9.) 

34. Forgalmi szempontból megkülönböztetünk: (3.1.) 

35. Mi a teendője ha az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)  

 

 

 

 

36. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

 

37. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.1.)   

 

 

 

 

38. Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.2.)  
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39 Mi a teendője ha csak az alábbi jelzést látja a főjelzőn?(3.2.3.)  

 

 

 

 

40. Az ábrán szereplő jelzést mutató jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (3.2.4.) 

 

 

 

 

 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

 

42. Ön a képen látható jelzőt látja. Mit jelent, és mi az Ön teendője? 
(3.2.4.2.)  

 

 

43. Ön az ábrán szereplő jelző elé érkezett. Milyen jelző ez, és mi a 
teendője? (3.3.2.) 

 

 

 

 

 

44. Válassza ki melyik esetben kell kézi állítást alkalmazni abban az esetben, ha a 
váltó távvezérelt! (3.4.1.)  

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és hol található?  
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46. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? Mi a teendője? (3.4.2.)  

 

 

 

47. Ön a képen látható jelzőt látja. Hogyan értelmezi? (3.4.3.) 

 

 

 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez? (3.4.4.) 

 

 

 

49. Mit jelent Önnek az ábrán szereplő jelző jelzése? (3.4.5.)  

 

 

 

50. Hogyan kell alkalmazni, és miről tájékoztatja a járművezetőt az ábrán szereplő 
jelző? (3.4.6.) 

 

 

 

51. Miről tájékoztat az ábrán szereplő jelző? (3.4.6.1.)  

 

 

 

52. Mire kell számítson ha az ábrán szereplő jelzőt látja világítani? (3.4.7.) 

 

 

 

53. Mit jelez a járművezető számára az ábrán szereplő jelző? (3.4.8.) 
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54. Miről tájékoztat az ábrán látható jelző? (3.4.9.) 

 

 

 

55. A megállóhely jelzőtábla alatt, az ábrán szereplő kiegészítő táblát látja. Mi a 
jelzőtábla jelentése?  (3.4.10.) 

 

 

56. Honnan érkezik a váltóra, és a váltó milyen irányban áll? (3.4.11.) 

 

 

 

57. Milyen irányban áll a váltó? (3.4.12.)  

 

 

 

58. Milyen jelentéssel bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.13.) 

 

 

 

59. Milyen tartalommal bír az Ön számára az ábrán szereplő jelzőtábla? 
(3.4.14.)  

 

 

 

60. Járművével az ábrán szereplő táblához érkezett. Mi a teendője? 
(3.4.15.1.)  

 

 

 

61. Milyen jelzőtábla látható az ábrán? (3.4.15.2.) 
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62. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzőtábla mellett haladt el? (3.4.16.)  

 

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.16.1.) 

 

 

 

 

 

64. Mi a teendője a táblával jelölt munkavezetéki helyen? (3.4.16.2.) 

 

 

 

65. Mi a teendője ha a szerelvény teljes hosszával elhaladt az ábrán szereplő tábla 
mellett? (3.4.17.)  

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (3.4.18.)  

  

 

 

67. Mi a teendője ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.19..) 

 

 

 

 

 

68. Mi a teendője, ha az ábrán szereplő jelzést látja? (3.4.20.)  
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69. Hol helyezik el az ábrán szereplő jelzőt? (3.4.21.) 

 

 

 

 

70. Mit nem szabad a táblát követő pályaszakaszon? (3.4.22.) 

 

 

 

71. Mit nem szabad a jelzőtáblát követő pályaszakaszon? (3.4.23.) 

 

 

 

 

72. Mi a járművezető kötelessége az ábrán látható tábla alatti 
áthaladáskor (3.4.24.1.) 

 

 

 

73. Miről ad tájékoztatást az ábrán látható tábla? (3.4.24.2.)  

 

 

 

74. Milyen járművel haladhat be a táblát követő pályaszakaszra? (3.4.25.) 
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75. Mi a teendője ha felsővezetékről üzemelő villamos járművel az ábrán szereplő 
táblát észleli? (3.4.26.)  

 

 

 

 

 

76. Milyen váltók következnek a tábla utáni pályaszakaszon? (3.4.27.)  

 

 

 

 

77. Mit jelez az ábrán látható kiegészítő jelzés? (3.4.29.) 

 

 

 

 

78. Mi a teendője ha az ábrán szereplő táblát látja? (3.4.30.) 

 

 

 

79. Mi az ábrán látható jelzőtábla neve? (3.4.31.)  

 

 

 

 

80. Érvényes az ön által vezetett járműre az ábrán látható jelző? (3.5.1.)  

 

 

 

 

81. Mikor nem érvényes az ön által vezetett járműre a főjelző jelzési képe? 
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(3.5.2.) 

 

 

 

 

 

82. Melyik esetben kell a jelzőt használhatatlannak nyilvánítani? (3.5.3) 

83. Mely jelzés jelentése: „A jármű biztonságos közlekedésének akadálya nincsen, 
szabad a továbbhaladás” (4.1.1.) 

84. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (4.1.2.) 

 

 

 

 

85. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (4.1.3.) 

 

 

 

 

86. Milyen színű jelzőbotot kell alkalmazni egyvágányú pályarészeken a kétirányú 
közlekedés szabályozására? (4.1.4.) 

87. Milyen hallható jelzést lehet adni pályacsengővel? (4.2.) 

88. Hogyan kell adni jelzőharanggal a „Lassan!” jelzést? (4.2.1.) 

89. Hogyan kell adni jelzősíppal a „Figyelj!” jelzést? (4.2.2.) 

90. Milyen jelzés a jelzőeszközzel gyors egymásutánban adott két rövid hang? (4.2.3.) 

91. Hogyan kell vészjelzést adni? (4.2.4.) 

92. Mivel és hogyan lehet „Indulás!” jelzést adni? (.) 

93. Mely nézetekből kell a hatósági jelzéseket a járművön elhelyezni? (5.1.1.) 

94. Milyen jelzést kell kihelyezni a jármű vezetőfülkéjében? (5.1.2.) 

95. Mit kell tartalmaznia a homlokirányjelzésnek? (5.2.1.) 

96. Mi az oldalirányjelzés? (5.2.2.) 
 

Szóbeli kérdések 
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1. Ismertesse a jelzések szerepét, a jelzés „parancs elvét”! 2.1 

2. Ismertesse a Jelzők és a Jelzőeszközök fogalmát, feladatukat! 2.2,2,3 

3. Ismertesse a jelzések adásával szembeni követelményeket! 2.4 

4. Ismertesse a jelzések megfigyelésére vonatkozó előírásokat! 2.5 

5. Ismertesse a „kétes jelzés” fogalmát és az észlelésekor követendő eljárást! 2.6 

6. Ismertesse az „egyidejűleg adott eltérő értelmű jelzések” fogalmát és 
az észlelésük esetén követendő eljárást! 2.7 

7. Ismertesse a jelzők elhelyezésére és a jelző eszközökkel történő 
felszerelésre vonatkozó előírásokat! 2.8 

8. Csoportosítsa forgalmi szempontból a jelzőket és ismertesse feladatukat! 3.1 

9. Ismertesse az egyfogalmú főjelző jelzését, kiegészítő jelzését és azok 

jelentését! 3.2.3 

10. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

ellenmenet jelző jelzéseit és azok jelentését! 3.2.4.2 

11. Ismertesse a főjelzők kialakítását, jelzéseit, valamint az alattuk elhelyezkedő 

hívójelzés jelzését és azok jelentését! 3.2.4.1 

12. Ismertesse a Főjelző és az utána elhelyezett, vele kényszerkapcsolatban 
lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok jelentését, valamint a két 
jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

13. Ismertesse a háromfogalmú főjelző jelzéseit és azok jelentését, ha a 
jelző oszlopán a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje jelzőtáblát 
is elhelyezték! 3-2-1 

14. Ismertesse a Holdfényjelzők kialakítását, jelzéseit, kiegészítő jelzését és 
azok jelentését! 3.3.2 

15. Ismertesse a távvezérelt váltóknál alkalmazott Váltójelzők kialakítását, 
jelzéseit és azok jelentését! 3.4.1 

16. Ismertesse a Járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás 
helyére figyelmeztető jelzők kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.3 

17. Ismertesse a két lámpából álló fényjelzőkészülék, a Közúti fedezőjelző és a vele 
kényszerkapcsolatban lévő Ellenőrző jelző kialakítását, jelzéseit és azok 
jelentését, valamint a két jelző működése közötti összefüggést! 3.4.4 

18. Ismertesse az állítástárolás időzítő jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.6.1 

19. Ismertesse a Forgalomtechnikai összehangolás jelző és a 
Forgalomtechnikai ellenőrző jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 
3.4.6 

20. Ismertesse az Autóbusz-, trolibusz forgalom időszakosan a 
villamosvágányon jelző kialakítását, jelzését és annak jelentését! 3.4.7 

21. Ismertesse a kocsiszíni kapun történő áthaladást engedélyező jelzőre 

vonatkozó előírásokat! 3.4.8 

22. Ismertesse a vágányfoglaltság jelzőre vonatkozó előírásokat! 3.4.9 

23. Ismertesse a Megállóhely jelzőtáblák és az alattuk elhelyezhető 
kiegészítő táblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.10 

24. Ismertesse a kézi állítású ellensúlyos váltók váltójelzőjének és állítókészülékének 
a kialakítását, jelzéseit és azok jelentését! 3.4.11, 3.4.12 

25. Milyen kialakítású jelzőtáblák jelzik váltó csúcssínjének mechanikus 
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rögzítését vagy a mechanikus rögzítés hiányát? 3.4.13, 3.4.14 

26. Ismertesse a megengedett egyidejű menetekre vonatkozó jelzőtábla 

kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.2 

27. Ismertesse a Tiltott egyidejű menetek kezdete és a Tiltott egyidejű 
menetek vége jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.15.1 

28. Ismertesse a párhuzamos egyidejű menetet szabályozó táblát! 3.4.15.2 
29. Ismertesse az engedélyezett legnagyobb sebesség és az engedélyezett 

legnagyobb sebességgel járható pályaszakasz vége jelzőtáblák és az alattuk 

elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.16 

30. Ismertesse a pontszerű lassújel pályahiba miatt jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.1 

31. Ismertesse a lassújel munkavezetékre vonatkozóan jelzőtábla kialakítását és 

jelzésének jelentését! 3.4.16.2 

32. Ismertesse a Megállj jelzőtábla kialakítását, jelzésének jelentését és 
az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.18 

33. Ismertesse a Váltón engedélyezett sebesség jelzőtábla és az alatta 
elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.19 

34. Ismertesse a Vágánykereszteződésen engedélyezett sebesség jelzőtábla és 
az alatta elhelyezhető kiegészítő jelzőtáblák kialakítását és jelzésének 
jelentését! 3.4.20 

35. Milyen jelzések alkalmazásával jelezhető a villamos fékezésre kijelölt 
pályaszakasz? ismertesse e jelzőknek a kialakítását és jelzésének 
jelentését! 72g,72h 

36. Ismertesse a Biztonsági határjelző és a Vágány kenve jelzőtábla kialakítását 
és jelzésének jelentését! 3.4.21, 3.4.22 

37. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető 
jelzőtábla jelzésének jelentését! 3.4.23 

38. Ismertesse a menetárammal nem járható szakaszszigetelő jelző kialakítását, 

jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.21.1 

39. Ismertesse a menetárammal járható

 szakaszszigetelő jelző kialakítását, jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.24.2 

40. Ismertesse a Feszültséghatár és a Villamosszerelvény állj 
jelzőtáblák kialakítását és jelzésének jelentését! 3.4.25, 3.4.26 

41. Ismertesse az „ÁTV” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

42. Ismertesse a „VF” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

43. Ismertesse az „E” feliratú kiegészítő jelző kialakítását, jelzésének jelentését 

és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.29 

44. Ismertesse a megállás helye jelző kialakítását, jelzésének jelentését és az 

elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.30 

45. Ismertesse a váltó ráfutási szakasz kezdete jelző kialakítását, jelzésének 

jelentését és az elhelyezésére vonatkozó szabályokat! 3.4.31 

46. Ismertesse a technikai figyelmeztető jelzőtábla

 kialakítását, jelzésének jelentését és az elhelyezésére vonatkozó 
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szabályokat! 3.4.32 

47. Ismertesse a Biztosított vágányutas biztosítási körzet eleje és a 
Biztosított vágányutas biztosítási körzet vége jelzőtáblák kialakítását és 
jelzésének jelentését! 3.4.27, 3.4.28 

48. Miről ismeri fel az érvénytelen és az időszakosan érvénytelenített jelzőt és mi 
a teendő ennek észlelésekor? 3.4.5.1, 3.4.5.2 

49. Miről ismeri fel a használhatatlan jelzőt és mi a teendő ennek 
észlelésekor? 3.5.3 

50. Ismertesse a sárga színű jelzőzászlóval adható jelzéseket és azok 
jelentését! 4.1 

51. Ismertesse a fehér fényű jelzőlámpával adható jelzéseket és azok jelentését! 
4.1 

52. Hogyan adható Szabad jelzés, és ez mit jelent a járművezető részére? 4.1.1 

53. Hogyan adható – látható módon – a Lassan jelzés, és ez mit jelent 
a járművezető részére? 4.1.2 

54. Hogyan adható – látható módon – a Megállj jelzés, és ez mit jelent 
a járművezető részére? 4.1.3 

55. Ismertesse a jelzőbot alkalmazásának célját és szabályait! 4.1.4 

56. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon – 
a Figyelj és a Lassan jelzés! 4.2,4.2.1, 4.2.2 

57. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható – hallható módon – 
a Megállj és a Vészjelzés, illetve mit jelentenek ezek a jelzések a 
járművezető részére! 4.2.3, 4.2.4 

58. Melyik jelzőeszközzel, milyen esetben és hogyan adható az Indulásjelzés! 4.2.5 

59. Sorolja fel a szerelvényen lévő hatósági jelzést! 5.1.1 

60. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén! 5.2, 5.2.1, 5.2.2 

61. Milyen jelzéseket kell alkalmazni és milyen jelzések alkalmazhatók a 
nem forgalmi járatként közlekedő szerelvény külső részén? 5.2, 5.2.1, 
5.2.2 

62. Milyen egyéb jelzések alkalmazhatók a járműveken? 5.1.2 

 
 

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 

Írásbeli kérdések 

Közúti vasút 

1. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.1.) 

2. Melyik dokumentum szükséges a forgalmi szolgálat ellátásához? (6.2.) 

3. Milyen szabályok vonatkoznak a járművezetés gyakorlására? (6.3.) 

4. Mi  NEM tilos vezetés közben minden esetben? (6.4.) 

5. Mi minősül dohányzásnak? (6.6.) 

6. Hogyan kell a szolgálatot megkezdeni? (6.7.) 
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7. Kinek adható át a jármű vezetése? (6.8.) 

8. Hogyan hagyható el a szolgálati hely? (6.9.) 

9. Mit tud az utasítások kiadásáról és végrehajtásáról? (6.10.) 

10. Válassza ki a helyes állítást az utasok tájékoztatásával kapcsolatosan! (6.11.) 

11. Felkérheti-e a szolgálatváltás után a leváltott járművezetőt az ön számára 
váltóállításra? (6.12.) 

12. A menetrend tartalmazza a forgalmi és tanulójáratok végállomási indulási és 
érkezési idejét. (7.1.) (Igaz/hamis) 

13. Hogyan szabad eltérni a menetrendtől? (7.2.) 

14. A végállomás az a szolgálati hely... (7.3.) 

15. A forgalmi járatok azok a járatok, amelyek... (7.4.) 

16. Nem forgalmi járatok ... (7.5.) 

17. A közúti vasúti pályán a vasúti közlekedés... (8.1.) 

18. Válassza ki a helyes megfogalmazást a váltók alkatrészeivel kapcsolatban: (8.2.-
8.2.2) 

19. Mikor állnak a csúcssínek szabályosan? (8.2.3.) 

20. Mit jelent az , hogy a váltó félállásban van? (8.2.4.) 

21. Mi a váltó gyöke? (8.2.5.) 

22. Mi az az alkatrész amely biztosítja a csúcssínek egymástól való állandó 
távolságát? (8.2.6.) 

23. Melyik az az eszköz amely alakzáró kényszerkapcsolattal akadályozza meg a váltó 
megnyílását? (8.2.7.) 

24. Melyik szerkezet végzi a váltóban a csúcssínek mozgatását és végállásban 
tartását? (8.2.8.) 

25. Mi a feladata a váltójelzőnek? (8.2.9.) 

26. Milyen csúcssín rögzítési módokat ismer? (8.3.) 

27. Milyen váltónak nevezzük azt, amelyikre gyök felől annak helytelen állására is rá 
szabad haladni, és át szabad állítani? (8.4.) 

28. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelyikre csak gyök felől szabad ráhaladni, mert a 
csúcssínjeit semmilyen eszköz nem tartja végállásban? (8.4.1.) 

29. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy rugó 
visszaállít eredeti állásába? (8.4.2.) 

30. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 
hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.3.) 

31. Hogyan nevezzük azt a váltót, amelynek szerkezete azt a felhasítás ellenére is az 
utoljára beállított állásban tartja? (8.4.3.) 

32. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 
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hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.4.4.) 

33. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely a meglévő villamos pályára ráhelyezhető 
annak megbontása nélkül, és segítségével ideiglenes fejvégállomás alakítható ki? 
(8.4.5.) 

34. Melyek az alábbiak közül a nem hasítható váltók? (8.5.) 

35. Hogyan nevezzük azt a váltót, amely váltót annak felhasítása után egy speciális 
hajtómű visszaállít eredeti állásába? (8.5.) 

36. Mi minősül váltófelvágásnak az alábbiak közül? (8.5.) 

37. Hogyan lehet a felvágott váltóról lehaladni? (8.5.) 

38. Mi a teendő a felvágott váltóról való lehaladás után? (8.5.) 

39. Mikor kiszögelt egy váltó? (8.5.1.) 

40. Melyik állítás hamis? A váltó forgalmi szempontból használható, ha: (8.6.1.) 

41. Melyik a hamis állítás? Ha a váltó használhatóságának forgalmi feltételei nem 
teljesülnek, akkor... (8.6.2.) 

42. Melyek azok a váltók, amelyeket illetéktelen személy rongálás nélkül nem tud 
átállítani?(8.6.3.) 

43. A távvezérléses váltóállítás történhet az alábbi módokon: (8.7.) 

44. Melyik váltókat állítja kézi állítással a járművezető? (8.8.) 

45. Mikor állíthat váltót a járművezető olyan helyen, ahol a váltók távvezérelt állítását 
az azzal megbízott dolgozó, vagy tabulátorkezelő végzi? (8.9.) 

46. Hogyan kell megválasztani a járművezető által távvezérléssel álított váltóknál a 
váltó megközelítésekor alkalmazandó sebességet? (8.10.1) 

47. Milyen sebességet alkalmazhat a járművezető a szánszerkezet alatt való áthaladás 
során? (8.10.2.) 

48. Hogyan történik az állítástárolós váltó állítása? (8.10.3.) 

49. Mikor szabad a váltóra ráhaladni? (8.11.) 

50. Mekkora a legnagyobb alkalmazható sebesség a mechanikusan nem rögzített 
csúcssínű váltókon való áthaladásnál? (8.12.) 

51. Hogyan kell áthaladni mechanikusan rögzített csúcssínű váltón? (8.13.) 

52. Milyen összekötő vágányokat különböztetünk meg? (8.14.) 

53. Hogyan kell áthaladni a vágánykereszteződéseken? (8.15.) 

54. Hogyan kell áthaladni trolibusz munkavezeték keresztezés alatt? (8.16.) 

55. Mikor kezdhető meg tolópadot érintő mozgás? (8.17.) 

56. A jármű műszaki állapotával kapcsolatosan, milyen felelősség terheli a 
járművezetőt? (9.1.) 

57. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amely a forgalmat és az 
utasszállítást nem befolyásolja? (9.2.) 
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58. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amelynél az utasok a 
végállomásig szállíthatók, de a jármű forgalomban nem maradhat? (9.2) 

59. Minek minősül az olyan műszaki meghibásodás, amelynél az utasok szállítása 
nem minősül biztonságosnak, és azonnal le kell szállítani őket a villamosról? (9.2) 

60. Az alábbiak közül melyik feltétele az áramszedő berendezés feleresztésének? 
(9.3) 

61. Mi a teendő ha sötétben vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén a jármű 
homlok világítása meghibásodik? (9.4) 

62. Mi a teendő ha a jármű túláram védelmi berendezése működött? (9.5) 

63. Hogyan kell kezelni a jármű irányváltóját, ha a járművezető elhagyja a 
vezetőfülkét? (9.6) 

64. Mi a teendő ha a járművön a hangjelző berendezés (pályacsengő, hangszóró) 
meghibásodott? (9.7.) 

65. Mi az eljárás, ha a visszapillantó berendezés használhatatlanná válik? (9.8) 

66. Mennyi ideig kell az indulásjelzést adni az utasok felé, mielőtt az ajtók zárását meg 
lehet kezdeni? (9.9.) 

67. Mi a teendő, ha a menetirány szerinti jobb első ajtó meghibásodott? (9.10.) 

68. Hol tilos a homokszóró berendezés működtetése, veszély esetét kivéve? (9.11.) 

69. Mi a teendő zivatar esetén, ha az ablaktörlő, vagy az ablakmosó berendezés 
meghibásodik? (9.12.) 

70. Mi a teendője, ha megállóhelyről való elindulás közben, a megállóhely táblát a 
jármű első homlokfala már elhagyta és közben vészjelzővel jeleznek? (9.13.) 

71. Hogyan kell eljárni, ha a járművön az utastájékoztató berendezés meghibásodott, 
de a jegykezelő berendezések működnek? (9.14.) 

72. Ki tartózkodhat menet közben az elhagyott vezetőálláson? (9.16) 

73. Mi a teendő ha az éberségi berendezés meghibásodik? (9.17.) 

74. Kiiktatott pótvészfék berendezéssel forgalomba szabad állítani a járművet? (10.1.) 

75. Mi a teendő ha az üzemi fék berendezés meghibásodik? (10.2.) 

76. Mi a teendő, ha a jármű rögzítőfék berendezését a járművezető a rendelkezésre 
álló eszközökkel nem tudja feloldani? (10.3.) 

77. Mi a teendő ha a sínfék meghibásodik? (10.5.) 

78. Milyen berendezéseket kell együtt működtetni az üzemi fék berendezéssel 
vészfékezés alkalmával? (10.6.) 

79. Járműtelepi mozgások során melyik jármű élvez elsőbbséget egy kitérőn? (11.1.) 

80. Mikor tekinthető a telephelyre beálló jármű átadása a vontatási szolgálat részére 
befejezettnek? (11.2.) 

81. Forgalomban lévő járművön történő váltás esetén a jármű átvétele mikor tekinthető 
befejezettnek? (11.3.) 
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82. A forgalombiztonsági tényezőkön felül mire kell tekintettel lenni a jármű 
sebességének meghatározásakor? (11.4.) 

83. Mekkora távolságot kell tartani a nem forgalmi járatok mögött? (11.5.) 

84. Mekkora távolságra közelíthet meg megállóhelyek között, vagy megállóhelyen álló 
járművet? (11.6.) 

85. Hogyan haladhat el megállásra nem kötelezett járattal a megállóhely jelzőtábla 
mellett? (11.7.) 

86. Milyen esetben adhat engedélyt a járművezető az utasok leszállására 
megállóhelyen kívül? (11.8.) 

87. Melyik NEM a megállóhelyi elindulás feltétele? (11.9.) 

88. Mikor szabad behaladni a végállomásra? (11.10.) 

89. Mikor áll fenn közrezárási tilalom? (11.11.) 

90. Mikor minősül tiltottnak két egyidejű menet? (11.12.) 

91. Hívójelzés esetén szabad elhaladni főjelző mellett? (11.13.) 

92. Milyen esetben kell a közúti fedezőjelző mellett közúti fedezőjelző ellenőrző jelzőjét 
alkalmazni? (11.14.) 

93. Milyen esetben tiltott egy váltón való áthaladáskor minden párhuzamos egyidejű 
menet? (11.15.) 

94. Melyik módszerrel lehet egyvágányú pályaszakaszon a közlekedést szabályozni? 
(11.17.) 

95. Mi a teendő ha a felbontott pályaszakaszon való közlekedéskor a munkások nem 
hagyják el az űrszelvényt? (11.18.) 

96. Mikor kell a járművet fedezni? (11.19.) 

97. Hogyan kell szabályozni a főjelzővel fedezett vasúti átjáróban az áthaladást? 
(11.20.) 

98. Mi a járművezető teendője ha a nyitott kocsiszíni kapun készül áthaladni? (11.21.) 

99. Mi minősül az alábbiak közül rendkívüli eseménynek? (12.1.) 

100. Összetorlódott járművek indításánál hány métert kell hagyni az elinduló 
járművet követően mielőtt elindítható a jármű? (12.2.) 

101. Milyen esetben kell rövidíteni a végállomási tartózkodási időt? (12.3.) 

102. Mikor szabad az útvonaltól eltérni? (12.4.) 

103. Hány cm-rel kell az elöntött pályaszakaszon a víz szintjének a sínkorona felett 
lennie, hogy az áramszedőt le kelljen vezérelni? (12.5.) 

104. Melyik járműmozgás NEM minősül helytelen irányú közlekedésnek? (12.6.) 

105. Mennyi idő áll rendelkezésre a járművezetőnek arra, hogy eldöntse hogy a 
jármű hibája nem rendellenességnek minősül a hiba jelentkezésétől kezdve? 
(12.7.) 
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106. Milyen rendelkezések vonatkoznak a csatolást végző munkavállalóra? (12.8.) 

107. Jármű tolása esetén a mozgás megkezdését követően mi a teendője ha a tolt 
jármű vezetője nem adja a „Lassan!” jelzést és a két járművezető között nincsen 
megbízható hírkapcsolat? (12.9.) 

108. Melyik jármű vezetőjének kell állítania a rádió távirányítású váltót?3 (12.10.) 

109. Ha az utasítások másként nem rendelkeznek, mekkora legnagyobb 
sebességgel szabad villamos járművet vontatni? (12.11.) 

110. Milyen szabályok szerint kell eljárni, ha a jármű vezetése köztes vezetőfülkéből 
vált szükségessé? (12.12.) 

111. A vonat szakadása esetén mi a teendő a járműrészek megállítása után? 
(12.13.) 

112. Miről kell meggyőződnie a járművezetőnek a hibás felsővezeték szakasz alá 
behaladás előtt? (12.14.) 

113. Tartós hálózati feszültség kimaradás alkalmával második járműként várakozik a 
feltorlódott járművek között. Mi a teendője az utasok tájékoztatásán és esetleges 
leszállításán kívül? (12.15.) 

114. Mi a teendő a jármű kisiklása esetén? (12.16.) 

115. Mi helyes sorrend tűz esetén?? (12.17.) 

116. Mi a teendő ablaktörés esetén? (12.18.) 

117. Mi a teendő ha utas rosszullét következik be? (12.19.) 

118. Mi a teendő ha a jármű utasterét beszennyezték? (12.20.) 

119. Mi a teendő az utazási feltételeket felszólítás ellenére sem betartó, a személy 
és vagyonbiztonságot egyértelműen veszélyeztető utassal szemben? (12.21.) 

120. Mi a teendő veszélyes talált tárgy esetén? (12.22.) 

121. Mi a teendő ha a járművön utazó utas ruházatában kár keletkezett? (12.23.) 

122. Mi a teendő a járművezető rosszulléte esetén? (12.24.) 

123. Mi a teendő károkozás, összeütközés vagy vágányvég záró szerkezetnek 
ütközés esetén? (12.25.) 

124. Mekkora a legkisebb alkalmazható követési távolság hegyipályán? 
(2.sz.melléklet)) 

125. Hány darab közúti vasúti teherkocsit továbbíthat egy közúti vasúti mozdony? 
(3.sz.melléklet) 

126. Hány fő munkavállaló teljesít szolgálatot a légfékes, illetve nosztalgia 
járműveken? (4.sz. melléklet) 

127. Melyik jelzési utasítás szerinti jelzőtábla nem vonatkozik a nem villamos üzemű 
járművekre? (5.sz.melléklet.) 

 
Szóbeli kérdések 
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1. Mi az áramszedő feladata? 

2. Határozza meg a csonka vágány fogalmát! 

3. Mit nevezünk védőváltónak? 

4. Határozza meg a kitérő és a váltó fogalmát! 

5. Mire kell a figyelmét fordítania, illetve milyen tevékenységet tilos végeznie a 
forgalmi szolgálat ellátása közben? 6.4 

6. Ismertesse a szolgálat megkezdésére vonatkozó szabályokat! 6.7 

7. Ismertesse a szolgálat átadás-átvételére és befejezésére vonatkozó 
szabályokat! 6.8 

8. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására és a dohányzásra vonatkozó 
szabályokat! 6.9 

9. Ismertesse az utasítások kiadására, tudomásulvételére és végrehajtására 
vonatkozó szabályokat! 6.10 

10. Melyek a váltók alkatrészei forgalmi szempontból? 8.2.1 

11. Mi a tősín és a csúcsín,és mi az összekötő rúd feladata? 8.22,8.2.6 

12. Határozza meg a váltó szabályos állását! 8.23 

13. Mikor van a váltó félállásban? 8.2.4 

14. Ismertesse a váltóra való ráhaladás irányainak meghatározását! 

15. Mi a csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz feladata? 8.2.7 

16. Milyen csúcssínrögzítési módokat ismer? 8.3 

17. Ismertesse a hasítható váltók főbb jellemzőit és a kezelésükre vonatkozó 
szabályokat! 8.4 

18. Mit nevezünk váltófelvágásnak?8.5 

19. Mi az eljárás, ha a nem hasítható váltót felvágták? 8.5 

20. Mit nevezünk kiszögelt váltónak? 8.5.1 

21. Hogyan kell közlekedni a kiszögelt vagy kiékelt váltókon? 8.5.1 

22. Melyek a váltó forgalmi szempontú használhatóságának feltételei? 8.6.1 

23. Mit kell tenni, ha a váltó használhatóságának forgalmi feltételei nem 
teljesülnek? 8.6.2 

24. Milyen szabályok vonatkoznak a váltóállítást gátló szerkezettel ellátott váltókra? 
8.6.3 

25. Ismertesse a helyszíni kézi váltóállítás módjait és szabályait! 

26. Ismertesse a mechanikusan nem rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 
szabályait! 8.12 

27. Ismertesse a mechanikusan rögzített csúcssínű váltón történő áthaladás 
szabályait! 8.13 

28. Mit nevezünk felbontott pályaszakasznak? 11.18 
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29. Ismertesse a járműnek a vízzel elöntött pályán történő közlekedésére vonatkozó 
szabályokat! 12.5 

30. Mit nevezünk helytelen irányú közlekedésnek? 12.6 

31. Ismertesse a kisiklás esetére vonatkozó szabályokat! 12.16 

32. Ismertesse a talált tárgyak kezelésére vonatkozó szabályokat! 12.22 

33. Ismertesse a szolgálat ellátása közben bekövetkező rosszullétre vonatkozó 
szabályokat 12.24 
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KRESZ és Közlekedésbiztonsági ismeretek 

Írásbeli kérdések 

1. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, 
hogy…(KRESZ.3.§.) 

2. Melyik közlekedési magatartás minősül zavarásnak? (KRESZ.3.§.) 

3. Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül akadályozásnak!  
(KRESZ.3.§.) 

4. Az alábbiak közül mi minősül veszélyeztetésnek? (KRESZ.3.§.) 

5. Mikor nincs a járművezető biztonságos vezetésre képes állapotban? 
(KRESZ.4.§.) 

6. Válassza ki azt az esetet, amikor a járművezető nincs a biztonságos vezetésre 
képes állapotban! (KRESZ.4.§.) 

7. Átadható-e a jármű vezetése, ha az illető nem hozta magával az adott 
járműkategóriára érvényes vezetői engedélyét? (KRESZ.4.§.) 

8. Válassza ki a hangjelzés adására vonatkozó helyes állítást! (KRESZ.30.§.) 

9. Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására és ellenőrzésére is 
jogosult! (KRESZ.6.§.) 

10. Válassza ki, hogy a jelzőtáblák mely csoportja nem vonatkozik a villamosra? 
(KRESZ.53.§.) 

11. Meddig tart a "Jobbra bekanyarodni tilos" és a "Balra bekanyarodni tilos" 
jelzőtábla hatálya? (KRESZ.14.§.) 

12. Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő 
útkereszteződés kezdete? (KRESZ.14.§.) 

13. Válassza ki, hogy általában mekkora távolság van a veszélyt jelző tábla és a 
veszélyes hely (veszélyes útszakasz kezdete) között? (KRESZ.16.§.) 

14. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

15. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

16. Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet? 
(KRESZ.18.§.) 

17. Milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet? (KRESZ.18.§.) 

18. Mit jelent, ha a fénysorompó két egymás mellett lévő lámpája felváltva villogó 
piros fénnyel jelez? (KRESZ.19.§.) 

19. A fénysorompó alsó lámpája villogó fehér fénnyel jelez. Mi a jelzés értelme? 
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(KRESZ.19.§.) 

20. A fény - és félsorompóval együtt biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást 
engedélyezi, ha…(KRESZ.19.§.) 

21. A teljes sorompóval biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást engedélyezi, 
…(KRESZ.19.§.) 

22. A vasúti átjáró biztosítására szolgáló fénysorompó üzemzavarát jelzi, 
ha…(KRESZ.19.§.) 

23. Válassza ki, hogy melyik esetben köteles meggyőződni a gyalogos az úttestre 
lépés veszélytelenségéről? (KRESZ.21.§.) 

24. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

25. Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben 
elsőbbsége? (KRESZ.21.§.) 

26. Mikor kell a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie? 
(KRESZ.21.§.) 

27. Hol haladhat át a gyalogos a zárt villamospályán? (KRESZ.21.§.) 

28. Válassza ki a járművek utasaira vonatkozó szabályt! (KRESZ.23.§.) 

29. Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül utasnak felszállni, 
illetőleg arról leszállni…(KRESZ.23.§.) 

30. Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg az 
úttestre történik, az utasnak akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, 
ha…(KRESZ.23.§.) 

31. A forgalomirányító fényjelző készülék jelzése a villamosra is irányadó, kivéve, 
ha…(KRESZ.53.§.) 

32. Mikor  nem köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? (KRESZ.53.§.) 

33. Melyik esetben köteles irányjelzést adni a villamos vezetője? (KRESZ.53.§.) 

34. Melyik esetben minősül elinduló járműnek a villamos? (KRESZ.24.§.) 

35. Milyen kötelezettsége van a villamos vezetőjének, ha az általa vezetett villamos 
elinduló járműnek minősül? (KRESZ24.§.) 

36. A zárt villamospályáról az úttestre ráhajtó villamos vezetőjének …(KRESZ.28.§.) 

37. A villamos sebességét az engedélyezett sebességhatárokon belül úgy kell 
megválasztani, hogy …(KRESZ.26.§.) 

38. Mekkora távolságot kell tartani az előttünk haladó jármű mögött, annak 
követésekor? (KRESZ.27.§.) 

39. Aki járművel irányt változtat köteles …(KRESZ.29.§.) 

40. Válassza ki a hangjelzésre vonatkozó helyes állítást! (KRESZ.30.§.) 

41. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 
útkereszteződésben …(KRESZ.28.§.) 
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42. A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 
útkereszteződésben …(KRESZ.28.§.) 

43. Válassza ki a jármű sebességének megválasztására vonatkozó helyes állítást! 
(KRESZ.26.§.) 

44. Hogyan kell megválasztani a jármű helyes sebességét? (KRESZ.26.§.) 

45. Válassza ki a villamosra vonatkozó szabályt! (KRESZ.31.§.) 

46. Elsőbbséget kell adni … (KRESZ.28.§.) 

47. Elsőbbséget kell adni …(KRESZ.28.§.) 

48. Hogyan előzhető meg az úttest közepén haladó villamos? (KRESZ.34.§.) 

49. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost a vasúti átjáróban, illetve 
közvetlenül előtte? (KRESZ.34.§.) 

50. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez közeledő villamost szabad-e előzni? 
(KRESZ.34.§.) 

51. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost ha a domborzati viszonyok 
(bukkanó) miatt az előrelátás korlátozott? (KRESZ.34.§.) 

52. A villamos az úttest szélén, be nem látható útkanyarulatban halad. Szabad-e 
előzni? (KRESZ.34.§.) 

53. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez 
közeledik? (KRESZ.34.§.) 

54. Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez 
közeledik? (KRESZ.34.§.) 

55. Melyik esetben szabad a villamost egyenrangú utak kereszteződésében 
megelőzni? (KRESZ.34.§.) 

56. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez 
érkezik. A másik sávon haladó jármű lassít majd a gyalogos-átkelőhelynél megáll. 
Mi az Ön teendője? (KRESZ.43.§.) 

57. Melyik esetben kell a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok 
alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is 
figyelembe venni? (KRESZ.38.§.) 

58. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű a 
villamospályán? (KRESZ.38.§.) 

59. Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű a 
villamospályán? (KRESZ.38.§.) 

60. Milyen feltételekkel hajthat rá és haladhat folyamatosan más jármű a 
villamospályán, ha útburkolati jel vezette rá? (KRESZ.38.§.) 

61. Mi a teendő, ha a vasúti átjáróban járműve elakad? (KRESZ.39.§.) 

62. Milyen feltételek mellett hagyhatja őrizetlenül a villamost a vezetője? 
(KRESZ.41.§.) 

63. Melyek a megkülönböztető jelzéseket használó járművek? (KRESZ.42.§.) 



387  

64. Mi a teendő, ha megkülönböztető jelzéseket használó jármű közeledik felénk? 
(KRESZ.42.§.) 

65. Hogyan kell másik járművel megközelíteni, illetőleg elhaladni a megkülönböztető 
fényjelzést használó álló jármű mellett? (KRESZ.42.§.) 

66. A megkülönböztető jelzéseket használó járművet …(KRESZ.42.§.) 

67. Hogyan kell megválasztani a követési távolságot a megkülönböztető jelzéseket 
használó jármű mögött? (KRESZ.42.§.) 

68. Mikor kell a forgalomban résztvevő járművet kivilágítani? (KRESZ.44.§.) 

69. Mikor kell az álló járművet kivilágítani? (KRESZ.44.§.) 

70. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel járó közlekedési baleset részese? 
(KRESZ.58.§.) 

71. Mi a teendője, ha személyi sérüléssel nem járó közlekedési baleset részese? 
(KRESZ.58.§.) 

72. Kit kell értesítenie, ha a közlekedési baleset részese a veszélyes anyagot szállító 
jármű?  (KRESZ.58.§.) 

73. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

74. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja, …(KRESZ.6.§.) 

75. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját 
oldalirányban kinyújtva tartja,  (KRESZ.6.§.) 

76. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

77. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját 
függőlegesen feltartja, …(KRESZ.6.§.) 

78. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga mögé 
int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 

79. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga mögé 
int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, …(KRESZ.6.§.) 

80. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

81. Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen 
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, …(KRESZ.6.§.) 

 
 

Szóbeli kérdések 
 
1. Ismertesse a gyalogosok közlekedésével kapcsolatos veszélyt jelző táblákat, 

útburkolati jeleket és az elhelyezésükre vonatkozó általános szabályokat! 

2. Hogyan jelzik a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és milyen közlekedési szabályokat 
kell itt alkalmaznia? 
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3. Hogyan jelzik a villamos megállóhelyét és milyen szabályok vonatkoznak a 
közlekedésben résztvevőkre a különböző kialakítású villamos 
megállóhelyeknél? 

4. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló három lencsés fényjelző 
készüléket! 

5. Ismertesse a járműforgalom irányítására szolgáló két lencsés fényjelző 
készüléket! 

6. Ismertesse a gyalogosforgalom irányítására szolgáló kétlencsés 
fényjelzőkészüléket! 

7. Ismertesse a forgalmat irányító rendőr karjelzéseit! 

8. Ismertesse a forgalmat irányító jelzőőr vagy polgárőr jelzéseit! 

9. Ismertesse a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályokat! 

10. Ismertesse a járművek utasaira vonatkozó szabályokat! 

11. Ismertesse a közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezéseket! 

12. Milyen magatartást kell tanúsítani a gyalogosokkal szemben? 

13. Ismertesse, miről lehet felismerni a megkülönböztető jelzéssel ellátott 
gépjárműveket! 

14. Sorolja, fel milyen forgalmi helyzetekben van a gyalogosnak a járművekkel 
szemben elsőbbsége! 

15. Milyen jelzést adnak a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések, ha a gyalogos 
áthaladhat! 
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A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 40 pont. 

A megfelelt szinthez 30 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

 
Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, 
Ismereti szinten: 5.1- 5.2 

• Felismerési szinten: 3.4.7-3.4.10, 3.4.29-3.4.30,3.5.1 

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs 

szakszerű biztonságos végrehajtására, 3.1.-3.4.6 -1,3.4.1-3.4.2.8,,3.4.1.3 .1- 

3.4.3.2,3.5.1,4.1-4.2.5 közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a járműveken alkalmazott 
jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő 
közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Ismeri a tolás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Ismeri a tolási módszereket és a tolás közben alkalmazható fékezési módokat. 

• Ismeri a személyszállító járműveken a szolgálat ellátására vonatkozó 
szabályokat. 

• Ismeri a végállomásra, érkezett járművek állva tartására vonatkozó ismereteket, 
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36/A. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, 

VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (BKV RT. METRÓ 

F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-

KAV2022/1–M2  

 

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 20 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasításból (235/0/2005.), 

• 5 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás 1.sz./AVR/ Függelékből 

• 20 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasításból (235/0/2005.), 

• 5 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás 1.sz./AVR/ Függelékből 

• 10 kérdés az „M3 METRÓVONAL V.1.SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A 81-
717.2k és 81-714.2k típusú motorkocsikból összeállított Automatikus 
vonatvezető rendszerrel felszerelt metrószerelvények Metró 
motorkocsivezetői számára „című Szolgálati Szabályzatból  
 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc 

 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasításból és AVR Függelékéből  

• 3 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasításból és AVR Függelékéből 

• 2 kérdés az „M3 METRÓVONAL V.1.SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A 81-
717.2k és 81-714.2k típusú motorkocsikból összeállított Automatikus 
vonatvezető rendszerrel felszerelt metrószerelvények Metró 
motorkocsivezetői számára című Szolgálati Szabályzatból 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 
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Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!) 

 

 

 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás és 1. sz. /AVR/ Függelék (235/0/2005.) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 
 
2. Jelzők és jelzőeszközök 

2.1. Jelzőkkel és jelzőeszközökkel kapcsolatos általános rendelkezések (fogalmak, 
csoportosításuk módjai, használatuk, kezelésük, értelmezésük) 

2.2. A jelzés parancs elve. 
 

3. Fényjelzők és jelzéseik 
3.1. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések (fajtái, jelzési képek és értelmezésük) 
3.2. A tolatási jelzőkre vonatkozó rendelkezések (fajtái, jelzési képek és 

értelmezésük) 
3.3. A különleges jelzőkre vonatkozó rendelkezések (fajtái, jelzési képek és 

értelmezésük) 
 
4. Egyéb jelzők és jelzéseik  

(fajtái, elhelyezésükre vonatkozó szabályok, jelzéseik értelmezése) 
4.1. Váltójelzők 
4.2. Vágányzáró jelző 
4.3. Megállás helye jelzők 
4.4. Engedélykérés kötelező jelző 
4.5. Állandó lassúmenet jelzők 
4.6. Fékezés kezdete jelzők 
4.7. Vészfékezés kezdete jelzők 
4.8. Vonathossz jelző 
4.9. A villamos vontatás jelzései 
4.10. Feszültségállapot jelző 

 
5. Érvénytelen és használhatatlan jelzők 

5.1. Érvénytelen jelzők 
5.2. Használhatatlan jelzők 

 
6. Hordozható jelzőeszközök (kihelyezésük módja és esetei, értelmezésük) 

6.1. Ideiglenes lassúmenet jelzései 
6.2. A járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
6.3. A „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz 

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_049
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_138
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A Metró dolgozóinak kézi jelzései 

(A jelzésnek látási viszonyoknak megfelelő szabályos adási módjai, illetve az   
alkalmazott jelzőeszközök és kiegészítő jelzések) 
6.4. „Megállj!” jelzés a közúti járművek részére 
6.5. „Megállj!” jelzés a vasúti járművek részére 
6.6. Állomáson alkalmazandó kézi jelzések 
6.7. A tolató személyzet kézi jelzései 
6.8. A működéspróba kézi jelzései 

 
7. A mozdony-és vonatszemélyzet hangjelzései 

(A jelzések adásmódja, esetei, és értelmezése) 
 
8. Jelzések a vonatokon és járműveken 

(A jelzések adásmódja, esetei, és értelmezése) 
 

9. Figyelmeztető jelek 
(Kihelyezésükre vonatkozó szabályok, jelentésük) 
9.1. Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 
9.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
9.3. Előre helyezett önm. vonatmegállító berendezésre figyelmeztető jel 
9.4. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
9.5. Szelvény tábla 
9.6. Távbeszélő csatlakozó jelölése 

 
 
10. Mellékletek 

10.1. 1. számú melléklet (dolgozók felszerelése jelzőeszközökkel) 
10.2. 2. számú melléklet (Felelősség a jelzők, jelzőeszközök elhelyezéséért) 
 

 
 
11. 1. sz. Függelék: É - D metróvonal Automatikus Vonatvezető Rendszer (AVR) 

11.1. A Függelék teljes szövege 
 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás és 1. sz. /AVR/ Függelék (235/0/2005.) 

 
1. A BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, az 

utasítás ismerete, kiegészítő utasítások, szabályzatok, függelékek. 
 

2. Az utasításban használt fogalmak meghatározása  
2.1. Szakterület 
2.2. Forgalmi szolgálat 
2.3. Szolgálati főnök, szolgálati elöljáró 
2.4. Szolgálati hely 
2.5. Szolgálati okmány 
2.6. Parancskönyv 

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_140
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_140
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_143
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_145
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_148
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_159
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_160
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_180
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_182
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_183
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2.7. Rendelkezés, rendelkezési jog átadása 
2.8. Központi forgalmi menetirányító 
2.9. Központi forgalmi menetirányító megbízottja 
2.10. Forgalmi szolgálattevő 
2.11. A járműtelepi forgalmi szolgálattevő  
2.12. Műszakvezető diszpécser 
2.13. Állomási diszpécser 
2.14. Kocsiszíni diszpécser 
2.15. Járművezető instruktor 
2.16. Motorkocsi-vezető 
2.17. motorkocsi-segédvezető  
2.18. Mozdonyvezető 
2.19. Tolatásvezető 
2.20. Energiadiszpécser 
2.21. Műszaki diszpécser 
2.22. Űrszelvény 
2.23. Rakszelvény 
2.24. Forgalmi vágányok 
2.25. Jobb vágány, bal vágány 
2.26. Helyes irány, helytelen irány 
2.27. Kihúzó vágány 
2.28. Csonka vágány 
2.29. Összekötő vágány 
2.30. Vágányzár 
2.31. Vágányút 
2.32. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.33. Állomás 
2.34. Állomásköz 
2.35. Térköz 
2.36. Állomástávolságú közlekedés 
2.37. Foglalt vágányra járás 
2.38. Járműtelep 
2.39. Kitérő 
2.40. Biztosított váltó 
2.41. Lezárt váltó 
2.42. Le nem zárt váltó 
2.43. Érintett váltó 
2.44. Védőváltó 
2.45. A váltó helyes állása 
2.46. A váltó jobbra áll,  
2.47. A váltó balra áll,  
2.48. Váltófelvágás 
2.49. Harmadik-sín 
2.50. Rövidre záró földelő megszakító 
2.51. A peronvész (PV) áramkör  
2.52. Az alagúti kioldó (AK) áramkör  
2.53. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.54. Kezelési körzet 
2.55. Hírközlő berendezések 
2.56. Hangrögzítő berendezés 
2.57. Tolatás 
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2.58. Járműmegfutamodás 
2.59. Szerelvény 
2.60. Vonat 
2.61. Vonatszemélyzet 
2.62. Vonatfordítás 
2.63. A vonatnál alkalmazható sebesség 
2.64. Menetdiagram 
2.65. Üzemi fékút 
2.66. Vészfékút 
2.67. Csökkentett fékút 
2.68. A vonat üzemképtelen 
2.69. A vonat mozgásképtelen 
2.70. A vonat gördülés-képtelen 
2.71. Biztonsági járat 
2.72. Próbavonat 
2.73. Szolgálati vonat 
2.74. Menetrend 
2.75. Menetrendi nap 
2.76. Üzemkezdet 
2.77. Forgalomba helyezés 
2.78. Üzemidő, Üzemszünet, Üzemszerű forgalom 
2.79. Rendkívüli esemény 
2.80. Függelék 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása  

3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Szolgálatra jelentkezés 
3.5. Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása 
3.6. Betegség bejelentése 
3.7. Szolgálat átadás, átvétel 
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.9. Szolgálat ellenőrzése 
3.10. Szolgálati fegyelem 
3.11. Szolgálati felelősség 
3.12. Szolgálati út 
3.13. Rendelkezések kiadása 
3.14. Szóbeli rendelkezések 
3.15. Írásbeli rendelkezések 

 
4. Üzemszerű forgalom 

4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Vonal forgalomba helyezése 
4.3. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
4.4. Kilépések rendje, Hozzájárulások 
4.5. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tároló helyekre 
4.6. Állomási jelentések 
4.7. A váltók próbája 
4.8. A pálya feszültség alá helyezése 
4.9. Vonatok forgalomba állítása 
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4.10. A biztonsági járat 
4.11. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
4.12. A vonatszemélyzet teendői menetközben 
4.13. A vonatok behaladása állomásokra 
4.14. A vonatok áthaladása állomáson 
4.15. A vonatok fordítása 
4.16. Vonatok forgalomból való kiállása 
4.17. Vonali szerelvénytárolás 
4.18. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
4.19. Közlekedés két metróvonalat összekötő vágányon 
4.20. A vonal forgalmának leállítása 
4.21. A pálya feszültségmentesítése 
4.22. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről 

 
 

5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Hívójelzés esetén követendő eljárás 
5.3. Foglalt vágányra járás 
5.4. Meghibásodott szerelvény kivonása a forgalomból 
5.5. A hiba megállapítása és jelentése 
5.6. Légfék hiba 
5.7. Ajtóhiba, ablaktörés 
5.8. A vonat üzemképtelen 
5.9. A vonat mozgásképtelen 
5.10. Helyi üzemre való áttérés 
5.11. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás  
5.12. Önműködő vonatmegállító (autóstop) meghibásodik 
5.13. Váltó meghibásodás 
5.14. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.15. Jelző-, vasútbiztosító-, forgalomirányító- és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás 
5.16. Áramellátási rendszerben történt meghibásodás  

 
6. Rendkívüli események  

6.1. Általános rendelkezések 
6.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje 
6.3. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.4. A KFM - en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 
6.5. Peronvész kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályai 
6.6. Feszültség kimaradás esetén követendő eljárás 
6.7. Zárlat következtében előállott feszültség kimaradás 
6.8. Utasok rendkívüli kiszállítása 
6.9. Eljárás tűz esetén 
6.10. Utasbalesetek 
6.11. Eljárás ha az utas a pályára került 
6.12. Gázolás 
6.13. A pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályai 
6.14. Eljárás, ha a közlekedő személyvonaton a vészjelzőt működtették 
6.15. Váltófelvágás 
6.16. Villamos-vezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen 
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6.17. Állomástávolságú közlekedés, Helytelen irányú közlekedés 
 

7. Üzemszünet 
7.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
7.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
7.3. Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 
7.4. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
8. Tolatási műveletek 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon 
8.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon 
8.4. Tolatás járműtelepen harmadik- sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon 
8.5. Járművek kapcsolása 

 
9. Próbafutás 

9.1. Próbafutás járműtelepi próbavágányon 
9.2. Próbafutás forgalmi vágányon 

 
10. A járműtelep harmadik sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése 
10.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
 

11. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok 
11.1. A menetrend 
11.2. Vonatok számozása 
11.3. Szolgálati okmányok, menetokmányok 

 
 

12. Mellékletek 
12.1. 1.sz. melléklet : Megengedett legnagyobb sebesség váltón való 

áthaladáskor 
 
 

13. 1. sz. Függelék 

Észak - Déli metróvonal Automatikus Vonatvezető Rendszer (AVR) 
13.1. A Függelék teljes szövege 
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M3 METRÓVONAL V.1.SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A 81-717.2k és 81-714.2k 
típusú motorkocsikból összeállított Automatikus vonatvezető rendszerrel 

felszerelt metrószerelvények Metró motorkocsivezetői számára 

 

• Az Utasítás hatálya, tartalma, ismerete. (1.1. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.9.)  

• Szolgálati felelősség. (1.10. 1.18.) 

• Szolgálatra jelentkezés, szolgálat ellátás. (1.20.)  

• Szolgálati felettesek. (1.25.)  

• Szolgálati út (1.26.)  

• A vezetőfülke üzemen kívüli, illetve üzembe helyezett állapota. (1.31. 1.32.)  

• Fékpróba, a fékpróba megtartása. (1.33.)  

• Felszerelések. (1.35. 1.36.)  

• A szerelvény átvétele és leadása, biztonsági ellenőrzése, tárolóhely ki- és 

behaladás. (2.38. 2.46-2.61. 2.64-2.66. 2.70-2.71. 2.76-88. 2.92.)  

• A szerelvény tárolóhelyi ki- és behaladása. (2.96-2.97. 2.100-2.102. 2.104. 

2.106-2.109.) Üzemszerű forgalom. (3.111-3.119. 3.121-3.136. 3.138-3.146. 

3.148. 3.149. 3.151-3.160. 3.162. 3.163. 3.168.)  

• Eltérés az üzemszerű forgalomtól. (4.174-4.182. 4.185. 4.187-4.192.)  

• Rendkívüli események. (5.196. 5.197. 5.200. 5.201. 5.203. 5.209. 5.215.)  

• Tolatás. (6.223. 6.231. 6.233. 6.235.)  

• Próbafutás. (7.238.)  

• A motorkocsik csatolása. (8.252. 8.256. 8.258-8.261.)  

• Utastájékoztatás. (9.265. 9.266.)  

• Munkavédelem. (10.274. 10.279. 10.280. 10.282. 10.286. 10.291. 10.292. 

10.299.) 
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HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.) ÍRÁSBELI 
TESZTKÉRDÉSEK 

 
Kérdés Kérdés típusa Utasítás 

pontja 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás előírásai kötelező érvényűek a metró valamennyi 
szakterületére és minden metró dolgozóra, ezen kívül a tervező és kivitelező 
szervekre. 

Igaz- Hamis (F.1.5.) 
 

Az utasítás teljes szövegét ismernie kell a társszolgálatok azon 
munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával 
összefügg. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A társszolgálatok azon munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom 
lebonyolításával összefügg, az utasítás kijelölt részeiből kell vizsgát tenniük. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A jelzők-, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek jelzése parancs, mely azonnali 
és feltétlen végrehajtást követel. 
 

Igaz- Hamis (F.1.12.) 

A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel adhatók. A figyelmeztető jelek 
valamely veszély miatt fokozott figyelemre intenek, vagy tájékoztatnak 
valamiről. 
 

Igaz- Hamis (F.1.178.) 

Az olyan jelzést, amely más jelzéssel összetéveszthető, aggályosnak kell 
tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

A kétes jelzés olyan jelzés, mely hiányos.  Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az „egyidőben adott eltérő értelmű „jelzések kétes jelzésnek minősülnek. Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni. Igaz- Hamis  

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, aggályosnak kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, kétes jelzésnek kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

A fényjelzők a környezeti világítástól függően, egy vagy több fényforrással, 
azok színével fejezik ki jelzéseiket. 

Igaz- Hamis (F.1.21.) 

A szolgálatban lévő dolgozók az 1. sz. mellékletben előírt jelzőeszközöket 
kötelesek állandóan maguknál tartani. 

Igaz- Hamis (F.1.29.) 

A főjelzők a váltókkal és a vágányfoglaltsággal, valamint egymással általában 
szerkezeti függőségben vannak, a függést a biztosítóberendezés valósítja 
meg. 
 

Igaz- Hamis (F.1.34.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő dolgozó 
állítja „Megállj!” állásra (kézi vezérlés), a továbbhaladást engedélyező jelzés 
a vonat haladásának hatására önműködően jelenik meg.  

Igaz- Hamis (F.1.38.) 

A félig önműködő jelzőket kezelő személy állítja továbbhaladást engedélyező 
állásba, a „Megállj!” jelzés azonban a haladó vonat hatására önműködő jelenik 
meg.  

Igaz- Hamis (F.1.38.) 

Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén az alakjelzőket ki kell 
világítani. 

Igaz- Hamis (F.1.21.) 

Érvénytelen jelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőn rajta van az 
„Érvénytelenítő jelzés” vagy a vonatszemélyzet értesítése megtörtént. 

Igaz- Hamis (F.1.120.) 

Sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén, a vonat elejét legalább 
két fehér fényű, előre világító lámpával kell megjelölni.  

Igaz- Hamis (F.1.168.) 

Mi a jelző? Feleletválasztós (F.1.10.) 
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Melyek a jelzésadására használható jelzőeszközök? Feleletválasztós (F.1.11.) 

A jelzők és jelzőeszközök jelzése parancs,.. Feleletválasztós (F.1.12.) 

Kik a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozók? Feleletválasztós (F.1.12.) 

Milyenek lehetnek a jelzések? Feleletválasztós (F.1.17.) 

A szabadlátás akkor korlátozott, ha.. Feleletválasztós (F.1.19.) 

Mikor korlátozott a távolbalátás? Feleletválasztós (F.1.19.) 

Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? Feleletválasztós (F.1.20.) 

Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? Feleletválasztós (F.1.23.) 

Hogyan kell használni jelzésadás közben a kézi jelzőeszközöket? Feleletválasztós (F.1.24.) 

Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? Feleletválasztós (F.1.24.) 

Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? Feleletválasztós (F.1.27.) 

Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? Feleletválasztós (F.1.28.) 

Mi az eljárás hiányos jelzés észlelésekor? Feleletválasztós (F.1.28.) 

Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők? Feleletválasztós (F.1.33.) 

Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? Feleletválasztós (F.1.35.) 

Rendeltetésük szerint milyenek lehetnek a tolatási jelzők? Feleletválasztós (F.1.36.) 

Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? Feleletválasztós (F.1.78.) 

Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv. Feleletválasztós (F.1.82.) 

Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 
váltakozó csíkozása 10 cm széles? 

Feleletválasztós (F.1.83.) 

Mi a neve a három egyenlő részre festett „fehér -fekete-fehér” színű 
gerendának vagy síndarabnak? Hol kell elhelyezni? 

Feleletválasztós (F.1.99.) 

Hol helyezik el azt a négyszög alakú belülről kivilágítható háromfogalmú jelzőt, 
melynek felső részén kék, alsó részén fehér vízszintes téglalap van? 

Feleletválasztós (F.1.110.) 

Négyszög alakú jelző felső részén kék színű vízszintes téglalap világít. Mi a 
jelzés értelme? 

Feleletválasztós (F.1.111.) 

Fehér színű vízszintes téglalap villog egy négyszög alakú jelző alsó részén. 
Mi a jelzés értelme? 

Feleletválasztós (F.1.112.) 

Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 
fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? 

Feleletválasztós (F.1.113.) 

Mi a teendő, ha a „Feszültségállapot jelző” jelzése nem egyértelmű? Feleletválasztós (F.1.114.) 

Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? 

Feleletválasztós (F.1.115.) 

Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? Feleletválasztós (F.1.121.) 

Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén 
hol kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 
meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Sebességkorlátozást igénylő, üzemidőben jelentkező meghibásodás esetén 
a hibahely elejéhez elhelyezett sárga villogó jelzőlámpának mi a jelentése? 

Feleletválasztós (F.1.126.) 
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Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa jelzésének értelme:.. Feleletválasztós (F.1.135.) 

Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Feleletválasztós (F.1.136.) 

Éjszakai üzemszünetben, ha a pályán vagy a pálya közelében munkacsapat 
dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét fedezni? 

Feleletválasztós (F.1.138.) 

Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére? Feleletválasztós (F.1.143.) 

Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával 
kell adni? 

Feleletválasztós (F.1.145.) 

Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? Feleletválasztós (F.1.145.) 

Melyik jelzést kell mindkét kar fej felett történő szétnyitásával  adni? Feleletválasztós (F.1.146.) 

Mi az a jelzés, melyet mindkét kar fej felett történő összezárásával kell adni? Feleletválasztós (F.1.147.) 

A tolató személyzet “Megállj!” kézi jelzése. Feleletválasztós (F.1.148.d.) 

Felhívás a figyelj jelzés adására! Feleletválasztós (F.1.148.e.) 

Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával 
kell adni? 

Feleletválasztós (F.1.148.b.) 

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 
jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva:. 

Feleletválasztós (F.1.148.a.) 

Nappal kibontott jelzőzászló vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 
fehér fényű jelzőlámpa vállmagasságban mozdulatlanul oldalt tartva. 

Feleletválasztós (F.1.148.c.) 

Tolatás során mellőzhető-e a jelzések adása? Feleletválasztós (F.1.154.) 

Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 
mi határozza meg annak irányát? 

Feleletválasztós (F.1.156.) 

Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? Feleletválasztós (F.1.162.) 

Hogyan kell „Figyelj!” jelzést adnia a járművezetőnek? Feleletválasztós (F.1.163.) 

Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? Feleletválasztós (F.1.168.) 

Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? Feleletválasztós (F.1.168.) 

Mi az eljárás, ha a motorkocsikból összeállított vonaton mindkét beépített 
zárjelző meghibásodott? 

Feleletválasztós (F.1.169.) 

Téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot ábrázoló vörös nyíl. Feleletválasztós (F.1.179.) 

Hol alkalmazzák a téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot 
ábrázoló vörös nyílat? 

Feleletválasztós (F.1.179.) 

Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. Feleletválasztós (F.1.180.) 

Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? Feleletválasztós (F.1.183.) 

A pályán egyénileg munkát végző 
dolgozó  előírt jelzőeszköze : 

Feleletválasztós (1. sz. 
melléklet) 
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BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás 1.sz./AVR/ Függelék (235/0/2005.) ÍRÁSBELI 
TESZTKÉRDÉSEK 

Kérdés Kérdés típusa Utasítás 
pontja 

Az egyes jelzők és jelzőeszközök jelzésének parancsait mikor és hogyan kell 
végrehajtani az „AVR"-ben? 

Feleletválasztós (Függ.5.) 

Hogyan szabad meghaladni a „Megállj!" jelzést mutató főjelzőt AVR 
üzemben? 

Feleletválasztós (Függ.7.) 

CMC (Ellenőrzött kézi vezetés) során a főjelzők „Szabad a továbbhaladás” 
jelzéseinek jelentése: 

Feleletválasztós (Függ.8.) 

Hogyan kell értelmezni a főjelzők „Szabad a továbbhaladás" jelzéseit „PA” 
esetén? 

Feleletválasztós (Függ.8.) 

Mit jelent a főjelző egy sárga fényének jelzése CML során? Feleletválasztós (Függ.8.) 

A próbapálya jelző egy vörös fényének jelzése Ellenőrzött kézi vezetés (CMC) 
üzemmódban azt jelenti, hogy: 

Feleletválasztós (Függ.9.) 

CMC üzemmódban, az „AVR" vonatmegállító feladatának ellenőrzése 
céljából, a próbapálya jelző előtt, előre meghatározott helyen a motorkocsi-
vezető: 

Feleletválasztós ( Függ.9.) 

Ellenőrzött kézi vezetés üzemmódban, a próbapályán végzett próbafutás 
során állomási áthaladási utasítást kap. Ez esetben hol kell a szerelvényt 
megállítani? 

Feleletválasztós (Függ.11.) 

Figyelmen kívül hagyható-e próbafutást végző szerelvény esetében a 
„Próbapálya AVR üzemi megállás helye" jelző jelzési parancsa? 

Feleletválasztós (Függ.11.) 

Mi a neve és jelzésének értelme annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású 
gerendának, melyet a vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell 
elhelyezni? 

Feleletválasztós  
(Függ.11.) 

Fehér színű téglalap alakú táblán vörös színű nagy „F" betű van.  Mi a jelzés 
értelme CML üzemmódban? 

Feleletválasztós (Függ.12.) 

Mi az értelme CMC üzemmódban annak a téglalap alakú táblának, melynek 
fehér mezejében vörös színű nagy „F" betű van? 

Feleletválasztós (Függ.12.) 

A próbapálya végszakasz jelzőn „Megállj!” jelzés van, a próbavonat ellenőrzött 
kézi vezetés (CMC) üzemmódban közlekedik. A „Vezetői vészfékezés 
kezdete” jelző elérésekor a szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/h. 
Kinek és mi a teendője? 

Feleletválasztós (Függ.14.) 

Automatikus vonatvezetés (PA) üzemmódban, kinek és mi a teendője, ha a 
próbapálya végszakasz jelzőn „Megállj!” jelzés van és a „Vezetői vészfékezés 
kezdete” jelző eléréséig nem működött a próbapálya végszakasz jelző előtti 
megállást biztosító automatikus fékezés? 

Feleletválasztós (Függ.14.) 

Hol helyezendő el, a fehér alapon vörös „VF” betűs jelző? Feleletválasztós (Függ.14.) 

Mi a neve a próbapálya mellett, a vágánytengelyre merőlegesen elhelyezett, 
fehér alapon vörös „VF" betűs téglalapnak? 

Feleletválasztós (Függ.14.) 

Mit jelent CMC üzemmódban a téglalap alakú fehér táblán lévő fekete színű 
pont? 

Feleletválasztós (Függ.15.) 

A fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl jelentése PA 
üzemmódban: 

Feleletválasztós (Függ.16.) 

Mit jelent CMC üzemmódban a fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös 
színű nyíl? 

Feleletválasztós (Függ.16.) 

Az állomások kijárati végén a „Megállás helye” jelző körzetében a 
vezetőfülkéből jól látható helyen elhelyezett, téglalap alakú, fekete szegélyes 
sárga tábla, rajta kétjegyű arab szám neve és jelzésének értelme PA 
üzemmódban:„ 

Feleletválasztós (Függ.18.) 

Ellenőrzött kézi vezetés (CMC) üzemmódban mit jelent a „Sebességjelző" 
jelzése? 

Feleletválasztós (Függ.18.) 

Mit jelent a „Sebességjelző” jelzése CML üzemmódban? Feleletválasztós (Függ.18.) 

Mi a teendője a motorkocsi-vezetőnek a „Sebességhatár” hangjelzés 
megszólalásakor? 

Feleletválasztós (Függ.20.) 

Mérsékelten hosszú hangjelzés. (Az AVR jelzései ) Feleletválasztós (Függ.21.) 
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BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Hol érvényes a BKV Rt. Metró F.1. Jelzési Utasítás? (F.1.4.) 

2. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket, valamint a jelzőeszközöket? (F.1.10.;11.) 

3. Ismertesse a „jelző” fogalmát! (F.1.10.) 

4. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (F.1.11.)  

5. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (F.1.12.) 

6. Ismertesse a hallható jelzések adására vonatkozó előírásokat! (F.1.17,20.) 

7. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(F.1.19.) 

8. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(F.1.19.) 

9. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (F.1.20.) 

10. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (F.1.11.) 

 

11. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (F.1.23.) 

12. Ismertesse a kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó szabályokat! 

(F.1.23-24.) 

13. Hogyan kell értelmezni az egy időben adott, eltérő értelmű jelzéseket? (F.1.28.) 

14. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (F.1.28.) 

15. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők? (F.1.33.) 

16. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket? (F.1.35.) 

17. Melyek a „tolatási jelzők”, és mi a feladatuk, jellemzőik? (F.1.34,36.) 

18. Melyek a „különleges jelzők”, mi a feladatuk, jellemzőik? (F.1.34,37.) 

19. Ismertesse a különleges jelzőkre vonatkozó rendelkezéseket és a jelzési képek 

értelmét (AVR-ben is!) (F.1.34,37,67-68,+ Függ.9.) 

20. Ismertesse a tolatási jelzők jelölésére vonatkozó előírásokat! (F.1.44c-d.) 

21. Ismertesse a főjelzők melletti elhaladásra vonatkozó előírásokat! (F.1.50.) 

22. Milyen esetekben haladhatók meg „Megállj!” állású főjelzők? (F.1.50.) 

23. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? Ismertesse a 

főjelzők „Megállj!” jelzésének előjelzésére vonatkozó előírásokat! (F.1.43,51.) 

24. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.52 a-f.) 

25. Ismertesse a főjelzők „Szabad a továbbhaladás!”jelzéseit és azok értelmezését! Mit 

jelentenek a főjelzők „Szabad a továbbhaladás” jelzései az AVR különböző 

üzemmódjaiban? (F.1.52 a-d,+ Függ.7.) 

26. Mi a jelentése a főjelző két sárga fényének? (F.1.52.d.) 

27. Mi a teendő kitérő állású váltón való áthaladáskor, ha a következő főjelzőn egy zöld 

fény van? (F.1. 53.) 

28. Ismertesse az egy szelvényben elhelyezett főjelző és tolatásjelző jelzései közötti 

összhangra vonatkozó előírásokat! (F.1.55 a-d) 

29. Hogyan néz ki egy szelvényben elhelyezett főjelző és tolatásjelző esetén az 

önműködő hívójelzés? (.F.1. 55.d.) 

30. Ismertesse a tolatási jelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.61-66.) 
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31. Ismertesse a tolatási jelzőkre vonatkozó rendelkezéseket és a jelzési képek 

értelmét! (F.1.34,36, 61-66) 

32. Mit jelent a tolatásjelző egy fehér fénye? (F.1.61.;63.) 

33. Milyen sebességgel haladható meg a próbapálya jelző egy fehér fénye és alatta egy 

fehér lámpasor fénye? (F.1. F.1. 67.b.) 

34. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! Mit jelez az egyszerű váltó jelzője? 

(F.1.71,73.) 

35. Egyszerű váltó váltójelzőjén, fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér téglalap 

jelentése? (F.1.71.c.) 

36. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (F.1.78.) 

37. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! (F.1.80-81.) 

38. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (F.1.82.) 

39. Ismertesse a "Megállás helye" jelzőkre vonatkozó előírásokat! (F.1.83-85. + 

Függ.10-11.) 

40. Ismertesse az "Engedélykérés kötelező" jelzőt, alkalmazását és értelmezését! 

(F.1.86.) 

41. Mit jelent a téglalap alakú, fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltójel? (F.1.86.) 

42. Ismertesse az „Állandó lassúmenet” jelzéseit, (elhelyezés, értelmezés is!) ! (F.1.87-

91.) 

43. Hogy kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető? 

(F.1.87.) 

44. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (F.1.98-99.) 

45. Ismertesse a „Vonathossz jelző”-re vonatkozó előírásokat! (F.1.102-103.) 

46. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek értelmezését! 

(F.1.110-114.) 

47. Hol helyezik el azt a négyszög alakú, belülről kivilágítható háromfogalmú jelzőt, 

amelynek felső részén kék, alsó részén fehér vízszintes téglalap van? (F.1.110.) 

48. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (F.1.115.) 

49. Ismertesse az érvénytelen és használhatatlan jelzőkre vonatkozó előírásokat! 

(F.1.115-123. + Függ.19.) 

50. Ismertesse a „használhatatlan” jelzőkre vonatkozó előírásokat! (F.1.121-123.) 

51. Ismertesse az „Ideiglenes lassúmenet” jelzéseit! (F.1.124-133.) 

52. Üzemidőben jelentkező pályahiba esetén (F.1.vagy bármilyen sebességkorlátozást 

igénylő meghibásodás esetén, hogyan kell megjelölni a hibás szakaszt? Ismertesse 

a vonatkozó előírásokat és a járművezető teendőit! (F.1.125-126.) 

53. Üzemidőben jelentkező sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén hol kell 

elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? (F.1.125.) 

54. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközöket, és jelzéseik 

értelmezését! (F.1.134-137) 

55. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz elhelyezésére és 

jelzésének értelmezésére vonatkozó előírásokat! (F.1.138-139.) 

56. Éjszakai üzemszünetben, ha a pályán, vagy a pálya közelében Munkacsapat 

dolgozik, hogyan kell a munkavégzés helyét fedezni? (F.1.138.) 
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57. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére? (F.1.143-

144.) 

58. Ismertesse az Állomáson alkalmazandó kézijelzéseket! (F.1.145-147) 

59. Ismertesse a „„Szabad a továbbhaladás!” jelzést! (F.1.145.) 

60. Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? (F.1.145.) 

61. Ismertesse a „tolató személyzet” kézi jelzéseit, értelmezésüket, adásukra vonatkozó 

előírásokat! (F.1.148 a-e) 

62. Melyik az a jelzés melyet nappal kibontott jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben 

fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával kell adni? 

(F.1.148.b.) 

63. Ismertesse a kocsiszíni szerelvényátvétel során alkalmazott kézi jelzéseket! 

(F.1.159 a-f.) 

64. Ismertesse a mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzéseit! (F.1.160-166.) 

65. Ismertesse a vonatokon és a járműveken alkalmazott jelzéseket! (F.1.167-169.) 

66. Ismertesse az "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel"-et, a "Szelvény 

táblát"! (F.1.180,183.) 

67. Ismertesse az „Előre helyezett önműködő vonatmegállító berendezésre 

figyelmeztető jel”-re vonatkozó előírásokat! (F.1.181.) 

68. Téglalap alakú fehér tábla, rajta két fekete színű ferde sáv? (F.1.181.) 

69. Ismertesse a "Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel"-re vonatkozó előírásokat! 

(F.1.182.) 

70. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? (F.1.1.sz. 

melléklet) 

 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás 1.sz./AVR/ Függelék (235/0/2005.) 
SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

1. Hogyan kell értelmezni a főjelzők „Szabad a továbbhaladás” jelzéseit AVR-ben? 

(F.1.Függelék 6.) 

2. Mi a CMC során a főjelzők „Szabad a továbbhaladás” jelentése? (F.1.Függelék 8.) 

3. Mit jelent a főjelző egy sárga fényének jelzése CML során? (F.1.Függelék 8.) 

4. Mit jelent a próbapálya jelző egy vörös fényének jelzése CMC üzemmódban? 

(F.1.Füg 9.) 

5. CMC üzemmódban a próbapályán végzett próbafutás során állomási áthaladási 

utasítást kap. Ebben az esetben hol kell a szerelvényt megállítani? (F.1.Függelék 9.) 

6. Figyelmen kívül hagyható-e a próbafutást végző szerelvény esetében a „Próbapálya 

AVR üzemi megállás helye” jelző jelzési parancsa? (F.1.Függelék 11.) 

7. Mi a neve és jelzésének értelme annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású 

gerendának, amelyet a vágánytengelyre merőlegesen a két sínszál közé kell 

elhelyezni? (F.1. Függelék 11.) 

8. Mi az értelme CMC üzemmódban annak a téglalap alakú táblának, melynek fehér 

mezejében vörös színű nagy „F” betű van? (F.1.Függelék 13.) 

9. Mi annak a jelzőnek a neve, amelyet a próbapálya mellett, a próbapálya végszakasz 

jelző előtt 30 méterre, a vágánytengelyre merőlegesen helyeznek el? (Fehér alapon 



405  

vörös „VF” betűs jelző). Mikor, mire és kinek ad parancsot a jelző? (F.1.Függelék 

14.) 

10. A próbapálya végszakasz-jelzőn „Megállj!” jelzés van, a próbavonat CMC 

üzemmódban közlekedik. A „Vezetői vészfékezés kezdete” jelző elérésekor a 

szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/ó. Kinek és mi a teendője? 

(F.1.Függelék 14.) 

11. PA üzemmódban kinek és mi a teendője, ha a próbapálya jelzőn „Megállj!” jelzés 

van és a „Vezetői vészfékezés kezdete” jelző eléréséig nem működött a próbapálya 

végszakasz jelző előtti megállást biztosító automatikus fékezés? (F.1.Függ. 14.a.) 

12. Mit jelent CMC üzemmódban a téglalap alakú fehér táblán lévő fekete színű pont? 

(F.1.F.1. Függelék 15.) 

13. Mi a jelentése a fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyílnak PA 

üzemmódban? (F.1.Függelék 16.) 

14. Mit jelent CMC üzemmódban a fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl? 

(F.1.Függelék 16.) 

15. Az állomások kijárati végén a „Megállás helye” jelző körzetében a vezetőfülkéből jól 

látható helyen elhelyezett téglalap alakú fekete szegélyes sárga tábla rajta kétjegyű 

arab szám neve és jelzésének értelme PA üzemmódban? (F.1.Függelék 18.) 

16. Ismertesse a „Sebességjelző”-re vonatkozó előírásokat! (F.1. Függ.19.) 

17. Mit jelent a „Sebességjelző” jelzése CML üzemmódban? (F.1.Függelék 18.) 

18. Ismertesse az AVR hangjelzéseit a vonatszemélyzet számára! (F.1.Függ. 20-21.) 

19. Mi a teendője az MKV-nek a „Sebességhatár” hangjelzés 

megszólalásakor?(F.1.Függ.20.) 

20. Mérsékelten hosszú hangjelzés. (az AVR jelzései a vonatszemélyzet számára) 

(F.1.Függelék 21.) 

 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

KÉRDÉS Kérdés típusa Utasítás pontja 

A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan 
kell vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő 
munkavállaló eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó 
bejegyzést piros tintával kell megtenni. 

Igaz- Hamis 
 

 (F.2.12.42.) 

Minden munkavállaló, aki az állomáson balesetet vagy 
rosszullétet észlel, köteles azonnal jelenteni a közvetlen 
szolgálati elöljárójának és a KFM-nek, valamint köteles a 
mentőket értesíteni. 

Igaz- Hamis  (F.2.11.32.) 

Az állomások utastereit az első utasszállító vonat adott 
állomásra való érkezése előtt 10 perccel az utazóközönség 
rendelkezésére kell bocsátani. 

Igaz- Hamis  (F.2.11.5.) 
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Ha a munkavállaló a rendelkezésre jogosulttól olyan 
rendelkezést kap, amely az érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes, semmilyen körülmények között nem szabad 
végrehajtani, az esetet jelenteni kell a szolgálati főnöknek. 

Igaz- Hamis  (F.2.3.49.) 

Üzemszerű forgalomtól való eltérést jelent minden olyan 
körülmény, amely a METRÓ rendeltetésszerű működését 
gátolja. 

Igaz- Hamis . (F.2.2.85.)  

Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. Igaz- Hamis  (F.2.2.79.) 

Az űrszelvény annak a térnek a vágánytengelyre 
merőleges metszete, melyet a jármű és a rakomány 
együttesen elfoglalhat. 

Igaz- Hamis  (F.2.2.26.) 

Mit tartalmaz a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás? Feleletválasztós (F.2.1.1.) 

Kikre terjed ki a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás 
hatálya? 

Feleletválasztós (F.2.1.4.) 

A szolgálati főnök: Feleletválasztós (F.2.2.6.) 

Ki a szolgálati elöljáró? Feleletválasztós (F.2.2.7.) 

A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli 
eseménykor a KFM-et milyen rendelkezési jog illeti meg? 

Feleletválasztós (F.2.2.13.) 

Tolatásvezető Feleletválasztós (F.2.2.23.) 

Űrszelvény Feleletválasztós (F.2.2.26.) 

Rakszelvény Feleletválasztós (F.2.2.27.) 

Állomásköz Feleletválasztós (F.2.2.38.) 

Jobb vágány, bal vágány Feleletválasztós (F.2.2.29.) 

Harmadik-sín Feleletválasztós (F.2.2.51.) 

Feszültségmentesnek nyilvánítás Feleletválasztós (F.2.2.56.) 

Üzemkezdet Feleletválasztós (F.2.2.80.) 

Mit nevezünk Üzemidőnek? Feleletválasztós (F.2.2.82.) 

Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? Feleletválasztós (F.2.3.25.) 

A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az 
engedélyével hagyhatja el? 

Feleletválasztós (F.2.3.27.) 

A rendelkezésre jogosult, hogyan köteles rendelkezéseit 
kiadni? 

Feleletválasztós (F.2.3.43.) 

Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű 
rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani? 

Kérdés típusa (F.2.4.1.) 

Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével 
kapcsolatos teendők végzését? 

Feleletválasztós (F.2.4.6.) 

Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? Feleletválasztós (F.2.4.6.) 

Ki köteles gondoskodni az üzemkezdetre figyelmeztető 
jelzések leadásáról? 

Feleletválasztós (F.2.4.7.) 

Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap 
leadása? 

Feleletválasztós (F.2.4.12.) 

A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti 
munkákkal kapcsolatos intézkedési jogukat mikor adják 
vissza a KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.4.20.) 

Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá 
helyezését? 

Feleletválasztós (F.2.4.25.) 
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Mekkora szolgálati küldemény szállítható személyvonaton 
a motorkocsi vezető engedélyével? 

Feleletválasztós (F.2.4.106.) 

Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő 
vágány felett? 

Feleletválasztós (F.2.4.111.) 

A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a 
pálya feszültségmentesítése? 

Feleletválasztós (F.2.4.121.) 

A forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal 
kapcsolatos intézkedési jogukat mikor kapják meg a KFM-
től? 

Feleletválasztós (F.2.4.131.) 

Üzemidőben, a pálya meghibásodása esetén, ha a hibás 
pályaszakaszon a forgalom fenntartható, a PFT szolgálat 
illetékesének döntéséig milyen sebességkorlátozást és 
hogyan köteles elrendelni a KFM? 

Feleletválasztós (F.2.5.62.) 

Ha valamely jelző önműködő vonatmegállító (autostop) 
berendezésének meghibásodása miatt a KFM nem a 
meghibásodott jelző előtt rendeli el az UAVA kikapcsolását, 
a kikapcsolt UAVA-val való közlekedésre vonatkozó 
sebességkorlátozás hol érvényes? 

Feleletválasztós (F.2.5.88.) 

Az állomástávolságú közlekedés esetét kivéve, mekkora 
lehet a kikapcsolt UAVA-val való közlekedés legnagyobb 
sebessége? 

Feleletválasztós (F.2.5.89.) 

Mikor végezhető a jelző- és vasútbiztosító berendezésen 
karbantartási munka? 

Feleletválasztós (F.2.5.102.) 

A rádiótelefon-hálózat üzemképtelensége esetén hogyan 
tartható fenn, a forgalom? 

Feleletválasztós (F.2.5.107.) 

Mi a teendő Jelző-, vasútbiztosító-, forgalomirányító- és 
hírközlő berendezés együttes és teljes 
használhatatlansága esetén? 

Feleletválasztós (F.2.5.110.) 

Mi a teendő, ha az állomás utasterének üzemi világítása 
teljesen megszűnik? 

Feleletválasztós (F.2.5.113.) 

Mi a teendő, ha a peronvész kapcsoló meghibásodik? Feleletválasztós (F.2.5.114.) 

Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a 
bekövetkezett rendkívüli eseményről? 

Feleletválasztós (F.2.6.1.) 

Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény 
bekövetkeztekor, ha a KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? 

Feleletválasztós (F.2.6.8.) 

Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a 
belépés a feszültség és forgalom alatti pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.12.) 

Hány fő léphet egyszerre a feszültség és forgalom alatti 
pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.12.) 

Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti 
pályára belépő munkacsapat minden tagjának? 

Feleletválasztós (F.2.6.20.) 

Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell 
végezni, a vonatok munkavégzés helyén történő 
áthaladására ki ad engedélyt? 

Feleletválasztós (F.2.6.23.) 

Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal 
történik, a forgalom és feszültség alatti pályára, ki köteles a 
beléptetést végző vonat továbbhaladásáról jelentést tenni 
a KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.6.24.) 

Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók 
léptek be a feszültség és forgalom alatti pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.27.) 
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Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, 
amelyben a feszültség és forgalom alatti pályán 
munkacsapat dolgozik? 

Feleletválasztós (F.2.6.27.) 

Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és 
feszültség alatti pályáról vonattal kilépő dolgozók? 

Feleletválasztós (F.2.6.31.) 

A forgalom és feszültség alatti pályáról vonattal kilépő 
dolgozók vonatra való felszállását ki köteles jelenteni a 
KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.6.33.) 

Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli 
kikapcsolást eseménynek tekinteni? 

Feleletválasztós (F.2.6.35.) 

Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, 
baleset elhárítás, mentés mi után végezhető? 

Feleletválasztós (F.2.6.38.) 

Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli 
feszültségmentesítést elvégezni? (Állomáson) 

Feleletválasztós (F.2.6.46.) 

Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész 
kapcsolót? 

Feleletválasztós (F.2.6.47.) 

Ki rendelheti el az állomások kiürítését, lezárását, illetve a 
vonatokból való rendkívüli alagúti kiszállítást? 

Feleletválasztós (F.2.6.58.) 

A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének 
észlelése esetén mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? 

Feleletválasztós (F.2.6.70.) 

Mikor kell rendőri intézkedést igénybe venni? Feleletválasztós (F.2.6.85.) 

Mi az eljárás, ha gázoláskor a sérült a vonat alatt van? Feleletválasztós (F.2.6.86.) 

Pályára került utas balesetekor, milyen megjelölésekről kell 
gondoskodni? 

Feleletválasztós (F.2.6.90.) 

Gázolás esetén ki köteles gondoskodni a helyszín 
rögzítéséről? 

Feleletválasztós (F.2.6.90.) 

Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására 
vonatkozó rendelkezéseit a központi forgalmi 
menetirányító? 

Feleletválasztós (F.2.6.93.) 

Hogyan történik a baleset dokumentálása? Feleletválasztós (F.2.6.95.) 

Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és 
jelentéseket összegyűjteni és a központi forgalmi 
menetirányítónak továbbítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.96.) 

Pályára esett tárgy esetén mikor szabad a forgalmat 
leállítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.97.) 

Ha a pályára esett tárgy a vonatforgalmat veszélyezteti, 
hogyan kell eltávolítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.99.) 

Ki bízható meg villamos vezérlésű váltó helyszíni kézi 
állításával? 

Feleletválasztós (F.2.6.110.) 

Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a 
pályán munkát végző dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.6.) 

Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín 
megbontásával jár, milyen feltétellel engedélyezhető a 
munkavégzés a feszültségmentes pályán? 

Feleletválasztós (F.2.7.10.) 

Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad 
bemenni? 

Feleletválasztós (F.2.7.12.) 

Mikor érvényes a munkalap? Feleletválasztós (F.2.7.13.) 

A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi 
dolgozó hol igazolja a belépési engedélyét? 

Feleletválasztós (F.2.7.14.) 
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Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a 
munkacsapatok be-és kilépését végző forgalmi 
dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.14.) 

A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni 
a belépés helyén a beléptető forgalmi dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.15.) 

Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő 
munkacsapat dokumentálása? 

Feleletválasztós (F.2.7.15.) 

A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre 
jogosító igazolvány” - al rendelkezők hogyan léphetnek be 
a feszültségmentes pályára? 

Feleletválasztós (F.2.7.22.) 

Ki köteles gondoskodni arról, hogy a szolgálati vonatról a 
feszültség alatti pályára ne szálljon le senki, ha a szolgálati 
vonat feszültség alatti pályán közlekedik? 

Feleletválasztós (F.2.7.28.) 

Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik 
sínnel ellátott vágányaira a belépés üzemidőben? 

Feleletválasztós (F.2.10.5.) 

Mozgólépcsőn való teherszállítás kinek az engedélyével, 
és irányításával történhet? 

Feleletválasztós (F.2.11.65.) 

Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? Feleletválasztós (F.2.12.42.) 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás 1.sz./AVR/ Függelék (235/0/2005.)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 

KÉRDÉS Kérdés típusa Utasítás pontja 
Milyen üzemmódban köteles a biztonsági járat a vonalon, 
illetve a kijelölt vonalszakaszon végighaladni? 

Feleletválasztós 
 

(F.2.AVR.Függ.5.) 

Meddig kell nyomnia a járművezetőnek PA - üzemmódban, 
a vonat állomási kihaladásakor az indítógombot? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.7.) 

Üzemképtelen fedélzeti berendezéssel hogyan tartható 
forgalomban a vonat? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.35.) 

Hol történhet a vonaton alkalmazott üzemmód váltás AVR 
-ben, ha az "Hívójelzés" miatt válik szükségessé? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.36.) 

Szabad-e hibás éberségi berendezésű vonatot foglalt 
vágányra járatni? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.37.) 

A próbapályán, az AVR üzemre (PA, CMC üzemmód) 
történő áttérést és annak befejezését kik kötelesek 
rádiótelefonon egyeztetni? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.63.) 

Helytelen irányú közlekedés esetén, AVR -ben kiiktatható-
e az UAVA? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.58.) 

Mi az eljárás a pálya meghibásodása esetén AVR-ben? Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.49.) 

Milyen üzemmódban kell közlekedtetni a vonatokat abban 
az állomásközben, ahol a feszültség és forgalom alatti 
pályán személyek tartózkodnak? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.57.) 

Mikor és kinek köteles a próbafutás vezető jelenteni az AVR 
-ben tapasztalt rendellenességet? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.65.) 
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Mi a teendő AVR-ben, ha az áramellátási rendszerben 
történt meghibásodás ellenére, az áramellátási rendszer 
korlátozott vonatforgalom energia ellátására még képes? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

Közlekedtethető-e AVR - ben segélyvonatként hibás 
éberségi berendezéssel rendelkező vonat? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

Ki dönt a meghibásodott fedélzeti berendezésű vonat 
forgalomból való kiállításáról? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

Mikor tekinthető üzemképtelennek az AVR fedélzeti 
berendezése? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

Vonathiba esetén mikor kell kiszállítani a vonatból az 
utasokat? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

Mi a teendő, ha a vonat üzemképtelenségét a kerékpár 
gördülésképtelensége (beékelődése) okozza? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

Amennyiben az AVR -ben közlekedő vonat éberségi 
berendezése üzemképtelen és az UAVA nem iktatható ki, 
hogyan haladható meg a megállító állásban lévő autóstop? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.) –  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a következő fogalmakat: Űrszelvény, Rakszelvény! (F.2. 2.26-2.27.) 

2. Határozza meg a következő fogalmakat: Jobb vágány, Bal vágány! (F.2. 2.29.) 

3. Határozza meg a következő fogalmakat: Forgalmi vágány, Helyes, helytelen irány! 

(2.28,2.30.) 

4. Határozza meg a következő fogalmakat: Csonka vágány, Összekötő vágány (2.32-

33.) 

5. Határozza meg a következő fogalmat: Vágányút! (F.2. 2.35.) 

6. Mit nevezünk „Megcsúszási vágányút (védőszakasz)”-nak? (F.2 2.36.) 

7. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Állomásköz, Térköz (F.2. 2.38-2.39.) 

8. Határozza meg az Állomástávolságú közlekedés fogalmát! (F.2. 2.40.) 

9. Ismertesse a Kitérő meghatározását! (F.2. 2.43.) 

10. Határozza meg a következő fogalmakat: Védőváltó, Váltófelvágás! (F.2. 2.48-2.49.) 

11. Határozza meg a következő fogalmakat: Harmadik sín, Tápkörzet! (F.2. 2.51-2.52.) 

12. Ismertesse a Rövidrezáró-földelő megszakító fogalmát! (F.2. 2.53.) 

13. Ismertesse a peronvész (PV) áramkör meghatározását! (F.2. 2.54.) 

14. Ismertesse az alagúti kioldó (AK) áramkör meghatározást! (F.2. 2.55.) 

15. Határozza meg a „Feszültségmentessé nyilvánítás” fogalmát! (F.2. 2.56.) 

16. Mit nevezünk a jelző- és vasútbiztosító berendezés „kezelési körzetének”? (F.2. 

2.57.) 

17. Ismertesse a Hírközlő berendezés fogalmát! (F.2. 2.58.) 

18. Ismertesse a Hangrögzítő berendezés fogalmát! (F.2. 2.59.) 

19. Mit tartalmaz a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás? (1.1.) 

20. Hol érvényes és kikre terjed ki a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás hatálya? (1.4-

1.5.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálati főnök! (2.6-2.7.) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati okmány, rendelkezés! (2.9;2.11.) 
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23. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi forgalmi menetirányító, Központi 

forgalmi menetirányító megbízottja! (2.13-2.14.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: Forgalmi szolgálattevő(állomási, járműtelepi)! 

(2.15-2.16.) 

25. Ismertesse a következő fogalmakat: Kocsiszíni diszpécser, Járművezető instruktor, 

Motorkocsi-vezető!  (2.19-2.21.) 

26. Ismertesse a következő fogalmakat: Jobb vágány, bal vágány; Helyes irány, 

helytelen irány! (2.29;2.30.) 

27. Ismertesse a következő fogalmakat: kitérő, váltófelvágás! (2.43;2.50.)  

28. Ismertesse a következő fogalmakat: szerelvény, vonat! (2.62-2.63.) 

29. Ismertesse a következő fogalmakat: vonat mozgásképtelen, gördülésképtelen! 

(2.73-74.) 

30. Ismertesse a következő fogalmat: szolgálati vonat, űrszelvény, rakszelvény! 

(2.77;2.26-2.27.)  

31. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrendi nap, üzemidő, üzemszünet! 

(2.79;2.82-2.83.) 

32. Ismertesse a szolgálatra jelentkezésre vonatkozó és a szolgálat átadás- átvétellel 

kapcsolatos tudnivalókat! (3.13-3.14.) 

33. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy a 

leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban? (3.16) 

34. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra és a szolgálati hely elhagyására 

vonatkozó előírásokat! (3.25-3.28.) 

35. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az Utasításokban nincs 

szabályozva, hogyan kell eljárni? (3.37.) 

36. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától személy-, vagy 

forgalombiztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést kap? (3.45.) 

37. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (3.49.) 

38. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalója ragaszkodik az érvényben 

lévő utasításokkal ellentétes rendelkezése végrehajtásához?(3.49.)  

39. Ismertesse az Írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (3.50-3.54.)  

40. Mikor köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a vonatok felé? (3.50.) 

41. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés és hogyan kell kezelni?  (3.53-3.54.) 

42. Mire terjed ki a központi forgalmi menetirányító rendelkezési joga üzemszerű 

forgalomban? (4.1.) 

43. Mi a teendője valamennyi szolgálatban lévő dolgozónak, ha az üzemszerű forgalom 

lebonyolítását zavaró körülményt, meghibásodást észlel? (4.5.)  

44. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni?  (4.6.) 

45. Ismertesse a vonatok forgalomba állításának általános szabályait! (4.37-4.42.) 

46. Ismertesse a biztonsági járat fogalmát és közlekedésére vonatkozó előírásokat, 

valamint a járművezető teendőit! (4.43-4.49. és Függ. 5.)) 

47. Mikor szabad a vonatot az állomásról indítani? (4.53.) 

48. Ismertesse a vonatok forgalomból való kiállásának szabályait! (4.94-4.100. és 

Függ.33.) 

49. Mikor és hol történik a vonatok forgalomból való kiállása? (4.94.) 
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50. Ismertesse az É-D-i és K-Ny-i metróvonalat összekötő vágányon történő közlekedés 

szabályait! (4.111-4.118.) 

51. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség önműködő kivezérlésű hívójelzésről 

szóló értesítés esetén? (5.9.)  

52. Mit jelent a kézi vezérlésű hívójelzésről szóló értesítés? (5.10.) 

53. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézi vezérlésű hívójelzésről szóló 

értesítés esetén? (5.10.) 

54. Mely esetekben tilos a kézi vezérlésű hívójelzésnél a sebességet felemelni? (5.14.) 

55. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség különleges jelzőn megjelenő 

hívójelzés esetén? (5.15.) 

56. Ismertesse a Foglalt vágányra járásra vonatkozó előírásokat! (5.16.-5.21.+ Függelék 

37.) 

57. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség foglalt vágányra helytelen irányban 

történő behaladás esetén? (5.18.) 

58. Mi az eljárás, ha a vonat bármely kocsiján a légfék üzemképtelenné vált, vagy ha a 

légfékezésből ki kell iktatni? (5.27.) 

59. Mi az eljárás abban az esetben, ha a vonat bármelyik utastéri ajtaja nem nyílik? 

(5.31.) 

60. Mi a teendő, ha a vonat üzemképtelenségét a kerékpár beékelődése okozza? (5.35.) 

61. Ki jelenti a KFM –nek a segélyvonat szükségességét? (5.37. V.1. 183.) 

62. Ismertesse a pálya meghibásodása esetén követendő eljárás szabályait és az 

ilyenkor alkalmazható legnagyobb sebességeket! (5.56-5.70.) 

63. Mi a teendő szomszédos pályán észlelt meghibásodás, akadály esetén? (5.57.) 

64. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a pálya meghibásodásakor, ha 

bármely ok miatt a vízszint a síntalp élét eléri? (5.60.) 

65. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a pálya meghibásodásakor, ha 

bármely ok miatt a vízszint a sínfej alsó élét eléri? (5.60.) 

66. Mi a teendő forgalmat akadályozó, letört vagy meglazult áramszedősín védőburkolat 

vagy bármilyen más tárgy űrszelvényből történő eltávolításáig? (5.61.) 

67. Üzemidőben a pálya meghibásodás esetén, ha a hibás pálya szakaszon a forgalom 

fenntartható a PFT szolgálat illetékesének döntéséig, milyen sebességkorlátozást 

és hogyan köteles elrendelni a KFM? (F.2. 5.62.) 

68. Ismertesse a követendő eljárást, ha az Önműködő vonatmegállító (autostop) 

meghibásodik! (5.88-5.90 + Függelék 52.) 

69. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó? (5.94.) 

70. Ismertesse a hírközlő berendezések meghibásodásakor követendő eljárást! (5.104-

5.109) 

71. Mi a teendő Jelző-, Vasútbiztosító-, Forgalomirányító- és Hírközlő berendezés 

együttes használhatatlansága esetén? (5.110.) 

72. Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli 

eseményről? (6.1.) 

73. Ismertesse, hogy indokolt esetben milyen munkák végezhetők feszültség alatti 

pályán? (6.17.) 

74. Mivel kell rendelkeznie a feszültség- és forgalom alatti pályára belépő munkacsapat 

minden tagjának? (6.20.) 
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75. Ismertesse a forgalom és feszültség alatti pályára történő belépés végrehajtására 

vonatkozó előírásokat!  (6.21-6.29. + Függelék 55-56.) 

76. A forgalom- és feszültség alatti pályáról vonattal kilépő dolgozók vonatra való 

felszállását ki köteles jelenteni a KFM -nek? (6.33.) 

77. Rendkívüli feszültség-mentesítés esetén munkavégzés, baleset-elhárítás mi után 

végezhető? (6.38.) 

78. Motorkocsin történő zárlat esetén mi a motorkocsi vezető teendője?(6.56.) 

79. Ismertesse az utasok rendkívüli alagúti kiszállításakor követendő eljárást! (6.57-

6.68.) 

80. Mikor és kin keresztül köteles az MKV a műszaki mentőcsoportot kihívni? (6.61.) 

81. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén mikor kell 

a Tűzoltóságot értesíteni? (6.71.) 

82. Az égő vonat állomásba történő behaladása és megállása után mi a teendő? (6.74-

6.75.) 

83. Mikor kell rendőri intézkedést igénybe venni? (6.85.) 

84. Ismertesse az eljárást, ha az utas a pályára került! (6.81-6.94.) 

85. Mi az eljárás, ha a vonat a vágányra került utast elgázolta (az utas a vonat alá 

került)? (6.86.) 

86. Gázoláskor milyen megjelölésekről kell gondoskodni? (6.90.) 

87. Ismertesse a ”Váltófelvágás” fogalmát és a követendő eljárást! (2.50,6.102-6.106.) 

88. Vissza lehet-e tolatni felvágott váltón? (6.104.)  

89. Hogyan történhet a vonat eltávolítása a felvágott váltóról? (6.105.) 

90. Villamos-vezérlésű váltó helyszíni, kézi állításakor, mekkora az alkalmazható 

legnagyobb sebesség a váltókörzetben? (6.115.) 

91. Ismertesse az állomástávolságú közlekedés szabályait! (6.116-6.123.) 

92. Szabad állomásközben mekkora a helytelen irányú közlekedés megengedett 

legnagyobb sebessége? (6.129. és V.1. 1.sz. melléklet) 

93. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki vizsgálat céljából végzett 

mozgáspróba esetén? (8.11. V.1 1.sz. melléklet) 

94. Hogyan szabad mozgatni a kézifékkel fékezhetetlen motorkocsikat?(8.6.) 

95. A tolatás során, illetve után az állva maradó kocsikat hogyan kell elhelyezni? (8.12.) 

96. Ki rendelheti el az állomási vágányokon a tolatásokat? (8.20.) 

97. Mekkora a járműtelepi vágányokon alkalmazható legnagyobb sebesség? (8.24.) 

98. Hogyan szabad a vasúti járművek tárolására vizsgálatára karbantartására szolgáló 

létesítménybe behaladni? (8.25.) 

99. A járművek kapcsolása során az álló járművet hogyan szabad megközelíteni 10 m-

en belül?(8.39.) 

100. Hogyan végezhető vonali próbafutás? (9.1. 9.3.) 

101. A próbafutás második menetében mekkora az engedélyezett legnagyobb 

sebesség? (9.11 és V.1. 1.sz. melléklet) 

102. A próbapályán végzett, nem AVR üzemű próbafutás negyedik menetében 

mekkora a legnagyobb sebesség? (9.11 és V.1. 1.sz. melléklet) 

103. Ismertesse a személyvonatok és a napi menetrendben nem szereplő vonatok 

számozására vonatkozó előírásokat! (12.35-12.36.) 

104. Ki felelős a menetokmányban foglaltak végrehajtásáért? (12.56.) 
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105. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség lezárt váltón való áthaladáskor? 

(1.sz. melléklet) 

106. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség le nem zárt váltón való 

áthaladáskor? (1.sz. melléklet) 

107. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség 700 mm, vagy ennél kisebb 

átmérőjű kerékkel rendelkező járművek közlekedésekor kitérőkön és 

vágányátszeléseken? (1.sz. melléklet)  

 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás 1.sz./AVR/ Függelék (235/0/2005.)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

1. Ismertesse az AVR „CMC” üzemmódjának jellemzőit. Mikor kell „CMC” üzemmódot 

alkalmazni és mely esetekben lehet alkalmazni? (Függelék 4-5 oldal) 

2. Meddig szabad „Szabad kézi vezetés”-t alkalmazni? (Függelék 6. oldal) 

3. Milyen üzemmódban köteles a biztonsági járat a vonalon, illetve a kijelölt 

vonalszakaszon végighaladni? (Függelék 5.) 

4. Meddig kell nyomnia az MKV-nek PA üzemmódban a vonat állomási kihaladáskor 

az indítógombot?(Függelék 7.) 

5. Üzemképtelen fedélzeti berendezéssel hogyan tartható forgalomba a vonat? 

(Függelék 35.) 

6. Hol történhet a vonaton alkalmazott üzemmód váltás AVR-ben ha a „Hívójelzés” 

miatt válik szükségessé? (Függelék 36.) 

7. Szabad-e hibás éberségi berendezésű vonatot foglalt vágányra járatni? (Függelék 

37.) 

8. Mikor tekinthető üzemképtelennek az AVR fedélzeti berendezése? (Függelék 40.) 

9. Ki dönt a meghibásodott fedélzeti berendezésű vonat forgalomból való kiállításáról? 

(Függelék 40.) 

10. Szállíthat-e utasokat AVR-ben a második, kisegítő dolgozóval közlekedő vonat? 

(Függelék 44.) 

11. AVR-ben ki osztható be második személyként meghibásodott vonat forgalomból 

történő kivonásakor kisegítő dolgozónak? (Függelék 44.) 

12. Közlekedtethető-e AVR -ben segélyvonatként hibás éberségi berendezéssel a 

szerelvény? (Függelék 47.) 

13. Mi az eljárás a pálya meghibásodása esetén AVR –ben? (Függelék 49.) 

14. Amennyiben az AVR-ben közlekedő vonat éberségi berendezése üzemképtelen, és 

az UAVA nem iktatható ki, hogyan haladható meg a megállító állásban lévő 

AUTOSTOP? (Függelék 52.) 

15. Mi a teendő AVR -ben, ha az áramellátási rendszerben történt meghibásodás 

ellenére az áramellátási rendszer korlátozott vonatforgalom energiaellátására még 

képes? (Függelék 54.) 

16. Milyen üzemmódban kell közlekedtetni a vonatokat abban az állomásközben, ahol 

feszültség- és forgalom alatti pályán személyek tartózkodnak? (Függelék 56.) 



415  

17. Helytelen irányú közlekedés esetén, AVR-ben kiiktatható-e az UAVA? (Függelék 

58.) 

18. A próbapályán az AVR üzemre történő áttérést és annak befejezését kik kötelesek 

rádiótelefonon egyeztetni? (F.2. Függelék 63.) 

19. Mi az eljárás, ha próbafutás közben az URH használhatatlanná válik? (Függelék 63.) 

20. Mi a teendője az MKV-nek CMC üzemmódban, az AVR vonatmegállító feladatának 

ellenőrzése céljából a próbapálya jelző előtt? (Függelék 65.) 

21. Mikor és kinek köteles a próbafutás-vezető jelenteni az AVR -ben tapasztalt 

rendellenességet? (Függelék 65.) 

 

M3 METRÓVONAL V.1.SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A 81-717.2k és 81-714.2k 
típusú motorkocsikból összeállított Automatikus vonatvezető rendszerrel 

felszerelt metrószerelvények Metró motorkocsivezetői számára 

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK     

 
KÉRDÉS Kérdés típusa Utasítás pontja 

Mit tartalmaz az M3 Metróvonal V.1. Szolgálati szabályzata?  Feleletválasztós (1.1.) 

Azoknak, akiknek a munkájához csak a Szabályzat 
részleges ismerete szükséges,…  

Feleletválasztós (1.7.) 

 AVR-ben a vonaton alkalmazható üzemmódok:  Feleletválasztós (2.37.) 

Az ellenőrzött üzemmódok kiválasztása a 
programszőnyeggel ellátott állomási vágányok …  

Feleletválasztós (2.38.) 

A vonali tárolóhelyre bemenni…  Feleletválasztós (3.134.) 

Amennyiben rendkívüli ok miatt a személyzetek egy 
csoportban történő belépése a tárolóhelyre nem 
lehetséges,…  

Feleletválasztós (3.134.) 

Amikor a vonali tárolóhelyről kilépő csoport minden 
munkavállalója az állomás peronjára érkezett, …  

Feleletválasztós (3.164.) 

A vonali tárolóhelyről kijönni…  Feleletválasztós (3.164.) 

A vonat fordítása történhet:  Feleletválasztós (4.216-2.232.) 

Hogyan történik a vonat programszőnyeg nélküli vágányon 
történő fordítása?  

Feleletválasztós (4.217.) 

Mi a teendő, ha az ajtókulcs, vagy a kulcskészlet elveszik 
vagy használhatatlanná válik?  

Feleletválasztós (5.285.) 

Üzemidőben a mindkét vonalon közlekedő szerelvény…  Feleletválasztós (4.250.) 

Metrószerelvények M2 és az M3 metróvonalon történő 
közlekedésekor…  

Feleletválasztós (4.251.) 

Szabad kézi vezetést CML üzemmódot csak addig szabad 
alkalmazni…  

Feleletválasztós (2.43.) 

Abban az esetben, ha az AVR a beavatkozás ellenére a 
vonatot az állomásban elhelyezett megállás helye jelzőn túl 
állította meg, és egy vagy több utastéri tolóajtó nincs az 
állomási peron mellett,  

Feleletválasztós (6.297.) 

Amennyiben ellenőrzött PA, CMC üzemben történő megállás 
után, a megállás helye jelzőnél, ajtónyitás engedély nincs .. 

Feleletválasztós (4.213.) 

Kitől köteles a mkv segélyvonatot kérni?  Feleletválasztós (5.272.) 

Az alábbi esetek közül mikor köteles az mkv segélyvonatot 
kérni a KFM-től?  

Feleletválasztós (5.271.) 

Az alábbi esetek közül mikor köteles az mkv segélyvonatot 
kérni a KFM-től?  

Feleletválasztós (5.271.) 

Utasszállító vonaton az átjáró homlokajtók kireteszelését, a 
kireteszelés nyomógombot működtetetését….  

Feleletválasztós (6.289.) 
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Az alábbiak közül válassza ki a hamis választ!  Feleletválasztós (8.359.) 

A mkv a KFM-en keresztül műszaki mentőcsoportot köteles 
kérni:  

Feleletválasztós (6.291.) 

Minden menekítési folyamatot…  Feleletválasztós (6.298.) 

Mikor szabad megkezdeni az utasok alagútban történő 
rendkívüli kiszállítását?  

Feleletválasztós (6.298.) 

Abban az esetben, ha vonat úgy állt meg, hogy nem minden 
kocsi érkezett be az állomási utasperon mellé és nem lehet, 
vagy nem szabad a megállás helye jelzőig továbbítani…  

Feleletválasztós (6.297.) 

Mi a teendő, ha feszültség alatt lévő szerelvényen tűz 
keletkezett?  

Feleletválasztós (6.321.) 

Az alábbiak közül válassza ki a hamis választ!  Feleletválasztós (5.271.) 

Abban az esetben, ha a menekítési folyamat alatt a menekítő 
lejáró kinyitásra került…  

Feleletválasztós (6.305.) 

Ha a tolatási mozgás során a szerelvény úgy állt meg, hogy 
annak egyetlen áramszedő saruja sem érintkezik a 
harmadik-sínnel, a mkv-nek…  

Feleletválasztós (7.341.) 

Tolatási mozgás elvégzésére…  Feleletválasztós (7.344.) 

Hol lehet próbafutást lebonyolítani és ki engedélyezheti?  Feleletválasztós (8.347.) 

A próbafutásvezetőt…  Feleletválasztós (8.352.) 

Miről és kinek kell jelentést tenni a próbafutás folyamán, az 
első menet végén?  

Feleletválasztós (8.359.) 

A próbafutás CMC üzemmód AVR vonatmegállító funkció…  Feleletválasztós (8.359.) 

A próbafutás CMC üzemmód AVR vonatmegállító funkció…  Feleletválasztós (8.359.) 

Fékezhetetlen kocsit csak…  Feleletválasztós (9.382.) 

Hány perces várakozás után kell utastájékoztatást adni, az 
utasok megnyugtatása érdekében?  

Feleletválasztós (10.387.) 

Mennyi a segélyvonattal való közlekedés legnagyobb 
sebessége?  

Feleletválasztós (1.sz. melléklet) 

Mennyi a legnagyobb sebesség AVR-es próbafutás 
negyedik menetében?  

Feleletválasztós (1.sz. melléklet) 

Mennyi az akkumulátoros üzemmód alkalmazható 
legnagyobb sebessége?  

Feleletválasztós (3.180.) 

 

M3 METRÓVONAL V.1.SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A 81-717.2k és 81-714.2k 
típusú motorkocsikból összeállított Automatikus vonatvezető rendszerrel 

felszerelt metrószerelvények Metró motorkocsivezetői számára 

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

1. Szolgálatban mit köteles az mkv magánál tartani? (1.19.) 

2. Melyek az AVR-ben a vonaton alkalmazható üzemmódok? (2.37.) 

3. Lengőkábeles teljes körű szerelvény átvétel esetén mikor oldható fel a rögzítőfék? 

(3.64.) 

4. A szerelvény rövidített lengőkábeles hátsó vezetőfülke átvétele után a mkv hogyan 

megy vissza az első vezetőfülkébe? (3.114.) 

5. Biztonsági ellenőrzés alatt milyen csapok segítségével kell működtetni a 

rögzitőféket? (3.123.) 

6. Milyen fékpróbát köteles tartani a mkv biztonsági ellenőrzés után, a létesítményből 

történő indulás előtt? (3.126.) 

7. Milyen fékpróbát köteles tartani a mkv a szerelvény átvétele során harmadik sínnel 

ellátott tárolóhelyen? (3.142.) 
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8. Harmadik sínnel ellátott tárolóhelyen történő átvételkor, ha a vonat mellett nincs 

teljes hosszában peron, vagy szolgálati járda, mikor kell a hátsó vezetőfülkében az 

átjáró homlokajtókat bereteszelni? (3.145.) 

9. Vonali tárolás esetén a vonatszemélyzet felszerelési tárgyak leadásáról ki 

rendelkezik? (3.163.) 

10. Akkumulátoros üzemmódban mikor indítható a vonat? (3.178.) 

11. 38. Harmadik sínnel ellátott tárolóhelyen történő szerelvényleadáskor hol ellenőrzi a 

rögzitőfék befékezett állapotát a mkv? (3.159.) 

12. Forgalomból járműtelepre kiálló vonaton mikor kell a mkv-nek kikapcsolni a 

légkondicionálót, illetve az utastéri világítást, utastéri szellőzést kapcsolóját? (3.246.) 

13. A vonat „C” kategóriájú meghibásodás estén, ha a hiba nem hárítható el, utasokkal 

meddig közlekedhet? (5.257.) 

14. A vonat „A” kategóriájú meghibásodás esetén, ha a hiba nem hárítható el, utasokkal 

meddig közlekedhet? (5.263.) 

15. Mekkora a segélyvonattal való közlekedés legnagyobb sebessége? (1.sz. melléklet) 

16. Mekkora a legnagyobb sebesség műszaki vizsgálat céljából végzett mozgáspróba 

esetén? (1.sz. melléklet) 

17. Mekkora a legnagyobb sebesség próbapályán az éberségi próbája esetén? (8.359.) 

18. Mekkora a legnagyobb sebesség próbapályán, az éberségi berendezés 

sebességtúllépés elleni védelmének próbája esetén? (8.359.) 

19. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség (CMC) üzemmódban, az " AVR " 

vonatmegállító feladatának ellenőrzése céljából, a próbapálya jelző "Megállj!" 

jelzése előtt, a járműtelepi forgalmi szolgálattevő által kezdeményezett jelhiány 

esetén? (8.359.) 

20. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség (CMC) üzemmódban, az " AVR " 

vonatmegállító feladatának ellenőrzése céljából, a próbapálya jelző "Megállj!" 

jelzése előtt, a kötelező megállás elmulasztása esetén? (8.359.) 

21. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség (CMC) üzemmódban, az " AVR " 

vonatmegállító feladatának ellenőrzése céljából, a próbapálya-végszakasz jelző 

"Megállj!" jelzése előtt, a kötelező megállás elmulasztása esetén? (8.359) 

22. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség (CMC) üzemmódban, az " AVR " 

vonatmegállító feladatának ellenőrzése céljából, a próbapálya jelző "Megállj!" 

jelzése előtti sebességtúllépés esetén? (8.359.) 

23. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség, ha a vonat menetirány szerinti 

utolsó kocsijában meghibásodik a légfék vagy a K31-es csappal leselejtezésre 

kerül? (5.271.) 

24. Mikor kell alkalmazni a szerelvény rövidített átvételét? (3.96.) 

25. Vonali váltás esetén a vonatszemélyzet hol köteles várni a vonatát? (3.166.) 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 
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Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 45 pont szükséges. 
 

Szóbeli vizsga: 

 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás és 1. sz. /AVR/ 
Függelék (235/0/2005.) hatálya alá tartozó pályahálózaton alkalmazott jelzési 
rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, tolatási jelzők-, különleges jelzők és egyéb 
jelzők által adott jelzési képeket, valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, a 
figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait.  

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító vonat közlekedése-, tolatás-, 
próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, és a V.1. Szolgálati Szabályzat előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését. 
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36/B.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, 

VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (BKV RT. KELET-

NYUGATI METRÓVONAL F.2. FORGALMI UTASÍTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2 

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 vizsgakérdésből áll, a 
vizsgakérdések     megoszlása:  

• 25 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 25 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

• 10 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal V. 1. Szolgálati 
Szabályzatából AM5–M2 típusú vonat vezetői számára (2013. szeptember 
1.), 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a vizsgatevékenységet. 
A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden helyes válasz 1 pontot 
ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  
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- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 3 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

• 2 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal V. 1. Szolgálati Szabályzatából 
AM5–M2 típusú vonat vezetői számára (2013. szeptember 1.), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

A BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az utasítás hatálya (1.-2.) 
Az utasítás tartalma (3.-6.) 
Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése (7.-9.) 
Az utasítás ismerete (10.) 

A JELZŐK ÉS JELZŐESZKÖZÖK 

Jelzők és jelzőeszközök (11.-13.) 
A jelzők, jelzőeszközök és jelzések parancselve (14.-20.) 
A jelzések (21.-23.) 
Távolbalátás korlátozottsága (25.) 
Rálátási távolság (26.) 
Szabadlátás korlátozottsága (27.) 
A jelzések adása, megfigyelésük (28.-34.) 
Eltérő értelmű jelzések (35.) 
Kétes jelzés (36.) 
Érvénytelen jelzők (38.-40.) 
Használhatatlan jelzők (41.-45.) 
Kézi jelzőeszközök (56.-49.) 
Forgalmi szempontból a jelzők (50.-55.) 
A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód függvényében (56.-

58.) 

 
FÉNYJELZŐK ÉS JELZÉSEIK 

A fényjelzők kialakítása (59.) 
A fényjelzők elhelyezése (60.) 
A fényjelzők jelölése (61.) 
A fényjelzők vezérlése (62.-65.) 
A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések (66.-69.) 
A K–Ny-i metróvonalon alkalmazott fényjelzők (70.-82.) 
Főjelzők  
A főjelzők jelzései 
Ismétlőjelzők 
Az ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
A tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
Menetengedély-határ jelzők 

 

EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK 

Váltójelzők (83.-91.) 
Vágányzáró jelző (92.) 
Megállás helye jelzők (93.-96.) 
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Engedélykérés kötelező jelző (97.) 

Lassúmenet jelzései (98.-110.) 
Szabad kézi vezetésre vonatkozó üzemmód váltásra figyelmeztető jelző (111.-112.) 
Vezetői vészfékezés kezdete jelző (113.) 
Biztonsági határjelző (114.) 
Vonathossz jelző (115.-116.)) 
Áramot kikapcsolni jelző (117.) 
Feszültségállapot jelző (118.-119.) 
A járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzők (120.-122.) 
A „Pályán munkások dolgoznak!” jelző (123.-124.) 
A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők (125.) 

A METRÓ DOLGOZÓŐNAK KÉZIJELZÉSEI (126.-145.) 

A MOZDONY- ÉS VONATSZEMÉLYZET HANGJELZÉSEI (146.-153.) 

JELZÉSEK A VONATOKON ÉS JÁRMŰVEKEN (154.-160.) 

FIGYELMEZTETŐ JELEK 

Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel (162.) 
Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel (163.) 
Szelvény tábla (164.-166.) 

1. sz. melléklet 
A VONATBEFOLYÁSOLÓ BERENDEZÉSEK HANGJELZÉSEI A VONAT- SZEMÉLY 

ZET SZÁMÁRA 

Sebességhatár hangjelzése 
Éberségi hangjelzés 
ATC figyelmeztető hangjelzések 

2. sz. melléklet 
A fényjelzők jelölése 

3. sz. melléklet 
Szolgálatban levő személyek felszerelése jelzőeszközökkel 

4. sz. melléklet 
Rövidítés jegyzék 

TOD 

Üzemmódok 

Sebességmérő 

Üzemi figyelmeztetések 

Állapot adatot 

MAL oszlop 
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A BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

 
 

1. Általános rendelkezések (1.1.-1.12.) 
Az utasítás hatálya 

Az utasítás tartalma 

Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 

Az utasítás ismerete 

Kiegészítő utasítások 

2. Meghatározások (2.1.- 2.116.) 
Igazgatóság 

Szakterület 

Forgalmi szolgálat 

Forgalmi szakvizsga 

Forgalmi vizsga 

Szolgálati főnök, szolgálati elöljáró 

Dolgozó 

Szolgálati hely 

Szolgálati okmány 

Parancskönyv 

Rendelkezés, rendelkezési jog átadása 

Központi forgalmi menetirányító 

Központi forgalmi operátor 

Központi utasforgalom-irányító diszpécser 

A járműtelepi forgalmi szolgálattevő 

A járműtelepi forgalmi operátor 

Forgalmi szolgálattevő 

Műszakvezető diszpécser 

KFM megbízottja 

Állomási diszpécser 

Kocsiszíni diszpécser 

Járművezető instruktor 
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Metró járművezető 

Mozdonyvezető 

Tolatásvezető 

Energiadiszpécser 

Műszaki diszpécser 

Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 

Pályamester 

Űrszelvény 

Rakszelvény 

Forgalmi vágányok 

Jobb vágány, bal vágány 

Helyes irány, helytelen irány 

Kihúzó vágány 

Csonka vágány 

Összekötő vágány 

Forgalomtechnológiai határ 

Átadó szakasz 

Előre tervezett vágányzár 

Előre nem tervezett vágányzár 

Vágányút 

Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 

Állomás 

Állomásköz 

Térköz 

Virtuális térköz 

Statikus követési rend 

Dinamikus követési rend 

Menetengedély határ (MAL) 

Közlekedés állomás távolságban 

Foglalt vágányra járás 

Járműtelep 
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Próbapálya 

Kitérő 

Biztosított váltó 

Lezárt váltó 

Le nem zárt váltó 

Lezárható és le nem zárható váltók 

Érintett váltó 

Védőváltó 

A váltó helyes állása 

Váltófelvágás 

Biztonságkritikus kezelés 

Éberségi berendezés 

Fedélzeti automatika 

Fedélzeti automatika üzemállapotai 

Automatikus üzemmód (AM) 

Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) 

Szabad kézi vezetés (ATPR25, ATPR40) 

A fedélzeti ATC berendezés üzemképtelen 

A jármű fedélzeti ATC berendezések rendszerinicializálása 

Lokalizálás 

Kalibrálás 

Transzponder (baliz) 

Harmadik-sín 

Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása 

Tápkörzet 

Rövidrezáró-földelő megszakító 

Védelmi áramkörök 

Feszültségmentesnek nyilvánítás 

Kezelési körzet 

Távfelügyelet 

Hírközlő berendezések 
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Hangrögzítő berendezés 

Tolatás 

Járműmegfutamodás 

Szerelvény 

Vonat 

Vonatszemélyzet 

Vonatfordítás 

A vonatnál alkalmazható sebesség 

Menetdiagram 

Üzemi fékút 

Vészfékút 

Csökkentett fékút 

A vonat üzemképtelen 

A vonat mozgásképtelen 

A vonat gördülésképtelen 

Biztonsági járat 

Próbavonat 

Szolgálati vonat 

Menetrend 

Menetrendi nap 

Üzemkezdet 

Forgalomba helyezés 

Üzemidő, Üzemszünet, Üzemszerű forgalom, Vegyes forgalom 

Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

Rendkívüli esemény 

Függelék 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása (3.1.-3.64.) 

A forgalmi szolgálat feladata 
A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 

Az önálló szolgálatvégzés feltételei 

Szolgálatra jelentkezés 

Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása 
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Betegség bejelentése 

Szolgálat átadás, - átvétel 

Szolgálati helyen történő tartózkodás 

Szolgálat ellenőrzése 

Szolgálati fegyelem 

Szolgálati felelősség 

Szolgálati út 

Rendelkezések kiadása 

Szóbeli rendelkezések 

Írásbeli rendelkezések 

A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelése 

 
4. Üzemszerű forgalom (4.1.-4.168.) 

Általános rendelkezések 

A vonal forgalomba helyezése 
Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 

Kilépések rendje, hozzájárulások 

Vonatszemélyzetek belépése a vonali tárolóhelyre 

Állomási jelentések 

A váltók próbája 
A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése 
A vonatközlekedés rendje 

Vágányút beállítás, vonatmozgás engedélyezése 

Vonatok forgalomba állítása 

A biztonsági járat 

A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 

A vonatszemélyzet teendői menet közben 

A vonatok behaladása állomásokra 

A vonatok áthaladása állomáson 

A vonatok fordítása 

A vonat fordítása vonatszemélyzettel 

A vonat fordítása fordítóbrigáddal 

A vonat fordítása fordító járművezetővel 
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Vonatok forgalomból való kiállása 

Vonali szerelvénytárolás 

Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 

Közlekedés két metróvonalat összekötő vágányon, és mindkét 

metróvonalon 

A vonal forgalmának leállítása 

A forgalmi vágányok feszültségmentesítése 

Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről 

 
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól (5.1.-5.235.) 

Általános rendelkezések 

Hívójelzés esetén követendő eljárás 

Foglalt vágányra járás 

Állomási kijelölt megállás helyétől eltérő megállás esetén követendő eljárás 

A pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás 
Eljárás, ha a közlekedő vonaton a vészjelzőt működtették 

Jármű meghibásodások 

Hibaelhárítás a vonalon 

A hiba megállapítása és jelentése 
Meghibásodott szerelvény kivonása a forgalomból 

Autostop hiba 

Eljárás ajtóhiba, ablaktörés, a jármű haladási irányát jelző kivilágítás 

meghibásodása esetén 

A jármű CBTC berendezésének meghibásodása esetén követendő eljárás 

ATC vészfékezés esetén követendő eljárás 

A vonat üzemképtelen 

A vonat mozgásképtelen 

A vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer tartalék 

üzemmódra, vagy váltókörzetek helyi üzemre való átvétele 

Az állomási utasforgalom-irányító berendezés távfelügyeletbe vételére való 

áttérés 

A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás 

Vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer meghibásodása esetén 

követendő eljárás 
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Jelző fényáramköri hiba 

Tengelyszámláló meghibásodása esetén követendő eljárás 

Vágányutat állítani nem lehet 

Váltó meghibásodás 

A CBTC vonatirányítási és vezérlési rendszer meghibásodása 

A gördülő állomány ATC fedélzeti berendezésének meghibásodása esetén 

követendő eljárás 

A pályamenti berendezés meghibásodása esetén követendő eljárás 

A központi berendezés meghibásodása esetén követendő eljárás 

Biztonságkritikus kezelés végzése a vasútbiztosító berendezésen 

A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés javítása 

Hírközlő berendezések meghibásodása 

A vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás 

Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén követendő eljárás 

6. Rendkívüli események (6.1.-6.175.) 
Általános rendelkezések 

Feszültség és forgalomalatti pályán való munkavégzés rendje 

A belépés feltételei 
A belépés végrehajtása,  
A kilépés végrehajtása 
 Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
A KFM-n keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 

Peronvész kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályai 

Feszültség kimaradás esetén követendő eljárás 

Zárlat következtében előállott feszültség kimaradás esetén követendő 

eljárás 

Utasok rendkívüli kiszállítása 

Eljárás vésznyitás kezdeményezése esetén 

Eljárás alagúti kiszállítás esetén 

Eljárás tűz esetén 

Utasbalesetek 

Eljárás, ha az utas a pályára került 

A baleset dokumentálása 

Váltófelvágás 
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Villamos vezérlésű váltó helyi vagy kézi állítása a helyszínen 

Állomástávolságú közlekedés 

Helytelen irányú közlekedés,  

Egyvágányú közlekedés 

 
7. Üzemszünet (7.1.-7.45.) 

A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
A feszültségmentes pályára való belépés rendje 

Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 

Szolgálati vonatok közlekedése 

 
8. Tolatási műveletek (8.1.-8.5.) 

Általános rendelkezések 

Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon 

Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon 

Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon 

Járművek kapcsolása 

 
9. Próbafutás (9.1-9.25.) 

 

10. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 
feszültségmentesítése (10.1.-10.6.) 

 Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
11. Állomások utasforgalmának megszervezése (11.1-11.74.) 

 

12. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok (12.1.-12.61.) 
A menetrend. A menetrend szerű közlekedés 

Menetrendi eltérés 

A vonatok számozása 

Szolgálati okmányok, Menetokmányok 

13. Mellékletek 
1.sz. melléklet : Megengedett legnagyobb sebesség váltón való 

áthaladáskor 

2.sz.melléklet: A K-Ny-i vonal vasútbiztosító és rádiókommunikációs 

vonatvezérlési rendszere 

3.sz.melléklet: Rövidítés jegyzék 
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A BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal V. 1. Szolgálati Szabályzat AM5–M2 típusú 
vonat vezetői számára (2013. szeptember 1.) 

 

1. Általános rendelkezések (1.-43.) 
A Szabályzat hatálya és jóváhagyása 
A Szabályzat tartalma 
A Szabályzat ismerete 
A vonatszemélyzet általános feladatai 

Felelősség 

Szolgálati kötelezettségek 

Szolgálati beosztás 

Szolgálatra jelentkezés 

Szolgálati felettesek 

Szolgálati út 

A vonat vezetése, a vezetés átadása 

A vezetőfülke üzemen kívüli, illetve üzembe helyezett állapota 

Fékpróba 

Felszerelések 

 
 
2. A szerelvény átvétele és leadása (44.-88.) 

Általános rendelkezések 

A szerelvény átvétele lengőkábellel ellátott tárolóhelyen 
A vonat-előkészítés folyamata 
Az AM5-M2 típusú szerelvény működés próbája 
A szerelvény leadása lengőkábellel ellátott tárolóhelyen 
A szerelvény átvétele harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen 
A szerelvény leadása harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen 
Kilépés vonali tárolóhelyről 
A szerelvény átvétele a vonatszemélyzet váltásakor 

3. A szerelvény kocsiszíni esztétikai és biztonsági ellenőrzése, tárolóhelyi ki- és 
behaladás (88.-118.) 

A szerelvény biztonsági ellenőrzése 
Kihaladás lengőkábellel ellátott tárolóhelyről 

Behaladás lengőkábellel ellátott tárolóhelyre 

Kihaladás harmadik-sínnel ellátott járműtelepi tárolóhelyről 

Behaladás harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyre 

 
4. Üzemszerű forgalom (119.-200.) 

Vonatok közlekedése 
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Vonattovábbítási üzemmódok 

 A vonat forgalomba állítása 
A biztonsági járat közlekedése 
A vonatszemélyzet teendői menet közben 
A vonat behaladása állomásba 
Pontos helyen történő megállás, a vonat ajtóinak nyitása állomáson 
A vonat áthaladása állomáson 
A vonat fordítása, menetirányváltás 

A vonat fordítása vonatszemélyzettel 

A vonat fordítása fordítóbrigáddal 

A vonat fordítása fordító járművezetővel 

Menetirányváltás állomási peron mellett 

A vonat kiállása a forgalomból 

 
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól (201.- 223.) 

Metrószerelvények közlekedése mindkét vonalon 

A meghibásodott vonat közlekedtetése 
Az üzemképtelen vonat közlekedtetése (utaskiszállítás) 

Mozgásképtelen vonat közlekedtetése 

Segélyvonat közlekedtetése 

A segélyvonat tolja a hibás vonatot 
A segélyvonat húzza a hibás vonatot 
Egyéb, a vonat közlekedését befolyásoló események 
 

6. Rendkívüli események (224.-258.) 
Kényszermegállás vonalon 

Ütközés 

Várakozás 

Utasok rendkívüli kiszállítása 

Teendők utasbaleset esetén 

Vészjelző, ajtó vésznyitó működtetése, tűz és füst riasztás esetén 

követendő eljárás 

Eljárás tűz esetén 

 
7. Tolatás (259.-272.) 

Általános rendelkezések 

Sebességek 

 
8. Próbafutás (273.-289.) 
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9. A motorkocsik csatolása (290.-302.) 
Általános rendelkezések 

Az összecsatolás 

A vonat két fél részének összecsatolása 
A szétcsatolás 
A vonat szétkapcsolási művelete 
 Fékezhetetlen motorkocsik csatolása 

 
10. Utastájékoztatás (303.-309.) 

11. Munkavédelem (310.-341.) 
Általános szabályok 

Tilalmak 

Járműtelepi tárolóhely 

Tolatás, Próbafutás, Csatolás 

Feszültségmentesség 

Dolgozók szállítása 

Kocsiszíni speciális berendezések használati szabályai 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás  
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013 

 
Írásbeli kérdések 

 
1. Hol érvényes a Kelet–nyugati (továbbiakban: K–Ny-i) metróvonal F.1. Jelzési 

Utasítása? (1.) 
2. Kikre kötelező érvényűek a K–Ny-i metróvonal F.1. Jelzési Utasításának 

előírásai? (2.) 
3. Mit nevezünk jelzőnek a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
4. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
5. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (12.) 
6. Hogyan kell a jelzéseket figyelembe venni? Mi a jelzés parancs elve? (14.) 
7. Az egyes jelzők és jelzőeszközök jelzésének parancsait hogyan kell végrehajtani 

az automatikus vonattovábbítási rendszerben? (16.) 
8. Milyenek lehetnek a jelzések? (21.) 
9. Mikor korlátozott a távolbalátás? (25.) 
10. A szabadlátás akkor korlátozott, ha..(27.) 
11. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (28.) 
12. Hol vannak elhelyezve a jelzők?(30.) 
13. Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? (34.) 
14. Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? (35.) 
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15. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (41.) 
16. Használhatatlan jelzők esetén milyen üzemmódot kell alkalmazni? (43.) 
17. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (46.) 
18. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (47.) 
19. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (50.) 
20. Melyek az „ismétlő jelző” jellemzői? (51.) 
21. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (52.) 
22. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a „Menetengedély-határ” jelzők? (53.) 
23. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (53.) 
24. Hogyan kell értelmezni a fényjelzők „vörös” színképét? (55.) 
25. Mely jelzők, fényjelzők K–Ny-i metróvonalon? (71.) 
26. Melyek a CBTC rendszer „AM” járművezetési üzemmódjának jellemzői? (57.) 
27. CBTC rendszerben automatikus vonattovábbítás esetén, melyek az „ATPM” 

járművezetési üzemmód jellemzői? (57.) 
28. Milyen a fényjelzők kialakítása a K–Ny-i vonalon? (59.) 
29. Honnan történik a fényjelzők vezérlése üzemszerűen? (62.) 
30. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (61.) 
31. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (65.) 
32. Mely főjelzők „Megállj!” jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 
várakozás után? (68.) 

33. A főjelző „zöld és alatta egy fehér” fényének jelzése a következő: (71.1) 
34. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző „zöld és alatta egy fehér” fénye? (71.1) 
35. Mit jelent egy zöld fény a főjelzőn? (71.2) 
36. Egy vörös fény a főjelzőn: (71.3) 
37. Hívójelzés a főjelzőn. (71.4) 
38. Milyen rálátási távolságra kell kitűzni az ismétlő jelzőt? (75.) 
39. Jelzőfények hiányában az ismétlő jelző hogyan haladható meg? (76.) 
40. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”Mi a jelzés értelme? (77.1.) 
41. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye? (77.3) 
42. Egy fehér fény a tolatásjelzőn (79.2) 
43. A tolatásjelző Hívójelzése (79.3) 
44. Mit jelent a tolatási határjelző „egy vörös” fénye? (79.1) 
45. Egyszerű váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér téglalap” 

jelzés látható. Mi a jelentése? (84.) 
46. Átszelési váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő 

ferde helyzetű fehér téglalap” jelzés látható. Mi a jelentése?(85.) 
47. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül?(87.) 
48. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (88.) 
49. Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv.(92.) 
50. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (93) 
51. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (94.) 
52. Vonathossztól függő megállás helye jelző, a... (95.)  
53. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű „Á” betű. (96.) 
54. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? (97.) 
55. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (99.) 
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56. Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén hol 
kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? (99.) 

57. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 
engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 
a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (99.) 

58. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 
melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (102.) 

59. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 
mezejében fekete „5” -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (102.) 

60. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete „V” 
betű van. Mi a jelzés értelme? (104.) 

61. Fordított helyzetű, nagy fekete „V” betű, egy téglalap alakú tábla fehér 
mezejében. (105.) 

62. Sárga alapú fehér keretes fekvő téglalap alakú jelzőtábla mely piros „ATPR-25” 
feliratot tartalmaz. (112.) 

63. Hol helyezendő el, a fehér alapon vörös „VF” betűs jelző? (113.) 
64. Automatikus vonatvezetés (AM) üzemmódban, kinek és mi a teendője, ha a 

próbapálya végszakaszt fedező jelzőn „Megállj!”jelzés van és a „Vezetői 
vészfékezés kezdete” jelző eléréséig nem működött a próbapálya végszakaszt 
fedező jelző előtti megállást biztosító automatikus fékezés? (113.) 

65. Ellenőrzött kézi vezetés (ATPR) üzemmódban, a próbapálya végszakaszt fedező 
jelzőn „Megállj!”jelzés van.  A „Vezetői vészfékezés kezdete” jelző elérésekor a 
szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/h. Kinek és mi a teendője? (113.) 

66. Három egyenlő részre festett fehér - fekete-fehér gerenda, vagy síndarab (114.)  
67. Mi a jelentése a „Vonathossz jelző”-nek? (115.) 
68. A fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl jelentése AM 

üzemmódban? (117.) 
69. Mit jelent Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl? (117.) 
70. Szabad kézi vezetés (ATPR, ATC By) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl jelzésének értelme? (117.) 
71. Egy kék fény a „Feszültségállapot jelzőn”(118.) 
72. Mit jelent a „Feszültségállapot jelző” villogó fehér fénye? (118.) 
73. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (118.) 
74. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve, melyik csoportba 

tartozik és mi a jelzésének értelme? (120.) 
75. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Mi a tábla 

neve és melyik csoportba tartozik? (122.) 
76. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a pálya 

közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét 
fedezni? (123.) 

77. Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? (125.) 

78. Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 
(129.) 

79. Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával kell 
adni? (132.) 

80. Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? (132.) 
81. Melyik az a jelzés, amelyet „mindkét kar fej felett történő szétnyitásával” kell 

adni? Mikor kell alkalmazni? (133.) 
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82. Mikor kell alkalmazni azt a jelzést, amelyet „mindkét kar fej felett történő 
összezárásával” kell adni? Mi a jelzés neve? (134.) 

83. Mi a kiegészítő hangjelzése annak a jelzésnek, amit nappal kibontott sárga 
jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges 
irányban fel-le mozgatásával kell adni? (135.) 

84. Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával kell 
adni? (136.) 

85. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (137.) 

86. Felhívás a figyelj jelzés adására!  (138.) 
87. Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 

mi határozza meg annak irányát? (143.) 
88. Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? (148.) 
89. Mikor és hogyan kell adni a „Figyelj” hangjelzést? (149.) 
90. Egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang a jelzőkürttel. (-.-). (150.) 
91. Hogyan kell adni jelzőkürttel a „Féket húzd meg!” jelzést? (151.) 
92. Hogyan kell adni a „Vészjelzés!”-t? (152.) 
93. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (155.) 
94. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni?(155.) 
95. Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. (162.) 
96. Nyolcszög alakú sárga szegélyes fekete táblán, egy sárga nyíl. (163.). 
97. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (164.) 
98. Mélyvezetésű szakaszokon milyen „Szelvénytáblákat” alkalmazunk? (165.) 
99. Mi a teendője a járművezetőnek a „Sebességhatár” hangjelzés 

megszólalásakor? (1.sz.mell.) 
100. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? 

(3.sz.mell.) 
 
 

Szóbeli kérdések 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (F.1. 1.) 

2. Kinek kell ismernie a K-Ny metróvonal F.1. teljes szövegét? (F.1.10.) 

3. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket, valamint a jelzőeszközöket? (F.1.11.-12.) 

4. Ismertesse a „jelző” fogalmát a K-Ny-i metróvonalon! (F.1.11.) 

5. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K-Ny (M2) metróvonalon? 

(F.1.11.) 

6. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (F.1.12.) 

7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (F.1.12.) 

8. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (F.1.14.) 

9. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a rájuk vonatkozó szabályokat! 

(F.1.22.-24.) 

10. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor 

tenni? (F.1.25.) 

11. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor 

tenni? (F.1.27.) 

12. Mely jelzéseket kell eltérő értelmű jelzéseknek tekinteni? Észlelésükkor mi 

a teendő? (F.1.35.) 
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13. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (F.1.36.- 

37.) 

14. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (F.1.41.) 

15. Mi a használhatatlan jelzőt észlelő dolgozó kötelessége? (F.1.42.) 

16. Ismertesse a kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó szabályokat! 

(F.1.46.-48.) 

17. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket? (F.1.50.) 

18. Ismertesse a főjelző meghatározását! (F.1.50.) 

19. Melyek az "Ismétlő jelző" jellemzői? (F.1.51.) 

20. Mit szabályoznak a tolatásjelzők? (F.1.52.) 

21. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (F.1.53.) 

22. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (F.1.53.) 

23. Milyen a fényjelzők kialakítása a K-Ny vonalon? (F.1.59.) 

24. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (F.1.60.) 

25. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (F.1.61.) 

26. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (F.1.65.) 

27. Milyen alapállásúak K-Ny a főjelzők? (F.1.67.) 

28. Mely főjelzők "Megállj!" jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 

várakozás után sem? (F.1.68.) 

29. Hogyan értelmezendő a főjelző fényeinek kialvása, valamint bármilyen 

értelemzavaró fény észlelése? (F.1.69.) 

30. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.70.-71.) 

31. A főjelző "zöld és alatta egy fehér" fényének jelzése a következő:..(F.1.71.1) 

32. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző "zöld és alatta egy fehér" fénye? (F.1.71.1) 

33. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.2.) 

34. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.3.) 

35. A főjelző folyamatos vörös és alatta egy villogó fehér fénye. Mi a jelzés értelme? 

(F.1.71.4.) 

36. Ismertesse az ismétlő jelző jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.77.) 

37. Ismétlő jelző zöld és alatta egy fehér fénye mit jelent a fedélzeti berendezéssel 

fel nem szerelt illetve nem kommunikáló vonat részére? (F.1.77.1.) 

38. Ismétlő jelző egy zöld fénye mit jelent! (F.1.77.2.) 

39. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye a vonat személyzetének? (F.1.77.3.) 

40. Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.78.-79.) 

41. Ismertesse a vágányzáró fényjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.81.) 

42. Ismertesse a tolatási határjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.82.) 

43. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! Mit jelez az egyszerű váltó jelzője? 

(F.1.83.-84.) 

44. Ismertesse az átszelési váltók váltójelzőjének jelzéseit! (F.1.85.) 

45. Hogyan határozzuk meg a „főirányt” és a „mellék” irányt átszelési váltóknál? 

(F.1.86.) 

46. Mi szerint kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (F.1.88.) 

47. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (F.1.92.) 
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48. Ismertesse a "Megállás helye" jelzőket és azok értelmezését! (F.1.93.-96.) 

49. Ismertesse a gerenda kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.93.-94.) 

50. Ismertesse a tábla kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.95.-96.) 

51. Ismertesse a „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! 

(F.1.98.- 110.) 

52. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (F.1.98.-99.) 

53. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 

a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (F.1.99.) 

54. Mi a neve és értelme annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú 

táblának, melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (F.1.102.) 

55. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete "V" 

betű van. Mi a tábla neve és mi a jelzés értelme? (F.1.104.) 

56. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér 

mezejében. Mi a tábla neve és a jelzés értelme? (F.1.105.) 

57. Ismertesse a "Vonathossz jelző"-t! (F.1.115.) 

58. Ismertesse a fehér alapon vörös VF betűs táblát! (F.1.113.) 

59. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (F.1.114.) 

60. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni jelző”-t! (F.1.117.) 

61. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek 

értelmezését! (F.1.118.-119.) 

62. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn": Mi a jelzés értelme? (F.1.118.1.) 

63. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (F.1.118.2.) 

64. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (F.1.118.3.) 

65. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (F.1.120.-122.) 

66. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (F.1.121.) 

67. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (F.1.122.) 

68. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? 

(F.1.125.) 

69. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére? 

(F.1.129.-131.) 

70. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.135.) 

71. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.136.) 

72. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 

fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.137.) 
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73. Ismertesse a „Felhívás a figyelj jelzés adására!” kézi jelzést! (F.1.138.) 

74. Ismertesse a „„Szabad a továbbhaladás!” jelzést! (F.1.132.) 

75. Ismertesse az „Ajtót nyiss!” jelzést! (F.1.133.) 

76. Ismertesse az „Ajtót zárj!” jelzést! (F.1.134.) 

77. Ismertesse a tolatási mozgások közben adandó kézi jelzésekre vonatkozó 

általános előírásokat! (F.1.139.-145.) 

78. Mi az előírás a jelzőkürttel kapcsolatban? (F.1.146.-148.) 

79. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzései közül a „Figyelj!” 

jelzést! (F.1.149.) 

80. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket húzd 

meg!” jelzést! (F.1.151.) 

81. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket ereszd 

meg!” jelzést! (F.1.150.) 

82. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Vészjelzés!”-

t! (F.1.152.) 

83. Ismertesse a vonatokon és a járműveken alkalmazott jelzéseket! (F.1.154.-156.) 

84. Ismertesse a figyelmeztető jeleket! (F.1.161.-166.) 

85. Ismertesse a K-Ny alkalmazott szelvény táblákat! (F.1.164.166.) 

86. Milyen jelzőeszközökkel kell ellátni személyvonat személyzetét? (F.1. 3. 

számú melléklet) 

87. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „sebességhatár” hangjelzését! (F.1. 

1. számú melléklet) 

88. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „éberségi berendezés” 

hangjelzését! (F.1. 1. számú melléklet) 

89. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „ATC figyelmeztető” hangjelzését! 

(F.1. 1. számú melléklet) 

TOD 

90. Mi a teendője a vonat vezetőjének ha a rendszerben rendellenes működést 

tapasztal? 

91. Mely vonatot nevezzük kommunikáló vonatnak? 

92. Mit nevezünk CBTC zónának vagy területnek? 

93. Igaz-e az állítás, hogy a DDU és TOD képernyők ember-gép kapcsolati 

eszközök? 

94. Az AM5-M2 jármű MC kocsik fülkéjében melyik a TOD képernyő? 

95. Hány csoportra oszthatók a TOD információi? 

96. Melyik nem a TOD információ csoport része? 

97. Melyik a TOD információ csoport része? 

98. Hol jelennek meg a meghatározott „Információ csoportok” a TOD kijelzőn ? 

99. Van-e szerepe az alkalmazott háttér színeknek a TOD kijelzésén? 

100. Mit jelent a MAL oszlop? 

101. Milyen távolságig jelzi ki a menetengedély határt a MAL oszlop kijelző? 

102. Mit jelez a MAL oszlop kijelző zöld színnel: 

103. A MAL oszlop milyen üzemmódokban kerül kijelzésre? 

104. Miket jelez ki a MAL oszlop az alábbiak közül? ( 2 pontos !) 
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105. Melyek a MAL kijelzőn megjelenített információk vagy csoportok? 

106. Mit jelez a MAL oszlop kijelző ha nincs a vonatnak menetengedélye? 

107. Mikor látható a TOD sebességmérő kijelzés? 

108. AM üzemmódban melyik tartomány nem kerül kijelzésre a sebességmérőn? 

109. ATPM üzemmódban hány zóna kerül a sebességmérőn kijelzésre? 

110. ATPR üzemmódban mi kerül kijelzésre a sebességmérőn? 

111. Mit jelent a sárga zóna a sebességmérő tartománygyűrűn? 

112. Mit jelent a zöld zóna a sebességmérő tartománygyűrűn? 

113. Mit jelent a piros zóna a sebességmérő tartománygyűrűn? 

114. Milyen a sebességmérő háttér színe amikor megjelenik normál körülmények 

között ? 

115. Milyen üzemmódban változhat a sebességmérő háttérszíne? 

116. Mit jelent a fehér zóna a sebességmérő tartománygyűrűjén? 

117. Kijelzésre kerül-e az ajánlott sebesség zóna ATPR üzemmódban? 

118. Mi a célja az TOD kijelzőn megjelenő üzemi figyelmeztetések információ 

csoportnak. 

119. Mikor jelenik meg a kijelzőn az „ideiglenes sebesség korlátozás a vonat előtt” 

kijelzés? 

120. Mikor jelenik meg az „AM-Start folyamatban” kijelzés? 

121. Mikor jelenik meg a „vontatás kikapcsolása” kijelzés? 

122. Igaz-e az állítás, hogy az „állapotadatok” kijelző számos információval látja el a 

járművezetőt? 

123. Mit kell tennie a járművezetőnek a vonat AM üzemmódban történő 

elindításához? 

124. Mit jelent az ATPM üzemmód? 

125. Mit jelent az ATPR üzemmód? 

126. Hol használjuk az ATPR -25 üzemmódot? 

127. Hol használjuk az ATPR-40 üzemmódot? 

128. Mikor használjuk az ATC Bypass üzemmódot? 

129. Hány helyzete van a mesterkulcsnak? 

130. A mesterkulcs mikor állítható „ki” állásba? 

131. Hány állása van az üzemmódválasztó (MS) kapcsolónak? 

132. Mi az éberségi berendezés feladata? 

133. Mi történik az éberségi berendezés működtetése nélkül? 

134. Mi az AM Start eszköz és funkciója? 

135. Mi a vészfék ütőgomb működésének sajátossága? 

136. Mikor gyulladnak fel a jobb vagy bal oldali nyitásválasztó nyomógombok 

jelzőlámpái? 

137. Mely üzemmódok nem érhetőek el CBTC-vel le nem fedett területen? 

138. Hol ellenőrzi az MKV az aktuális kiválasztott üzemmódot? 

139. Melyek az üzemmód kiválasztás feltételei? 
 

BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 
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Írásbeli vizsgakérdések 

 
1. Hol érvényes a K–Ny-i metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? (1.1) 
2. Mit tartalmaz a K–Ny-i metróvonal F. 2. Forgalmi Utasítása az alábbiak közül? 

(1.3.) 
3. A szolgálati főnök: (2.6.) 
4. Ki a szolgálati elöljáró? (2.7.) 
5. A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli eseménykor a KFM-

et milyen rendelkezési jog illeti meg? (2.14.) 
6. Tolatásvezető (2.27.) 
7. Űrszelvény (2.32.) 
8. Rakszelvény (2.33.) 
9. Jobb vágány, bal vágány (2.35.) 
10. Állomásköz (2.47) 
11. Virtuális térköz (2.49) 
12. Statikus követési rend (2.50.) 
13. Dinamikus követési rend (2.51.) 
14. Menetengedély határ (MAL) (2.52.) 
15. Biztonságkritikus kezelések (2.66.) 
16. Mit jelent a jármű rendszerinicializálása? (2.74.) 
17. Mi a lokalizálás célja? (2.75.) 
18. Kalibrálás (2.76.) 
19. Transzponder (baliz) (2.77.) 
20. Harmadik-sín (2.78.) 
21. Feszültségmentesnek nyilvánítás (2.84.) 
22. Mi a tolatás? (2.89.) 
23. Üzemképtelen vonat (2.100.) 
24. Mozgásképtelen vonat (2.101.) 
25. Gördülésképtelen vonat (2.102.) 
26. Üzemkezdet (2.108.) 
27. Üzemidő (2.110.) 
28. Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.25.) 
29. A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az engedélyével hagyhatja 

el? (3.27.) 
30. Ki a felelős a vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelési utasítás 

szerinti kezeléséért? (3.56.) 
31. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezésen idegen szoftver futtatása, vagy 

hardver eszközeinek eltérő funkcióra való használata szín és 
hangbeállításainak módosítása. (3.64.) 

32. Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű rendelkezéseit 
maradéktalanul végrehajtani? (4.1.) 

33. Ki rendelkezik a  járműtelepi vágányok feszültség alá helyezése felett? (4.1.) 
34. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? (4.6.) 
35. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.6.) 
36. Mit jelent a „második” üzemkezdetre figyelmeztető jelzés? (4.9.) 
37. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (4.12.) 
38. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal 

kapcsolatos intézkedési jogukat mikor adják vissza a KFM-nek? (4.20.) 
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39. Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá helyezését? (4.26.) 
40. Mit és Kinek köteles jelenteni a járművezető forgalomba álláskor, a rádiópróba 

során? (4.42.) 
41. A vonat forgalomba állásakor, a forgalmi vágányokat fedező főjelzőtől, 

amennyiben a vonaton műszaki hibajelzés miatt nem érhető el az automatikus 
járműtovábbítási üzemmód:…(4.44) 

42. Hibajelzés hiányában a vonatot az Örs vezér tér peron mellől, ha a második 
kísérlet során a peronnál sem sikerül elérni az automatikus üzemet..(4.45.) 

43. Hogyan közlekedik a biztonsági járat? (4.49.) 
44. Milyen üzemmódban biztosít ajtó oldalválasztást a rendszer? (4.97.) 
45. Milyen szabály vonatkozik az üzemidő alatti,  vonali szerelvény tárolásra? 

(4.135.) 
46. Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő vágány felett? (4.144.) 
47. Hogyan szabad vonatot indítani az M2/M3 összekötő vágányra? (4.147.) 
48. Hogyan történik a vonatok közlekedése az M2/M3 összekötő vágányon? 

(4.148.) 
49. Milyen sebességgel közlekedhetnek a vonatok az M2/M3 összekötő vágányon? 

(4.150.) 
50. Hol kell szabályozni az M2/M3 összekötő vágány használatát? (4.152.) 
51. A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a pálya 

feszültségmentesítése? (4.159.) 
52. Igaz–e az állítás, hogy a hívójelzés kivezérlése biztonságkritikus kezelés? (5.7) 
53. Feloldható-e a pályamenti telepített, vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén elrendelt 40 km/h sebességkorlátozás ? (5.20.) 
54. Kommunikáló jármű esetében, foglalt vágányra járáskor, 10 m-nél kisebb 

távolságra, hogyan lehet a járművet megközelíteni? (5.25.) 
55. Automatikus járműtovábbítás esetén a rendszer hogyan járatja a vonatot foglalt 

vágányra? (5.25.) 
56. Mit jelent a „rövid megállás” állomásban? (5.29) 
57. Mi az ajtónyitási engedély feltétele állomásban AM, ATPM üzemmódokban? 

(5.29.) 
58. AM üzemmódban „rövid„ megállásnál mi a teendő? (5.31.) 
59. Mi a teendő automatikus járműtovábbítási üzemmódban, az ajtónyitás 

engedélyezési körzet utáni megállás esetén? (5.32.) 
60. Az utasok ki és beszállása "túlfutás" miatt biztonságosan nem hajtható végre. 

Mi a járművezető teendője? (5.33.) 
61. Állomásközben történő vészjelzéskor, mi a teendője a járművezetőnek, ha a 

vészjelzésen kívül az ajtójelző rendszer nyitott ajtót jelez? (5.43.) 
62. Mi az általános előírás a hibaelhárítással kapcsolatban? (5.47.) 
63. A DDU-n megjelenő "RES" kijelzés esetén mi a járműszemélyzet teendője? 

(5.55.) 
64. Mi határozza meg a járművezető számára a követendő eljárást jármű 

meghibásodás esetén? (5.55.) 
65. A fedélzeti berendezés hibája miatt a jármű csak csökkentett járműtovábbítási 

üzemben tud közlekedni. Mi a követendő eljárás? (5.56.) 
66. Mi az eljárás, ha a vonat fedélzeti berendezése hibájából csak ATPR-40 

üzemmódban tud közlekedni? (5.59.) 
67. Mi az eljárás, ha a fedélzeti berendezés hibájából csak ATPR-25, vagy ATC 

Bypass üzemmód érhető el? (5.61.)  
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68. Mekkora az állomási és fordító csonkavágányra történő behaladás legnagyobb 
engedélyezett sebessége, ha a vonat az autostop berendezésének hibája miatt, 
autostop kiiktatásával (stop Bypass) közlekedik? (5.65) 

69. Milyen szabályok vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a vonat egy ajtaja 
nem zárható be, ablaka kitört, visszapillantó berendezése használhatatlan? 
(5.68) 

70. Mi a teendő ATC vészfék működésekor? (5.80.) 
71. Mikor van mód a vasútbiztosító és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemmódra 

történő átvételére és az így történő üzemeltetésre? (5.101.) 
72. Mit köteles közölni a KFM tartalék üzemmódra áttéréskor a járműtelepi forgalmi 

szolgálattevővel? (5.104.) 
73. A vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemre való 

átvételekor, az átadott váltókörzetben milyen kezelések végezhetők? (5.110.) 
74. Mely esetekben működtethető egy váltókörzet "helyi" üzemben? (5.111.) 
75. A vonalon elrendelésre kerülő sebességkorlátozás esetén mi a követendő 

eljárás? (5.135.) 
76. Pályahiba esetén, a hibás pályaszakaszon áthaladó vonatok személyzetét mire 

köteles a KFM utasítani? (5.137.) 
77. Hogyan tartható fenn a forgalom a pálya menti, vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén? (5.158.) 
78. Mi a jelenség CBTC-vel lefedett területen, ha a főjelző sötét? (5.160.) 
79. Mi a tengelyszámlálós fizikai foglaltság ellenőrzés működésének elve? (5.163.) 
80. Hogyan szüntethető meg az "állandó foglaltság"? (5.165.) 
81. Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli 

eseményről? (6.1.) 
82. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha a 

KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (6.2.) 
83. Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a belépés a feszültség 

és forgalom alatti pályára? (6.12.) 
84. Melyik szakterület adja ki a forgalom és feszültség alatti pályára való belépésre 

jogosító igazolványt, és milyen feltételekkel? (6.13.) 
85. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (6.19.) 
86. Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 

munkacsapat minden tagjának? (6.20) 
87. Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell végezni, a vonatok 

munkavégzés helyén történő áthaladására ki ad engedélyt? (6.23.) 
88. Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal történik, a forgalom és 

feszültség alatti pályára, ki köteles a beléptetést végző vonat továbbhaladásáról 
jelentést tenni a KFM-nek? (6.24.) 

89. Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók léptek be a 
feszültség és forgalom alatti pályára? (6.27.) 

90. Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, amelyben a feszültség 
és forgalom alatti pályán munkacsapat dolgozik? (6.28.) 

91. Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és feszültség alatti pályáról 
vonattal kilépő dolgozók? (6.34.) 

92. Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli kikapcsolást 
eseménynek tekinteni? (6.37.) 

93. Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, baleset elhárítás, 
mentés mi után végezhető? (6.41.) 

94. Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli feszültségmentesítést 
elvégezni? (Állomáson) (6.49.) 
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95. Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész kapcsolót? (6.50.) 
96. Kit köteles a KFM helyszínre küldeni a műszaki ügyeletes akadályoztatása 

esetén a tűzjelzés valódiságának megállapítása érdekében?  (6.80) 
97. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén 

mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? (6.82.) 
98. Kinek kell jelentést tenni a tűzjelzés valódiságának megállapítása után? (6.90) 
99. Mi a műszaki ügyeletes feladata a Tűzoltóság kiérkezéséig? (6.92.) 
100. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? (6.94.) 
101. Az állomáson tartózkodó, munkát végző személyeknek tűzriasztás esetén mi a 

teendőjük? (6.96.) 
102. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró-dolgozó hová köteles menni? (6.99.) 
103. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét kinek 

köteles jelenteni a járművezető? (6.101.) 
104. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén? (6.112.) 
105. Milyen esetekben kötelező rendőri intézkedést kérni? (6.125.) 
106. Gázoláskor mit köteles a helyszíni megbízott rögzíteni a helyszínen? (6.130.) 
107. Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására vonatkozó 

rendelkezéseit a központi forgalmi menetirányító? (6.133.) 
108. Hogyan történik a baleset dokumentálása? (6.135.) 
109. Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és jelentéseket összegyűjteni 

és a központi forgalmi menetirányítónak továbbítani? (6.136.) 
110. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán munkát végző 

dolgozónak? (7.6.) 
111. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával jár, milyen 

feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes pályán? (7.10.) 
112. Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad bemenni? (7.12.) 
113. Mikor érvényes a munkalap? (7.13.) 
114. A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi dolgozó hol igazolja 

a belépési engedélyt? (7.13.) 
115. Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a munkacsapatok be-

és kilépését végző forgalmi dolgozónak? (7.14.) 
116. A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni a belépés helyén a 

beléptető forgalmi dolgozónak? (7.15.) 
117. Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő munkacsapat 

dokumentálása? (7.15.) 
118. Mi a teendője a beléptető forgalmi dolgozónak az átvett munkalapokkal? (7.15.) 
119. A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre jogosító igazolvány” - al 

rendelkezők hogyan léphetnek be a feszültségmentes pályára? (7.22.) 
120. Ki felelős a szolgálati vonaton tartózkodók biztonságáért, ha a szolgálati vonat 

feszültség alatti pályán közlekedik? (7.28.) 
121. Mekkora lehet a dízelmozdony vontatta szolgálati vonat legnagyobb 

sebessége? (7.40.) 
122. Mekkora lehet a teher-vágánygépkocsi által vontatott szolgálati vonat 

legnagyobb sebessége? (7.40) 
123. A tolatás során, illetve után, az állva maradó kocsikat hogyan kell elhelyezni? 
124. Tolatás közben a járműmegfutamodást hogyan kell megakadályozni?(8.13) 
125. Ki rendelheti el az állomási vágányokon a tolatásokat? (8.20.) 
126. Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő 

tolatások megszervezése? (8.23.) 
127. Hogyan szabad a vasúti járművek tárolására, vizsgálatára, karbantartására 

szolgáló létesítményekbe behaladni?(8.25.) 
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128. Mekkora a járműtelepi egyéb vágányokon alkalmazható legnagyobb sebesség 
tolatás során? (8.26.) 

129. A járművek kapcsolása során, az álló járművet hogyan szabad megközelíteni 
10 m-en belül? (8.40.) 

130. Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik sínnel ellátott vágányaira 
a belépés üzemidőben? (10.4.) 

131. Hány metró forgalmi dolgozónak kell ellátnia a szolgálatot az állomáson, ha a 
KUD távfelügyeleti rendszer üzemképes? (11.2.) 

132. Üzemszünet alatt az állomási bejáratokon kik engedhetők be? (11.17.) 
133. Ki köteles arról gondoskodni, hogy az utazóközönség elől elzárt helyiségek 

ajtajai zárva legyenek? (11.19) 
134. Kinek az engedélyével és hogyan történhet kézben nem szállítható szolgálati 

küldemények szállítása mozgólépcsőn? (11.69.) 
135. Nagyobb súlyú, illetve különleges méretű küldemény mozgólépcsőn történő 

szállítása esetén, kinek az előzetes engedélye szükséges a szállításhoz? 
(11.70.) 

136. Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? (12.46) 
137. Hol kell rögzíteni a forgalmi szolgálat által használt berendezések, 

létesítmények meghibásodásait, azok kijavítását és átvételét? (12.48.) 
138. Hogyan kell rögzíteni a Hibaelőjegyzési Könyvben a bejegyzéseket? (12.49.) 

 
Szóbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes és mit tartalmaz a K-Ny metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? 

(F.2.1.1-3.) 

2. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati

 elöljáró, szolgálati főnök! (F.2.2.7.2.6.) 

3. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi Forgalmi Menetirányító, 

Központi Forgalmi Operátor! (F.2.2.14.,2.15.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálattevő, állomási 

diszpécser, műszakvezető diszpécser, KUD! (F.2.2.19.,2.22.,2.20.,2.16.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: kocsiszíni diszpécser,

 járművezető instruktor! (F.2.2.23.,2.24.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: metró járművezető! (F.2.2.25.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető! 

(F.2.2.26.,2.27.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: energiadiszpécser, műszaki diszpécser! 

(F.2.2.28.,2.29.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalomtechnológiai határ, átadó szakasz! 

(F.2.2.40.,2.41.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre nem 

tervezett vágányzár! (F.2.2.42.,2.43.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: vágányút, megcsúszási vágányút 

(védőszakasz), állomás, állomásköz, térköz, virtuális térköz! 

(F.2.2.44.,2.45.,2.46.,2.47.,2.48.,2.49.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: statikus követési rend, dinamikus követési 

rend, menetengedély határ (MAL)! (F.2.2.50.,2.51.,2.52.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: járműtelep, váltó helyes állása! 
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(F.2.2.55.,2.64.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: biztonságkritikus kezelés, éberségi 

berendezés, fedélzeti automatika! (F.2.2.66.,2.67.,2.68.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: fedélzeti automatika üzemállapotai! 

(F.2.2.69.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: automatikus üzemmód (AM), ellenőrzött 

kézi vezetés (ATPM), szabad kézi vezetés! (F.2.2.70.,2.71.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: jármű fedélzeti ATC berendezések 

rendszerinicializálása, lokalizálás, kalibrálás, transzponder! 

(F.2.2.74,2.75.,2.76.,2.77.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín áthidalhatatlan 

(nem átfedett) megszakítása, tápkörzet, rövidrezáró-földelő megszakító, 

védelmi áramkörök! (F.2.2.78.,2.79.,2.80.,2.81.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: feszültségmentesnek nyilvánítás, kezelési 

körzet, távfelügyelet, hírközlő berendezések! (F.2.2.84.,2.85.,2.86. 2.87.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: járműmegfutamodás, vonatfordítás! 

(F.2.2.90.,2.94.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: vonat, szerelvény! (F.2.2.92.,2.32.) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: menetdiagram, üzemi fékút, csökkentett 

fékút! (F.2.2.96.,2.97.,2.99.)  

23. Ismertesse a következő fogalmakat: a vonat üzemképtelen, a vonat 

mozgásképtelen! (F.2. 2.100.,2.101.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati vonat, próbavonat! 

(F.2.2.105.,2.104.) 

25. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi nap, üzemkezdet, 

forgalomba helyezés, üzemidő, üzemszünet! 

(F.2.2.106.,2.107.,2.108.,2.109.,2.110.2.111.) 

26. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemszerű forgalom, vegyes forgalom! 

(F.2.2.112.,2.113.) 

27. Ismertesse a következő fogalmakat: eltérés az üzemszerű forgalomtól, 

rendkívüli esemény, függelék! (F.2.2.114.,2.115.,2.116.) 

28. Ismertesse a forgalmi szolgálat feladatát, a forgalmi szolgálat ellátásának 

feltételeit! (F.2.3.1.- 7.) 

29. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit! (F.2.3.8.- 12.) 

30. Ismertesse a szolgálatra jelentkezésre vonatkozó és a szolgálat átadás- 

átvétellel kapcsolatos tudnivalókat! (F.2.3.13.-24.) 

31. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy 

a leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban? (F.2.3.16.) 

32. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra és a szolgálati hely elhagyására 

vonatkozó előírásokat! (F.2.3.25.- 28.) 

33. Hogyan és milyen feltételekkel hagyhatja el a szolgálatban lévő dolgozó a 

szolgálati helyét? (F.2.3.27-28.) 

34. Ismertesse a vezetőfülkében utazásra, valamint

 a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! 

(F.2.3.26,3.31.-38.) 
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35. Hogyan végezhet szolgálatban nem lévő, vagy más szolgálati ág dolgozója 

a szolgálatban lévők helyett? (F.2.3.35.) 

36. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az Utasításokban 

nincs szabályozva, hogyan kell eljárni? (F.2.3.36,-37.) 

37. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (F.2.3.39.- 40.) 

38. Ismertesse a szóbeli és írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (F.2.3.43.- 

54.) 

39. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától személy-, vagy 

forgalombiztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést kap? (F.2.3.45.) 

40. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalója ragaszkodik az 

érvényben lévő utasításokkal ellentétes rendelkezése végrehajtásához? 

(F.2.3.49.) 

41. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (F.2.3.49.) 

42. Mikor köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a vonatok felé? (F.2.3.50.) 

43. Hogyan történik az írásbeli rendelkezések átadása? (F.2.3.51.-54.) 

44. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés és hogyan kell kezelni? (F.2.3.53.-54.) 

45. Ismertesse az üzemszerű forgalom fogalmát, a KFM és a végrehajtó dolgozók 

jogát és kötelességeiket! (F.2.2.112.,4.1-5.) 

46. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során

 adott, üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket és ezek 

jelentését! (F.2.4.7-10.) 

47. Ismertesse a vonatszemélyzetek belépésének rendjét a vonali tárolóhelyre! 

(F.2.4.22.) 

48. Ismertesse a pálya feszültség alá helyezésének folyamatát! (F.2.4.26.- 34.) 

49. Honnan és hogyan történhet a vonatok üzemszerű forgalomba állása? 

(F.2.4.40.) 

50. Ismertesse a vonatok forgalomba állításának szabályait! (F.2.4.40.-47.) 

51. Mikor kell a forgalomba álló szerelvénynek a forgalmi vágányokat fedező 

jelzőhöz megérkeznie és ki a felelős a vonatok időben történő forgalomba 

állításáért? (F.2.4.41.) 

52. Mi a teendője a forgalomba beálló szerelvény járművezetőjének a forgalmi 

vágányokat fedező jelző előtt? (F.2.4.42.) 

53. Mit kell közölnie a KFM -nek a forgalomba álló szerelvény járművezetőjével a 

rádiótelefon próba alkalmával? (F.2.4.42.) 

54. A forgalomba álló vonat részére ki adhat engedélyt az indulásra? (F.2.4.43.) 

55. Honnan tudja a vonatszemélyzet azt, hogy biztonsági járatként közlekedik? 

(F.2.4.48.) 

56. Ismertesse a biztonsági járat közlekedésére vonatkozó szabályokat! Mekkora a 

megengedett legnagyobb sebesség a „biztonsági járat” közlekedésekor? 

(F.2.4.48., 55.) 

57. Mi a biztonsági járat személyzetének teendője, ha a pályán engedély nélkül 

tartózkodó személyt talál? (F.2.4.53.) 

58. Mi a motorkocsi-vezető teendője, ha biztonsági járatként végig haladt a vonalon 
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(vonalszakaszon)? (F.2.4.54.) 

59. Ismertesse a vonatok állomási tartózkodása és állomásból történő indításának 

szabályait! (F.2.4.56.-68.) 

60. Ki a felelős az utasokat szállító vonat zárt ajtókkal történő állomási indításáért? 

(F.2.4.57.-60.) 

61. Mit köteles figyelni a vonatszemélyzet az állomásból való kihaladáskor 

mindaddig, amíg a vezető fülke az alagútba nem ér? (F.2.4.60.-61.) 

62. Mi a vonatszemélyzet teendője, ha az állomási kihaladás során a pálya 

feszültség mentesítődését tapasztalja? (F.2.4.63.) 

63. Ismertesse a vonatszemélyzet teendőit menet közben és állomási behaladás 

során! (F.2.4.69.-102.) 

64. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség szabad kézi vezetés esetén a 

peron elejétől, állomási csonkavágányra érkezéskor, ha a csonkavágány végén 

energiaemésztő ütközőbak van? (F.2.4.93.) 

65. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség szabad kézi vezetés esetén a 

peron elejétől, állomási csonkavágányra érkezéskor, ha a csonkavágány végén 

nincs energiaemésztő ütközőbak? (F.2.4.93.) 

66. Mi a teendő az állomási behaladás során, ha a biztonsági sávon utas 

tartózkodik? (F.2.4.94.) 

67. Vágánykapcsolatos állomásból való kihaladáskor mi a vonatszemélyzet 

kötelessége? (F.2.4.95.) 

68. Ismertesse a vonatok állomáson történő áthaladására vonatkozó szabályokat! 

Ki engedélyezheti a vonat állomáson való áthaladását? (F.2.4.103.-111.) 

69. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség állomáson való áthaladás 

esetén? (F.2.4.103.) 

70. Mely esetben nem kell a vonatnak az állomáson a "Megállás helye" jelzőnél 

megállnia? (F.2.4.103.) 

71. Mekkora sebességgel haladtatja át a vonatot a CBTC rendszer automatikus 

vonatvezetés (AM) üzemmód esetén? (F.2.4.106.-107.) 

72. Mi a teendője a járművezetőnek állomási

 áthaladás során automatikus vonatvezetés (AM) 

üzemmódban? (F.2.4.107.) 

73. A vonatok fordítása üzemszerűen melyik  üzemmód alkalmazásával történik? 

(F.2.4.112.) 

74. Ismertesse a vonatfordítás szabályait vonatszemélyzettel! (F.2.4.112.-122.) 

75. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség vonatfordítás esetén? 

(F.2.4.113.) 

76. Ismertesse a vonatfordítás szabályait fordítóbrigáddal! (F.2.4.123.) 

77. Ismertesse a vonatfordítás szabályait fordító motorkocsi-vezetővel! (F.2.4.124.) 

78. Ismertesse a vonatok forgalomból történő kiállásának és a vonali 

szerelvénytárolás szabályait! (F.2.4.126.-136.) 

79. Mikor és hol történik a vonatok forgalomból való kiállása? (F.2.4.126.-127.) 

80. Ha a vonat forgalomból való kiállásához menetirányváltás szükséges, honnan 

kell bezárni az utastéri ajtókat? (F.2.4.129.) 
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81. Ismertesse a szolgálati küldemények személyszállító vonaton történő 

szállítására vonatkozó szabályokat! (F.2.4.137.- 143.) 

82. Ismertesse a két metróvonalat összekötő

 vágányon történő közlekedés szabályait! 

(F.2.4.144- 152.) 

83. Üzemszerűen hogyan történik a vonatok közlekedése az összekötő 

vágányon? Ki engedélyezheti az utasszállítást? (F.2.4.149.,150.) 

84. Ismertesse a vonal forgalmának leállítását, a vonatszemélyzet kilépését a 

vonali tárolóhelyről! (F.2.4.153.-158., 4.168.) 

85. Mi a KFM feladata a napi utolsó vonatokkal kapcsolatban? (F.2.4.153.-154.) 

86. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés fogalmát, és ebben az 

esetben követendő általános előírásokat! Mikor szabad eltérni az üzemszerű 

forgalomtól? (F.2.2.114.,5.1-6.) 

87. Mi az eljárás, ha az üzemszerű forgalomtól való eltérés kivizsgálása szolgálati 

mulasztást, illetve hanyagságot állapít meg? (F.2.5.6.) 

88. Ismertesse a Hívójelzés esetén követendő eljárást! (F.2.5.7.-20.) 

89. A hívójelzés kivezérléséről mely esetben kell a KFM –nek, illetve a járműtelepi 

forgalmi szolgálattevőnek értesíteni a vonatszemélyzetet? (F.2.5.9.) 

90. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézi hívójelzésről szóló 

értesítés esetén? (F.2.5.11.) 

91. Mi a járművezető teendője, ha a hívójelzés kivezérléséről az előzetes értesítés 

rádiótelefonon keresztül történt érdeklődése ellenére elmarad? (F.2.5.13.) 

92. Mikor haladható meg a hívójelzés automatikus járműtovábbítási 

üzemmódokban folyamatos haladással? (F.2.5.14.-5.17.) 

93. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség, ha egy állomásközben 

huzamosabb ideig hívójelzést kell kivezérelni, és az állomástávolságú 

közlekedés feltételei adottak? (F.2.5.20.) 

94. A foglalt vágányra való behaladásra utasított vonat helyes irányban hogyan és 

milyen jelzésre közlekedik? (F.2.5.24.) 

95. Milyen irányból és hogyan történhet a foglalt vágányra járás? (F.2.5.24.) 

96. Mi a járművezető teendője, ha megállt a foglalt vágányon? (F.2.5.28.) 

97. Mi a járművezető teendője, ha a vonat az ajtónyitási engedélyezési körzet előtt 

állt meg? (F.2.5.30.-31.) 

98. Mi a járművezető teendője, ha a vonat az ajtónyitási engedélyezési körzet után 

állt meg? (F.2.5.32.-37.) 

99. Ismertesse a pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályait! 

(F.2.5.38.- 41.) 

100. Ismertesse a közlekedő személyvonaton vészjelző működés esetén 

követendő eljárás szabályait! (F.2.5.42.- 46.) 

101. Mikor végezhet járművezető hibaelhárítást? (F.2.5.47.) 

102. Ismertesse a meghibásodott szerelvény forgalomból történő kivonásakor a 

hiba megállapítására vonatkozó szabályokat! (F.2.5.52.- 63.) 

103. Ismertesse az IOS üzeneteket! (F.2.5.55.-56.) 

104. Ismertesse az eljárást, ha a fedélzeti berendezés hibája miatt a jármű csak 
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csökkentett üzemben tud közlekedni! (F.2.5.59.-63.) 

105. Mi az eljárás, ha csak ATPR-25 vagy ATC By járműtovábbítási üzemmód 

érhető el? (F.2.5.61.) 

106. Ismertesse az autostop hiba esetén követendő eljárás szabályait! (F.2.5.64.- 

65.) 

107. Ismertesse az eljárást ajtóhiba és ablaktörés esetén! (F.2.5.66.-72.) 

108. Ismertesse a jármű CBTC berendezésének meghibásodása esetén 

követendő eljárást! (F.2.5.73.- 79.) 

109. Ismertesse az üzemképtelenség fogalmát, és a követendő eljárást! 

(F.2.100.,5.84.-88.) 

110. Hová kell félreállítani a vonatot, ha üzemképtelenségét a kerékpárgördülés 

képtelensége (beékelődése) okozza? (F.2.5.87.) 

111. Ismertesse gördülés képtelenség fogalmát és a követendő eljárást! 

(F.2.102.,5.87.) 

112. Ismertesse a mozgásképtelenség fogalmát és a követendő eljárást! 

(F.2.2.101., 5.89.-98.) 

113. Ismertesse a vasútbiztosító és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemre való 

átvételét! (F.2.5.101.-109.) 

114. Ismertesse a váltókörzetek helyi üzemre való átvételét! (F.2.5.110.-113.) 

115. Pályahiba bejelentésekor a jelentésben mit kell meghatározni? (F.2.5.123.) 

116. A hibás pálya szakaszon a KFM mikor rendelhet el AM járműtovábbítási 

üzemmódot? (F.2.5.141.) 

117. Feszültség és forgalom alatti pályán történő munkavégzés esetén mekkora 

mértékű sebességkorlátozást kell bevezetni? (F.2.5.151.) 

118. Ismertesse a jelző fényáramköri hiba esetén követendő eljárást! (F.2.5.160.- 

162.) 

119. A vonat fedélzeti ATC berendezésének hibája esetén melyik üzemmód 

használható? (F.2.5.188.) 

120. Ismertesse a pályamenti telepített vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén a forgalom fenntartásának feltételeit! (F.2.5.194.- 206.) 

121. Ismertesse a pálya meghibásodása esetén követendő eljárást! (F.2.5.121.- 

143.) 

122. Ki rendelhet el sebességkorlátozást? (F.2.5.144.) 

123. Ismertesse a vágányzár elrendelésének szabályait! (F.2.5.153.) 

124. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó? (F.2.5.184.) 

125. Mi a teendő ATC vészfékezés esetén? (F.2.5.188.-191.) 

126. Ismertesse a foglalt vágányra járás szabályait! (F.2.5.212.-24.) 

127. Ismertesse a vonat üzemképtelen rádiótelefonnal történő forgalomba 

állításának szabályait! (F.2.5.220.-221.) 

128. Mi a teendő forgalomban lévő vonat rádiótelefonjának meghibásodása esetén? 

(F.2.5.221.) 

129. Üzemképtelen rádiótelefonnal forgalomba lehet-e állítani vonatot? (F.2.5.221.) 

130. Hogyan tarható fenn a forgalom a rádiótelefon-hálózat üzemléptelensége 

esetén? (F.2.5.223-225.) 
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131. Hogyan jut a közlekedő vonatok tudomására, hogy a KFM rádiótelefon 

berendezése üzemképtelenné vált? (F.2.5.225.) 

132. Meghibásodott rádiótelefonnal közlekedő vonat személyzetének hogyan adja ki 

rendelkezéseit, illetve értesítéseit a KFM? (F.2.5.225.) 

133. Ismertesse a vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés együttes és 

teljes használhatatlansága esetén követendő eljárás szabályait! (F.2.5.226.- 

227.) 

134. Ismertesse az áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén 

követendő eljárást! (F.2.5.228.-235.) 

135. Ismertesse a „rendkívüli esemény” fogalmát és az általános rendelkezéseket! 

(F.2.2.115.,6.1. – 6.) 

136. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha a 

KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (F.2.6.8.) 

137. Kinek az engedélyével lehet belépni a feszültség és forgalom alatti pályára? 

(F.2.6.11.) 

138. Ismertesse a „forgalom és feszültség alatti pályára” való belépéssel és az 

erre jogosító „Igazolvánnyal” kapcsolatos tudnivalókat! ( F.2.6.13.,-15.) 

139. Ismertesse a „feszültség és forgalom alatti pályára” való belépés feltételeit! 

(F.2.6.18., -20.) 

140. Ismertesse a „Feszültség és forgalom alatti” pályára történő belépésre, az ott 

történő munkavégzésre és a kilépésre vonatkozó szabályokat! (F.2.6.21.,-36.) 

141. Mikor kell rendkívüli feszültségmentesítést kérni a motorkocsi-vezetőnek, ha 

vonatáról belépnek a feszültség és forgalom alatti pályára? (F.2.6.22.) 

142. A feszültség és forgalom alatti pályára belépő dolgozót szállító vonat tovább 

haladásáról honnan értesül a KFM? (F.2.6.24.) 

143. Mikor folytathatja útját a vonat, ha a feszültség és forgalom alatti pályára 

belépő dolgozó már leszállt? (F.2.6.24.) 

144. Mi a KFM teendője, ha dolgozók léptek be a feszültség és forgalom alatti 

pályára? (F.2.6.27.) 

145. A feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodó, kilépni szándékozó dolgozó 

mikor hagyhatja el biztonságos helyét? (F.2.6.34.) 

146. A feszültség és forgalom alatti pályáról kilépő dolgozó vonatra való 

felszállását ki köteles jelenteni a KFM -nek? (F.2.6.36.) 

147. Ismertesse a rendkívüli feszültségmentesítésre és rendkívüli kikapcsolásra 

vonatkozó általános szabályokat! (F.2.6.37.- 44.) 

148. Ismertesse a KFM -en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés 

szabályait! (F.2.6.45.- 48.) 

149. Veszélyeztetés esetén az észlelő metró-dolgozó kitől köteles azonnal 

feszültségmentesítést kérni? (F.2.6.45., 46.) 

150. Ismertesse a peronvész-kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés 

szabályait! (F.2.6.49.- 53.) 

151. Ismertesse a feszültség kimaradás esetén követendő eljárást! (F.2.6.54.,- 

56.) 

152. Ismertesse a zárlat következtében előállott feszültség kimaradás esetén 
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követendő eljárást! (F.2.6.57.-59.) 

153. Rendkívüli esemény esetén, ki rendelheti el a vonatból való alagúti 

kiszállítást? (F.2.6.64.) 

154. Ismertesse az utasok rendkívüli alagúti kiszállítására vonatkozó szabályokat! 

(F.2.6.72.-77.) 

155. Ismertesse a tűz esetén követendő eljárást állomáson! (F.2.6.78.-99.) 

156. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén 

mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? (F.2.6.82.) 

157. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét kinek 

köteles jelenteni a járművezető? (F.2.6.100.) 

158. Ismertesse a tűz esetén követendő eljárást személyszállító vonaton! 

(F.2.6.100.-115.) 

159. Mi a vonatszemélyzet teendője, ha az alagútban közlekedő vonaton tűz üt ki? 

(F.2.6.104.) 

160. Ismertesse az Utasbalesetek bekövetkezése esetén követendő általános 

szabályokat! Utas baleset esetén ki állapíthatja meg a halál beálltát? 

(F.2.6.116.- 120.) 

161. Ismertesse az eljárást, ha az utas a pályára került! (F.2.6.121.-134.) 

162. Ismertesse a váltófelvágás fogalmát és a bekövetkeztekor követendő eljárást! 

(F.2.2.65.,6.137.-143.) 

163. Milyen feltételekkel szabad a felvágott váltón megálló vonattal visszatolatni? 

(F.2.6.139.) 

164. A vonatot felvágott váltóról milyen sebességgel lehet eltávolítani? (F:2.6.140.) 

165. Ki rendelhet el állomástávolságú közlekedést és kik biztosítják a forgalom 

fenntartásának feltételeit az állomástávolságú közlekedéskor? (F.2.6.151.) 

166. Ismertesse az állomástávolságú közlekedés általános szabályait! (F.2.6.151.- 

162.) 

167. Mit nevezünk állomástávolságú közlekedésnek és hogyan kell értelmezni a 

fényjelzők jelzéseit az állomástávolságú közlekedésre kijelölt vonalszakaszon? 

(F.2.2.53.,6.155.) 

168. Mikor szabad az állomásban tartózkodó vonat ajtajait bezárni állomástávolságú 

közlekedés esetén és mi a vonatszemélyzet teendője, ha a vonat az állomásból 

teljes hosszával kihaladt? (F.2.6.157.-160.) 

169. Hol kell hírkapcsolatot tartania a KFM -el a vonatszemélyzetnek 

állomástávolságú közlekedéskor és mi a teendő ha a KFM rádiótelefonja 

meghibásodik? (F.2.6.157.-161.) 

170. Ismertesse a helytelen irányú közlekedés és az egyvágányú közlekedés 

szabályait! (F.2.6.163.- 175.) 

171. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség helytelen irányú közlekedés 

esetén szabad állomásközben? (F.2.6.168.) 

172. Ismertesse a feszültségmentes pályára történő belépés rendjét! (F.2.7.12.) 

173. Hogyan kell a K–Ny-i metróvonalon két személyszállító vonat között szolgálati 

vonatot közlekedtetni üzemidőben? (F.2.7.45.) 

174. Ismertesse a tolatási műveletek általános rendelkezéseit! (F.2.8.1-8.) 
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175. Ismertesse a tolatási műveletek során alkalmazható sebesség értékeket! 

(F.2.8.9-11.) 

176. Ismertesse a vágánykapcsolatos állomásokon történő tolatás szabályait! (F.2. 

8.20-21.) 

177. Ismertesse a járműtelepen a harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő tolatás 

szabályait! (F.2.8.22.- 30.) 

178. Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő 

tolatások megszervezése? (F.2.8.23.) 

179. A járműtelepi vágányokon tolatás során alkalmazható legnagyobb sebesség 

mekkora lehet? (F.2.8.24.) 

180. Álló járművet 10 m-nél kisebb távolságról milyen sebességgel lehet 

megközelíteni? (F.2.8.40.) 

181. Ismertesse a próbafutás szabályait! (F.2.9.1.- 25.) 

182. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség próbapályán végzett 

próbafutás során, kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén? (F.2.9.17.) 

183. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség próbavágányra való 

behaladás esetén? (F.2.9.18.) 

184. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás első 

menetében? (F.2.9.18.) 

185. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás harmadik 

menetében? (F.2.9.18.) 

186. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás második 

menetében? (F.2.9.18.) 

187. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás negyedik 

menetében? (F.2.9.18.) 

188. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás ötödik 

menetében? (F.2.9.18.) 

189. Mi a teendő a próbavágányon végzett próbafutás első menetében? 

(F.2.9.18.) 

190. Ismertesse a fővágányokon végzett vonali próbafutás szabályait! (F.2.9.20.- 

21.) 

191. Ismertesse az állomások utasforgalmának megszervezésére vonatkozó 

általános szabályokat! (F.2.11.1.-10.) 

192. Ismertesse a menetrendi eltérés fogalmát, fajtáit! (F.2.12.17.- 19.) 

193. Mekkora menetrendi zavart kell eseményként kezelni? (F.2.12.19.-20.) 

194. Hogyan kell menetrendjébe visszaállítani a késett vonatot? (F.2.12.21.) 

195. Hogyan kell menetrendjébe visszaállítani a siető vonatot? (F.2.12.22.) 

196. Ismertesse a személyszállító vonatok számozását! (F.2.12.38.- 40.) 

197. Ismertesse a szolgálati okmány fogalmát, kezelésének alapvető szabályait! 

(F.2.12.42.-47.) 

198. Ismertesse a személyvonati menetlevél vezetését és kezelését! (F.2.12.53.- 

55., 12.57.-61.) 

199. Kinek és mikor kell jelenteni ha a menetokmány elveszett, vagy 

használhatatlanná vált? (F.2.12.61.) 
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200. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség 700 mm, vagy ennél kisebb 

átmérőjű kerékkel rendelkező járművek közlekedésekor kitérőkön és 

vágányátszeléseken? (F.2. 1. számú melléklet) 

201. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, 

biztosított váltón, mindkét irányban? (F.2. 1. számú melléklet) 

202. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, le nem 

zárt váltón, mindkét irányban? (F.2.1. számú melléklet) 

203. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, lezárt 

váltón, mindkét irányban? (F.2.1. számú melléklet) 

 

BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal V. 1. Szolgálati Szabályzat AM5–M2 típusú 
vonat vezetői számára (2013. szeptember 1.) 

 

Írásbeli vizsgakérdések 
 

1. A szerelvény lengőkábellel ellátott tároló helyről történő kihaladásakor, mikor 
veszi fel a kapcsolatot a járműtelepi forgalmi szolgálattevővel a járművezető? 
(98.) 

2. Üzemidőben a mindkét vonalon közlekedő szerelvény milyen feltételekkel 
közlekedtethető? (202.) 

3. Ki a felelős a segélyvonat és a meghibásodott vonat helyes összecsatolásáért? 
(218.) 

4. Segélyvonat közlekedésekor, az összecsatolt két vonat biztonságos 
továbbításáért ki a felelős? (218.) 

5. Ki jelenti a KFM-nek a segélyvonat szükségességét? (214.) 
6. Mi a teendő, ha a járművezetéshez szükséges kulcsok bármelyike elveszik, vagy 

használhatatlanná válik? (220.) 
7. Mit kell tennie a járművezetőnek a vonat AM üzemmódban történő 

közlekedtetéséhez? (133.) 
8. Mit jelent az ATPM üzemmód? (122.) 
9. Mit jelent az ATPR üzemmód? (122.) 
10. Hány helyzete van a mesterkulcsnak? (123.) 
11. Hány állása van az üzemmódválasztó (MS) kapcsolónak? (123.) 
12. Mi az AM Start eszköz és funkciója? (125.) 
13. Állomási áthaladás során, AM üzemmódban a CBTC a bejárati jelzőig nem 

csökkentette le a vonat sebességét 50 km/h-ra, majd a bejárati jelzőt elhagyva 
nem csökkenti folyamatos fékezéssel 40 km/h-ra a vonat sebességét. Mi a 
teendő? (171.) 

14. Állomási kihaladáskor AM üzemmódban, meddig kell nyomni az „AM start” 
nyomógombot? (133.) 

15. Hány főből áll a próbavonat személyzete? (279.) 
16. Hogy oszlik meg a próbavonat kétfős személyzetének tevékenysége? (279.) 
17. Hogyan történik az utastájékoztatás ATC hiányában? (305.) 
18. Mennyi az átvétel ideje harmadik sínes, vagy vonali tárolóhelyen? (75.) 
19. Mi a szabály, javítás alatt vagy más okból feszültség alá nem helyezhető 

járművekkel kapcsolatban? (311.) 
20. Mi a teendő, ha az ajtó vésznyitót (EED) működtették, és a vonat megállt? (242.) 
21. Mi a teendő utasszállító vonaton, tűz és füstjelzés esetén? (251.) 
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22. Mi az eljárás abban az esetben, ha a  jármű tűzjelző rendszerének 
működéspróbájakor, a füstdetektor pulton lévő vörös színű lámpája nem villan fel 
(a tűzjelző nem jelez)? (55.) 

23. Mi az eljárás, ha járműátvétel során a vonatszemélyzet "IOS" hibát, vagy 
riasztást észlel? 

24. Mi az elsődleges teendője a járművezetőnek, ha menet közben az ajtó vésznyitót 
(EED) működtették? (242.) 

25. Mi történik, ha megszakad a rendszer kommunikáció? (149.) 
26. Mikor kell a vonatból az utasokat kiszállítani? (212.) 
27. Mikor köteles a járművezető segélyvonatot kérni? (213.) 
28. Mikor köteles a vonatszemélyzet rendkívüli felülvizsgálatot kérni (vonatcsere 

végállomáson)? (209.) 
29. Mikor szabad a „földelés kérés” kapcsolót működtetni? (234-235.) 
30. Mit kell ellenőrizni forgalomba álláskor az átadó szakaszon a megállási pontnál? 

(129.) 
31. Mit nevezünk „pontos helyen történő megállásnak”? ( 
32. Utasok rendkívüli kiszállítása esetén a földelés kérés vezérlő kapcsolót hogyan 

kell kezelni? (234-235.) 
33. Milyen előírás vonatkozik az előírt felszerelési tárgyak meglétére? (43.) 
34. Mi az előírás a tolatást végző járművezetőkkel kapcsolatban? (261.) 
35. Mennyi az összecsatolt segélyvonat és hibás vonat maximális engedélyezett 

sebessége? (218-219.) 
36. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség álló kocsi, vagy akadály 10 

méternél kisebb távolságra való megközelítésekor? (269.) 
37. Mikor és kin keresztül köteles a járművezető. a műszaki mentőcsoportot kihívni? 

(226.) 
38. Mi az eljárás, ha a vonatszemélyzet tudomást szerez arról, hogy a vonatán 

haláleset történt? (239.) 
39. Milyen előírások vonatkoznak a fékezhetetlen kocsik csatolására? (301.) 
40. Mikor tekinthető a vonalon közlekedő, vagy tárolt vonat (szerelvény) 

feszültségmentesnek? (335.) 
 

Szóbeli vizsgakérdések 

1. Ismertesse a vonatszemélyzet felelősségére vonatkozó szabályokat! (V.1.11.- 

14.) 

2. Ismertesse a járművezetők kötelességeit! (V.1.16.) 

3. Ismertesse a szolgálati beosztás és szolgálatra jelentkezés szabályait! (V.1.19.- 

28.) 

4. Kik a járművezetők szolgálati felettesei? (V.1.29.) 

5. Ismertesse a szolgálati utat! (V.1.30.) 

6. Ismertesse a vonat vezetésére és a vezetés átadására vonatkozó szabályokat. 

(V.1.31.-34.) 

7. Ismertesse a vezetőfülke üzemen kívüli állapotát! (V.1.36.) 

8. Ismertesse a vezetőfülke üzembe helyezett állapotát! (V.1.37.) 

9. Ismertesse a fékpróbára vonatkozó szabályokat! (V.1.38.-39.) 

10. Mikor köteles a járművezető az előírásoknak megfelelő légfékpróbát tartani? 

(V.1.40.) 

11. Ismertesse az utasszállításra kijelölt szerelvény felszerelési tárgyait! (V.1.41.) 
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12. Ismertesse a vonatszemélyzet felszerelési tárgyait! (V.1.42.- 43.) 

13. Ismertesse a szerelvényátvétel általános rendelkezéseit! (V.1.44.- 48.) 

14. Lengőkábeles átvételnél hogyan történik az akkumulátorok állapotának 

ellenőrzése? (V.1.49.) 

15. Ismertesse a sötét zárjelzőkkel történő élesztés folyamatát! (V.1.40.) 

16. Lengőkábeles átvételnél mit ellenőriz a járművezető a szerelvény 

körbejárásakor? (V.1.51.-53.) 

17. Ismertesse a vonat-előkészítés folyamatát! (V.1.54. - 56.) 

18. Ismertesse az AM5-M2 típusú szerelvény működéspróbájának menetét! 

(V.1.56.) 

19. Lengőkábeles átvételnél mit ellenőriz a járművezető a szerelvényen végig 

haladva? (V.1.56.) 

20. Milyen meghibásodások vagy rendellenes körülmények esetében nem állhat 

forgalomba a szerelvény? (V.1.61.) 

21. Ismertesse a lengőkábeles szerelvény átvétel időszükségletét! (V.1.64.) 

22. Ismertesse a szerelvény leadásának folyamatát lengőkábellel ellátott 

tárolóhelyen! (V.1.65.) 

23. Ismertesse a lengőkábeles szerelvény leadás időszükségletét! (V.1.65.) 

24. Ismertesse a szerelvény átvételének folyamatát harmadik-sínnel ellátott vonali 

tárolóhelyen! (V.1.66.- 69.) 

25. Ismertesse a szerelvény átvételének folyamatát harmadik-sínnel ellátott 

járműtelepi tárolóhelyen! (V.1.70.- 76.) 

26. Ismertesse a harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen történő szerelvény átvétel 

időszükségletét! (V.1.75.) 

27. Ismertesse a harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen történő szerelvény leadás 

folyamatát és időszükségletét! (V.1.77.- 79.) 

28. Ismertesse a vonali tárolóhelyről történő kilépés szabályait! (V.1.80.- 81.) 

29. Hogyan történik a szerelvény átvétele a vonatszemélyzet-váltásakor? (V.1.82.- 

88.) 

30. Ismertesse a szerelvény biztonsági ellenőrzésére vonatkozó szabályokat! 

(V.1.89.-97.) 

31. Ismertesse a lengőkábellel ellátott tárolóhelyről történő kihaladást! (V.1.98.-106.) 

32. Ismertesse a lengőkábellel ellátott tárolóhelyre történő behaladást! (V.1.107.- 

111.) 

33. Ismertesse a harmadik-sínnel ellátott járműtelepi tárolóhelyről történő kihaladást! 

(V.1.112.- 115.) 

34. Ismertesse a harmadik-sínnel ellátott járműtelepi tárolóhelyre való behaladást! 

(V.1.116.- 118.) 

35. Ismertesse a vonattovábbítási üzemmódokat! (V.1.119.- 127.) 

36. Ismertesse a vonatok forgalomba állításának szabályait! (V.1.128.- 130.) 

37. Milyen szabályok vonatoznak a biztonsági járat közlekedésére? (V.1.131.- 132.) 

38. Mire köteles figyelni a járművezető állomáson való tartózkodás ideje alatt? 

(V.1.133.) 

39. Automatikus vonattovábbítás (AM) esetén meddig kell nyomnia a járművezetőnek 

az AM start nyomógombot állomásból történő kihaladás közben? (V.1.134.) 
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40. Hogyan történik a vonat indítása kézi vezetés esetén? (V.1.134.) 

41. Ismertesse az állomásból történő indítás folyamatát! (V.1.134.-138.) 

42. Ismertesse a járművezető menet közbeni kötelességeit! (V.1.139. – 145.) 

43. Mire kell figyelnie a járművezetőnek AM járművezetési üzemmódban történő 

közlekedés esetén? (V.1.146. – 149.) 

44. Mire kell figyelnie a járművezetőnek ATPM járművezetési üzemmódban történő 

közlekedés esetén? (V.1.150. – 154.) 

45. Mire kell figyelnie a járművezetőnek ATPR járművezetési üzemmódban történő 

közlekedés esetén? (V.1.155. – 157.) 

46. Mire kell figyelnie a járművezetőnek ATC By-passz járművezetési üzemmódban 

történő közlekedés esetén? (V.1.158. – 161.) 

47. Ismertesse a járművezető kötelességeit állomásba történő behaladás során! 

(V.1.162.) 

48. Ismertesse a pontos helyen történő megállás és a vonat ajtóinak állomáson való 

nyitásának szabályait! (V.1.163. – 170.) 

49. Ismertesse a járművezető kötelességeit állomáson történő áthaladás során! 

(V.1.171.) 

50. Ismertesse az állomási peron mellett történő menetirányváltás szabályait! 

(V.1.139. – 145.) 

51. Ismertesse a vonat fordítása vonatszemélyzettel történő eljárást! (V.1.172. – 

179.) 

52. Ismertesse a vonat fordítása fordítóbrigáddal történő eljárást! (V.1.180. – 189.) 

53. Ismertesse a menetirányváltást az állomási peron mellett! (V.1.191. – 195.) 

54. Hogyan történik a vonatok kiállítása a forgalomból? (V.1.196. – 200.) 

55. Ismertesse mindkét vonalat érintő vonatközlekedés szabályait! (V.1.201.-206.) 

56. Milyen esetekben köteles a vonatszemélyzet az utasokat kiszállítani, és ki dönt 

az utaskiszállításról? (V.1.212.) 

57. Milyen esetekben köteles a vonatszemélyzet rendkívüli felülvizsgálatot kérni? 

(V.1.209.) 

58. Milyen esetekben köteles a motorkocsi-vezető segélyvonatot kérni, és hogyan 

kell segélyvonatot kérni? (V.1.213.) 

59. Ismertesse a közlekedés szabályait, ha a segélyvonat tolja a hibás vonatot! 

(V.1.217.-218) 

60. Ismertesse a közlekedés szabályait, ha a segélyvonat húzza a hibás vonatot! 

(V.1.217.,219.) 

61. Mekkora a megengedett sebesség, ha a segélyvonat tolja a hibás vonatot? 

(V.1.218.) 

62. Mekkora a megengedett sebesség, ha a segélyvonat húzza a hibás vonatot? 

(V.1.219.) 

63. Mikor köteles a járművezető műszaki mentőcsoportot hívni a KFM-en keresztül? 

(V.1.226.) 

64. Ismertesse az ütközés esetén követendő szabályokat! (V.1.227.-228.) 

65. Ismertesse a várakozás esetén követendő szabályokat! (V.1.229.-231.) 

66. Mi a teendő utasok rendkívüli kiszállítása esetén? (V.1.232.-235.) 
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67. Ismertesse utasbaleset esetén követendő szabályokat! (V.1.236.-241.) 

68. Mi a teendő vészjelző és vésznyitó működtetés esetén? (V.1.242.-248.) 

69. Ismertesse az eljárást tűz esetén! (V.1.249.-258.) 

70. Ismertesse a tolatással kapcsolatos általános rendelkezéseket! (V.1.259.-268.) 

71. Ismertesse mely esetekben 10 km/h legfeljebb a sebesség! (V.1.269.) 

72. Ismertesse mely esetekben 5 km/h legfeljebb a sebesség! (V.1.269.) 

73. Ismertesse mely esetekben 3 km/h legfeljebb a sebesség! (V.1.269.) 

74. Ismertesse mely esetekben 1-1,5 km/h legfeljebb a sebesség! (V.1.269.) 

75. Ismertesse a próbafutás általános rendelkezéseit! (V.1.273.-289.) 

76. Ismertesse a próbafutás végző szerelvény személyzetére vonatkozó 

szabályokat! (V.1.279.-280.) 

77. Ki a próbafutás vezetője? (V.1.278.) 

78. Ki a próbafutás műszaki felelőse? (V.1.280.-282.) 

79. Ismertesse a motorkocsik csatolásának általános rendelkezéseit! (V.1.290.-292.) 

80. Melyek az összecsatolás szabályai? (V.1.293.-295.) 

81. Ismertesse a vonat két fél részének összekapcsolására vonatkozó szabályokat! 

(V.1.296.-297.) 

82. Ismertesse a vonat szétkapcsolási műveletét! (V.1.298.-300.) 

83. Milyen szabályok vonatkoznak fékezhetetlen motorkocsik csatolására? 

(V.1.301.-302.) 

84. Ismertesse a járműbe épített utastájékoztató berendezést! (V.1.303.-309.) 

85. Ismertesse a munkavédelemmel kapcsolatos általános szabályokat! (V.1.310.- 

316.) 

86. Ismertesse a munkavédelemmel kapcsolatos tilalmakat! (V.1.317.) 

87. Ismertesse a járműtelepi tárolóhelyen alkalmazott munkavédelmi szabályokat! 

(V.1.318.-329.) 

88. Ismertesse a munkavédelmi előírásokat tolatás, próbafutás, csatolás, 

feszültségmentesség esetén! (V.1.330.-335.) 

89. Ismertesse a dolgozók szállítására vonatkozó szabályokat! (V.1.336.-340.) 

90. Ismertesse a kocsiszíni speciális berendezések használatával kapcsolatos 

előírásokat! (V.1.341.) 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

A megfelelt szinthez 45 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 
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Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasítás (UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) hatálya alá tartozó pályahálózaton 
alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító vonat közlekedése-, tolatás-, 
próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, és a V.1. Szolgálati Szabályzat előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését  
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36/C.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, 

VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (BKV ZRT. DÉL-

BUDA - RÁKOSPALOTA M4 METRÓVONAL F.2. FORGALMI UTASÍTÁS 

ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA, ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll.  

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása: 

• 25 kérdés a BKV ZRt Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal 
F.1. Jelzési Utasításból  (VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 25 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. 
Forgalmi Utasításból ( VHF/75600-1/2017-NFM) 

• 10 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal V.1. 
Szolgálati Szabályzatából ( VHF/75609-1/2017-NFM) 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 

kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 

és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 

kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 

vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 

helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

• Ábra azonosítás: A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a 
helyes meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.” 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasításból 
( VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 3 kérdés a BKV Zrt t. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/75600-1/2017-NFM) 

• 2 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal V.1. Szolgálati 
Szabályzatából(VHF/75609-1/2017-NFM) 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra 

Alkalmazott módszertan  

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 
BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 

( VHF/75607-1/2017- NFM) 
 
1. Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete és a jelzésekkel kapcsolatos általános 

rendelkezések 
1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 

 
2. Általános rendelkezések 

2.1. Az utasítás hatálya   
2.2. Az utasítás tartalma   
2.3. Az utasítás ismerete  

 
3. A jelzők és jelzőeszközök 

3.1. Jelzők és jelzőeszközök   
3.2. A jelzések parancselve  
3.3. A jelzések   
3.4. Távolbalátás korlátozottsága   
3.5. Szabadlátás korlátozottsága   
3.6. A jelzések adása, megfigyelésük 
3.7. Eltérő értelmű jelzések   
3.8. Kétes jelzés   
3.9. Érvénytelen jelzők  
3.10. Használhatatlan jelzők  
3.11. Kézi jelzőeszközök   
3.12. Forgalmi szempontból a jelzők  
3.13. A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód 

függvényében  
 

4. Fényjelzők és jelzéseik 
4.1.  Fényjelzők kialakítása  
4.2.  Fényjelzők jelölése   
4.3.  Fényjelzők vezérlése   
4.4.  Fényjelzőkre vonatkozó rendelkezések  

 
5. Az M4 metróvonalon alkalmazott fényjelzők 

5.1.  Főjelzők   
5.2.  Főjelzőkre vonatkozó rendelkezések   
5.3.  Vonali főjelzők jelzései   
5.4.  Járműtelepi főjelző jelzései   
5.5.  Ismétlőjelzők   
5.6.  Ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezések   
5.7.  Tolatásjelzők   
5.8.  Tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések   
5.9.  Tolatásjelzők jelzései 

  

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_001
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5.10.  Menetengedély-határ jelzők  
5.11.  Menetengedély-határ jelzőkre vonatkozó rendelkezések   
5.12.  Menetengedély-határ jelzők jelzései 

 
6. Egyéb jelzők és jelzéseik  

6.1. Váltójelzők   
6.2. Az egyszerű váltók jelzései 
6.3. Az átszelési váltók jelzései 
6.4. Vágányzáró jelző   
6.5. Megállás helye jelzők   
6.6. Pontos megállás helye jelző 
6.7. Próbapálya CBTC üzemi megállás helye jelző   
6.8. Vonathossztól függő megállás helye jelző  
6.9. Lassúmenet jelzései   
6.10. Biztonsági határjelző   
6.11. Vonathossz jelző   
6.12. Áramot kikapcsolni jelző   
6.13. Feszültségállapot jelző  
6.14. A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők 

 
7. Hordozható jelzőeszközök  

7.1. Járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
7.2. A „ Pályán munkások dolgoznak .” jelzőeszköz. 

 
8. A metró dolgozóinak kézi jelzései 

 
9. A mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései 
 
10. Jelzések a vonatokon és járműveken 
 
11. Figyelmeztető jelek  

11.1. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
11.2. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
11.3. Szelvény tábla  

 
12. Mellékletek 

12.1. 1.sz.melléklet: A vonatbefolyásoló berendezés hangjelzése a 
vonatszemélyzet számára 

12.2. Éberségi hangjelzés 
12.3. Riasztási hangjelzések. 
12.4. 3.sz. melléklet: Szolgálatban levő személyek felszerelése 

jelzőeszközökkel 
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BKV Zrt . Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 

(VHF/75600-1/2017-NFM) 
 

1. Általános rendelkezések  
1.1. Az utasítás hatálya  
1.2. Az utasítás tartalma  
1.3. Az utasítás ismerete  

 
2. Meghatározások  

2.1. Forgalmi szolgálat, Társszolgálat, Végrehajtó forgalmi szolgálat 
2.2. Szolgálati főnök, Szolgálati elöljáró  
2.3. Szolgálati hely, Szolgálati okmány  
2.4. Parancskönyv, Rendelkezések könyve, Értesítő könyv 
2.5. Rendelkezés, Rendelkezési jog átadása  
2.6. Döntési jogosultság, Intézkedési jog. 

 
Metró munkakörök 
2.7. Központi forgalmi menetirányító  
2.8. Blokk-poszt járműtelepi forgalmi szolgálattevő  
2.9. Központi forgalmi operátor  
2.10. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
2.11. Műszakvezető diszpécser  
2.12. Központ forgalmi menetirányító megbízottja  
2.13. Állomási diszpécser – járművezető. 
2.14. Kocsiszíni diszpécser  
2.15. Járművezető instruktor  
2.16. Metró járművezető  
2.17. Mozgató járművezető 
2.18. Tolatásvezető  
2.19. Energiadiszpécser  
2.20. Műszaki diszpécser, Műszaki ügyeletes. 
2.21. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.22. Pályamester 

 
Metró tevékenységi körök 
2.23. Központi forgalmi menetirányító helyszíni megbízottja 
2.24. Beavatkozó járművezető 
2.25. Járműfelügyelet 
2.26. Váltókezelő 

 
Metró üzemi technológiai meghatározások 
2.27. Forgalmi vágányok 
2.28. Járműtelepi vágányok 
2.29. Jobb vágány, bal vágány 
2.30. Helyes irány, helytelen irány  
2.31. Kihúzó vágány  
2.32. Csonka vágány  
2.33. Összekötő vágány  
2.34. Forgalomtechnológiai határ  
2.35. Átadó szakasz  



465  

2.36. Űrszelvény, rakszelvény 
2.37. Vágányút  
2.38. Megcsúszási vágányút (védőszakasz)  
2.39. Állomás  
2.40. Állomásköz  
2.41. Térköz  
2.42. Virtuális térköz  
2.43. Fizikai térköz 
2.44. Statikus követési rend  
2.45. Dinamikus követési rend  
2.46. Menetengedély határ (MAL)  
2.47. Közlekedés állomás távolságban  
2.48. Foglalt vágányra járás  
2.49. Járműtelep  
2.50. Próbapálya  
2.51. Kitérő  
2.52. Biztosított váltó  
2.53. Lezárt váltó  
2.54. Le nem zárt váltó  
2.55. Lezárható és le nem zárható váltók  
2.56. Érintett váltó  
2.57. Védőváltó  
2.58. A váltó helyes állása  
2.59. Váltófelvágás  
2.60. Aláváltás 
2.61. Forgalom leállítása  
2.62. Forgalom korlátozása 
2.63. Előre tervezett vágányzár 
2.64. Előre nem tervezett vágányzár 
2.65. Biztonságkritikus kezelés  
2.66. Éberségi berendezés  
2.67. Fedélzeti automatika  
2.68. Fedélzeti automatika üzemállapotai  
2.69. A jármű üzemen kívüli készenléti (stand-by) állapota  
2.70. Automatikus üzemmód (MTO)  
2.71. ATPR üzemmód 
2.72. Transzponder (baliz)  
2.73. Jármű fedélzeti ATC berendezések rendszerinicializálása  
2.74. Lokalizálás  
2.75. Kalibrálás  
2.76. Harmadik-sín  
2.77. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása  
2.78. Tápkörzet  
2.79. Rövidre záró - földelő megszakító  
2.80. Rövidre záró kézi készülék  
2.81. Védelmi áramkörök  
2.82. Feszültségmentesnek nyilvánítás  
2.83. Kezelési körzet  
2.84. Hírközlő berendezések 
2.85. Hangrögzítő berendezés  
2.86. Tolatás  
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2.87. Járműmegfutamodás  
2.88. Szerelvény  
2.89. Vonat  
2.90. Személyszállító vonat 
2.91. Vonatszemélyzet   
2.92. Vonatfordítás  
2.93. A vonatnál alkalmazható sebesség  
2.94. Üzemi fékút  
2.95. Vészfékút  
2.96. Csökkentett fékút  
2.97. A vonat működésképtelen 
2.98. A vonat üzemképtelen  
2.99. A vonat mozgásképtelen  
2.100. A vonat gördülés képtelen  
2.101. Biztonsági járat  
2.102. Próbavonat  
2.103. Teszt vonat 
2.104. Szolgálati vonat  
2.105. Menetrend  
2.106. Menetrendi nap  
2.107. Üzemkezdet  
2.108. Forgalomba helyezés  
2.109. Üzemidő  
2.110. Üzemszünet  
2.111. Üzemszerű forgalom  
2.112. Vegyes forgalom  
2.113. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  
2.114. Rendkívüli esemény 
2.115. Havária esemény  

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása  

3.1. A forgalmi szolgálat feladata  
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei  
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei  
3.4. Szolgálatra jelentkezés  
3.5. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása  
3.6. Betegség bejelentése  
3.7. Szolgálat átadás, - átvétel  
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás  
3.9. Szolgálat ellenőrzése  
3.10. Szolgálati fegyelem  
3.11. Szolgálati felelősség  
3.12. Szolgálati út  
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4. Rendelkezések kiadása  
4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Szóbeli rendelkezések  
4.3. Szóbeli rendelkezések kiadása rádiótelefonon keresztül 
4.4. Írásbeli rendelkezések 

 
5. Üzemszerű forgalom  

5.1.  Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések  
5.2. Hozzájárulások  
5.3. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tároló helyre  
5.4. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése  
5.5. Személyszállító vonatok forgalomba állítása 
5.6. A személyszállító vonatok élesztése 
5.7. Biztonsági járat 
5.8. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása  
5.9. Járműfelügyelet menet közben  
5.10. A személyszállító vonatok áthaladása állomáson  
5.11. A személyszállító vonatok fordítása  
5.12. A személyszállító vonatok forgalomból való kiállása  
5.13. Vonali szerelvénytárolás  
5.14. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
5.15. A vonal forgalmának leállítása  
5.16. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése  
5.17. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tároló helyről  

 
6. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  

6.1. Általános rendelkezések  
6.2. Járművezetői beavatkozás szabályai 
6.3. A vonatok forgalomba állítása 
6.4. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
6.5. Járműfelügyelet menetközben 
6.6. Vonatok behaladása állomásra és kihúzó vágányra 
6.7. Vonatok áthaladása állomáson 
6.8. A vonatok fordítása  
6.9. A vonatok forgalomból való kiállása 
6.10. Foglalt vágányra járás 
6.11. Állomási kijelölt megállás helyétől eltérő megállás esetén követendő 

eljárás. 
6.12. A vonat ajtónyitás-engedélyezés körzet után áll meg.(állomási túlfutás) 
6.13. Pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályai. 
6.14. Eljárás ha a közlekedő személyvonaton vészjelzőt működtettek 
6.15. Eljárás ha a közlekedő személyvonaton ajtó vésznyitót működtettek 
6.16. Jármű meghibásodás esetén követendő eljárás. 
6.17. A hiba megállapítása és jelentése 
6.18. Hibakezelés a vonalon. 
6.19. A vonat működésképtelen 
6.20. A vonat üzemképtelen 
6.21. A vonat mozgásképtelen 
6.22. A vonat gördülésképtelen 
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6.23. Eljárás vezetői konzol -fedél hiba jelzés esetén 
6.24. Füst vagy tűzérzékelő hiba  
6.25. Utas szállítás ATPR üzemmódban 
6.26. Meghibásodott szerelvény kivonása forgalomból 
6.27. Akadályérzékelő,beesés gátló takarólemez hiba. 
6.28. Ajtóhiba ,ablaktörés 
6.29. A jármű CBTC berendezésének  meghibásodása 
6.30. ATC vészfékezés esetén követendő eljárás 
6.31. Az állomási utasforgalom-irányító berendezés távfelügyeletbe történő 

átvétele. 
6.32. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.33. Vasútbiztosító, forgalomirányító berendezés és vonatvezérlő rendszer   
6.34. meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.35. A gördülőállomány ATC fedélzeti berendezésének meghibásodása 

esetén követendő eljárás. 
6.36. Pályamenti berendezés meghibásodás esetén követendő eljárás. 
6.37. PPE automatika üzemképtelensége esetén követendő eljárás. 
6.38. Hírközlő berendezések meghibásodása. 
6.39. Állomási utasterek megfigyelésére szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodása esetén követendő eljárás  
6.40. Vonat utasterek megfigyelésére szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodása esetén követendő eljárás. 
 

7. Rendkívüli események  
7.1. Általános rendelkezések  
7.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje  
7.3. Rendkívüli feszültségmentesítés ,rendkívüli kikapcsolás 
7.4. Állomás lezárása 
7.5. Eljárás vésznyitással kezdeményezett menekítés esetén 
7.6. Eljárás homlokoldali menekítő ajtónyitás kezdeményezése esetén 
7.7. Eljárás alagúti kiszállítás esetén 
7.8. Eljárás tűz esetén 
7.9. Eljárás ha a vonaton utas rosszullét következett be. 
7.10. Utas rosszullétből bekövetkező haláleset. 
7.11. Eljárás ha az utas a pályára esett 
7.12. Gázolás 
7.13. A helyszíni megbízott feladatai gázolás esetén 
7.14. A baleset dokumentálása 
7.15. Váltófelvágás 
7.16. Villamos vezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen. 
7.17. Állomástávolságú közlekedés. 
7.18. Helytelen irányú közlekedés. 
7.19. Egyvágányú közlekedés. 

 

 
8. Havaria események 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. Állomási menekítés 
8.3. Alagúti kiszállítás 
8.4. Robbanóanyag,gyanús csomag észlelése. 
8.5. Bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) 



469  

8.6. Egyéb havaria esemény bekövetkezése 
8.7. A helyszín biztosítása. 

 
9. Üzemszünet 

9.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
9.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
9.3. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
10. Tolatás  

10.1. Általános rendelkezések  
10.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon  
10.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon  
10.4. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon  
10.5. Járművek kapcsolása  

 
11. Próbafutás 

11.1. Általános rendelkezések 
11.2. Próbafutás igénylése 
11.3. Próbafutás lebonyolítása 
11.4. Próbafutásban résztvevő személyek. 
11.5. Alkalmazható sebességek. 
11.6. Eljárás hibajelzés esetén. 
11.7. Eljárás kedvezőtlen időjárás esetén 
11.8. ATC berendezés próbája 
11.9. Próbafutás bekapcsolt szerviz kapcsolóval 
11.10. Próbafutás befejezése. 
11.11. Tesztfutás lebonyolítása. 

 
12. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése  
12.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
13. Állomások utasforgalmának megszervezése 

13.1. Általános rendelkezések 
13.2. Utasterek ellenőrzése 
13.3. Utastájékoztatás 
13.4. Utasok védelme 
13.5. Mozgólépcsők indítása leállítása 
13.6. Mozgólépcső meghibásodás esetén követendő eljárás 
13.7. Utasok mozgólépcsőn történő utazása 
13.8. Szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn 

 
 
14. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok  

14.1. A menetrend  
14.2. A menetrendszerkesztő közlekedés  
14.3. Menetrendi eltérés  
14.4. A vonatok számozása  
14.5. Szolgálati okmányok , 
14.6. Menetokmányok, fedélzeti napló 
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15. 1.sz.melléklet (teljes szöveg) 

 
16. 2.sz.melléklet (teljes szöveg) 
 
17. 3.sz.melléklet (teljes szöveg) 

 

 
BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzat 

(VHF/75609-1/2017-NFM) 
 

1. Általános rendelkezések 
1.1. A szabályzat tartalma 
1.2. A szabályzat hatálya 
1.3. A szabályzat ismerete 

 
2. A járműszemélyzet általános feladatai személyzettel ellátott jármű esetén,valamint 

központi járműfelügyelői feladatokat ellátók munkavállalók kötelességei 
2.1. Felelősség 
2.2. Szolgálati kötelességek 
2.3. Szolgálati beosztás és a szolgálat ellátásának feltételei 
2.4. Szolgálatra jelentkezés, szolgálat ellátása 
2.5. A jármű vezetésének átadása ATPR üzemmódban. 
2.6. Szolgálati előljárók 
2.7. Szolgálati út 
2.8. A jármű központi felügyelete MTO üzemmódban. 
2.9. A jármű altatott és élesztett állapota. 
2.10. Fékpróba 
2.11. Fékpróba végrehajtása MTO üzemmódban. 
2.12. Fékpróba végrehajtása ATPR üzemmódban 
2.13. A vezetői konzol aktív és inaktív állapota  
2.14. Felszerelési tárgyak 

 
3. A jármű átvétele és leadása 

3.1. Általános rendelkezések 
3.2. A jármű helyi (teljes ATPR Üzemű) átvétele és leadása 
3.3. Átvétele lengőkábellel ellátott tárolóhelyen 
3.4. Az élesztés folyamata 
3.5. Az utastér ellenőrzése 
3.6. Vészjelző készülékek ellenőrzése. 
3.7. A működéspróba menete. 
3.8. Leadás lengőkábellel ellátott tárolóhelyen 
3.9. Átvétel harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen 
3.10. Leadás harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen 
3.11. A jármű központi (egyszerűsített MTO üzemű ) átvétele és leadása. 
3.12. Átvétel harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen. 
3.13. Az élesztés folyamata 
3.14. A jármű ellenőrzése 
3.15. A működéspróba menete 
3.16. Leadás harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen 
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3.17. Belépés vonali és járműtelepi tárolóhelyre 
3.18. Kilépés vonali és járműtelepi tárolóhelyről 

 
4. Jármű tárolóhelyi ki- és behaladása 

Jármű tárolóhelyi ki és behaladása MTO üzemmódban. 
4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Kihaladás harmadik sínnel ellátott tárolóhelyről 
4.3. Behaladás harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyre 

 
Tárolóhelyi ki- és behaladás ATPR üzemmódban 
4.4. Általános rendelkezések. 
4.5. Kihaladás lengőkábeles tárolóhelyről 
4.6. Behaladás lengőkábellel ellátott tárolóhelyre 
4.7. Kihaladás harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyről 
4.8. Behaladás harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyre. 

 
5. Üzemszerű forgalom 

5.1. Járműtovábbítási üzemmódok. 
5.2. Biztonsági járat közlekedése 
5.3. Jármű közlekedtetése 
5.4. Pontos helyen történő megállás, utastéri ajtók nyitása állomáson 
5.5. Forgalomból történő kiállás 

 
6. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

Jármű közlekedtetése ATPR üzemmódban 
6.1. Állomási tartózkodás, állomási indítás 
6.2. Magatartás menetközben. 
6.3. Állomási behaladás 
6.4. Pontos helyen történő megállás, utastéri ajtók nyitása állomáson 
6.5. Állomási áthaladás 
6.6. Fordítás 
6.7. Irányváltás állomási peron mellett 
6.8. Forgalomból történő kiállás 

Meghibásodott jármű közlekedése 
6.9.  Általános rendelkezések 
6.10. Kiértesítés jármű meghibásodás esetén. 
6.11. Döntési jogosultság. 
6.12. Eljárás vezetői konzol-fedél hibajelzés esetén 
6.13. Üzemképtelen jármű közlekedtetése 
6.14. Mozgásképtelen jármű közlekedtetése 
6.15. Segélyvonat közlekedtetése 
6.16. Segélyvonat tolja vagy húzza a hibás járművet 
6.17. Egyéb a vonatok közlekedését befolyásoló események 

 
7. Rendkívüli események 

7.1. Kényszermegállás vonalon 
7.2. Ütközés 
7.3. Várakozás 
7.4. Utasok rendkívüli kiszállítása 
7.5. Teendők utas baleset esetén 
7.6. Utastéri ajtó vésznyitó kar működtetése esetén követendő eljárás, 
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7.7. Utastéri vészjelző működtetése esetén követendő eljárás 
7.8. Jármű tűzjelzés esetén követendő eljárás 
7.9. Utasok menekítése vonatból 

 
8. Tolatás 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. Sebességek 

 
9. Próbafutás 

9.1. Általános rendelkezések 
9.2. Próbafutás ATPR üzemmódban 
9.3. Próbafutás MTO üzemmódban 

 
10. Kocsik össze és szétcsatolása 

10.1. Általános rendelkezések 
10.2. Szétcsatolás 
10.3. Összecsatolás 
10.4. Fékezhetetlen motorkocsi csatolása 

 
11. Utastájékoztatás 

11.1. Általános rendelkezések 
11.2. Utastájékoztatás MTO üzemmódban 
11.3. Utastájékoztatás ATPR üzemmódban 

 
12. Munkavédelem 

12.1.  Általános rendelkezések 
12.2. Tilalmak 
12.3. Járműtelepi tárolóhely 
12.4. Tolatás, próbafutás, csatolás 
12.5. Feszültség mentesség 
12.6. Dolgozók szállítása 
12.7. Kocsiszíni speciális berendezések használati szabályai 

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

  
BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 

( VHF/75607-1/2017- NFM) 
 

Írásbeli kérdések 
1. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.2) 
2. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás ismeretére vonatkozóan? 

(1.10.) 
3. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 
4. Mit ért a jelzések parancselvén? (2.6.) 
5. A következő meghatározásokból melyik állítás igaz? (2.7) 
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6. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 
parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? 
(2.10.) 

7. Mi az eljárás, ha az utasításban fel nem sorolt jelzés alkalmazása válik 
szükségessé? (2.11) 

8. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 
9. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 
10. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 
11. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 
12. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek? (2.46.) 
13. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 
14. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 
15. Hogy kell elhelyezni az M4 metróvonalán a fényjelzőket? (2.53.) 
16. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 
17. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az M4 

metróvonalán? (2.66.) 
18. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld 

és alatta egy fehér fénye? (2.67.) 
19. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld fénye? (2.68.) 
20. Mit jelent a járműtelepi főjelző „Szabad a továbbhaladás” jelzése? (2.70.) 
21. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző?(2.73) 
22. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? (2.77) 
23. Ismétlő jelzőn "Egy sárga fény" jelzési képhez mely előírás kapcsolódik? (2.77) 
24. Hol vannak tolatásjelzők az M4 metróvonal területén? (2.78.) 
25. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelző? 

(2.85.) 
26. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 
27. Milyen üzemmódban kell figyelembe venni a „Pontos megállás helye” jelzőt? 

(2.102.) 
28. Hogy néz ki a „Próbapálya CBTC üzemi megállás helye” jelző? (2.103.) 
29. Mi a neve középről kifelé dőlő vörös-fehér csíkozású gerendának? (2.103.) 
30. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló takaró lemezt? 

(2.130.) 
31. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló sárga-fekete sávos 

ferde keresztet? (2.130.) 
 

 

Szóbeli kérdések 
 

1. Hol érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.1.) 

2. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (1.4.) 

4. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás ismeretére vonatkozóan? 

(1.10.) 

5. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása munkakörre vonatkozó 

szövegét? (1.10.) 

6. Mit nevezünk jelzőnek a DBR (M4) metróvonalon? (2.1.) 
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7. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? (2.1.) 

8. Mit nevezünk jelzőeszköznek a DBR (M4) metróvonalon? (2.2.) 

9. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 

10. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (2.6.) 

11. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 

parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? (2.10.) 

12. Milyenek lehetnek a jelzések? (2.13.) 

13. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! (2.18.) 

14. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! (2.19.) 

15. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (2.21.) 

16. Ismertesse a jelzők elhelyezésére vonatkozó előírást! (2.25.) 

17. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 

18. Hogyan kell értelmezni az egy időben adott eltérő értelmű jelzéseket? (2.30.) 

19. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (2.31.) 

20. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (2.36.) 

21. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 

22. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (2.39.) 

23. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (2.40.) 

24. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? (2.43-

2.47.) 

25. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 

26. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (2.43. a-d) 

27. Ismertesse az „ismétlő jelző” jellemzőit! (2.44.) 

28. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 

29. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (2.45.) 

30. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a "Menetengedély-határ" jelzők? (2.46.) 

31. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (2.46.) 

32. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek?(2.46.) 

33. Mely jelzők, fényjelzők a DBR (M4) metróvonalon? (2.48.) 

34. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 

35. Melyek a CBTC rendszer „MTO” járművezetési üzemmódjának jellemzői? (2.50.) 

36. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 

37. Milyen követési rendben történik a vonatok vezetése szabad kézi vezetés esetén? 

(2.51.) 

38. Milyen a fényjelzők kialakítása a DBR vonalon? (2.52.) 

39. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (2.53.) 

40. Ismertesse a fényjelzők jelölésére vonatkozó előírást! (2.54.) 

41. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 

42. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az M4 metróvonalán? 

(2.66.) 

43. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (2.67-2.71.) 

44. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld és 

alatta egy fehér fénye? (2.67.) 
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45. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat (nem MTO 

üzemmódban közlekedő vonat) személyzetének mit jelent a főjelző "zöld és alatta 

egy fehér" fénye? (2.67.) 

46. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.68.) 

47. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelentése? (2.69.) 

48. Egy zöld fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.70.) 

49. Egy vörös fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.71.) 

50. Milyen sebesség érték tartozik az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzők 

jelzéseihez? (2.72.) 

51. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző? (2.73.) 

52. Ismertesse az Ismétlő jelző jelzési képeit és jelentésüket! (2.74-2.77.) 

53. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”. Mi a jelzés értelme? (2.75.) 

54. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? (2.77.) 

55. Hol alkalmaznak tolatásjelzőt az M4 területén? (2.78.) 

56. Ismertesse a „Tolatásjelzők” és a „Menetengedély-határ jelzők” jelölésére vonatkozó 

előírásokat! (2.78-2.85.) 

57. Egy fehér fény a tolatásjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.81.) 

58. Az M4 metróvonalán alkalmazott mely jelzőkre lehet "hívójelzést" kivezérelni? (2.82.) 

59. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (2.83-2.85.) 

60. Mit jelent a helytelen irányú menetengedély-határ jelző jelzése? (2.84.) 

61. Egy vörös fény helytelen irányú menetengedély-határ jelzőn. Mi a jelzés értelme?  

(2.85.) 

62. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelző? 

(2.85.) 

63. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! (2.87-2.89.) 

64. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül? (2.95.) 

65. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (2.96.) 

66. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! (2.98-2.99.)  

67. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (2.100.) 

68. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér váltakozó 

csíkozása 10 cm széles? (2.101.) 

69. Ismertesse, hogy néz ki a "Pontos megállás helye" jelző? (2.102.) 

70. Hol kell elhelyezni a "Pontos megállás helye" jelzőt? (2.102.) 

71. Hol kell megállni a "Pontos megállás helye" jelzőnél? (2.102.) 

72. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 

73. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (2.103.) 

74. Vonathossztól függő megállás helye jelző. Mi a jelző értelme? (2.104.) 

75. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű "Á" betű. Mit jelent? (2.105.) 

76. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? (2.106.)  

77. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és a 

hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani?  (2.110.) 

78. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás 

esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (2.108-2.109.) 



476  

79. Ismertesse az „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! (2.110-

2.119.) 

80. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 

melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (2.111.)  

81. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 

mezejében fekete "5" -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (2.111.) 

82. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete "V" betű 

van. Mi a jelzés értelme? (2.113.) 

83. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér mezejében. 

Mi a jelzés értelme?(2.114.) 

84. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (2.120.) 

85. Mi a jelentése a "Vonathossz jelző"-nek? (2.121.) 

86. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek értelmezését! 

(2.124-2.129.) 

87. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn". Mit jelent? (2.125.) 

88. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (2.126.) 

89. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén fehér 

színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (2.127.) 

90. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (2.130.) 

91. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (2.131-2.133.) 

92. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik csoportba 

tartozik? (2.132.) 

93. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (2.133.) 

94. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a pálya 

közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét 

fedezni? (2.134.) 

95. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz elhelyezésére és 

jelzésének értelmezésére vonatkozó előírásokat! (2.134-2.135.) 

96. Ismertesse a „Megállj!” jelzés” adásmódját a közúti járművek részére! (2.136-2.138.) 

97. Hogyan kell "Megállj!" jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 

(2.139.)  

98. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére?(2.139-

2.141.) 

99. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. (2.146.) 

100. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. (2.147.) 

101. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 

fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (2.148.) 

102. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzéseit! (2.156-2.163.) 

103. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (3.2.) 

104. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? (3.2.) 

105. Ismertesse az "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel"-et, a „Jelzési 

parancs irányra figyelmeztető jel”-et a "Szelvény táblát"! (4.2.-4.4.) 
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106. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (4.4.) 

107. Van-e hangjelzés funkciója a vonatbefolyásoló berendezésnek a 

vonatszemélyzet számára? (1.sz. melléklet) 

108. Mi tartozik az utasmenekítési riasztások közé? (1.sz.melléklet) 

109. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? 3.sz. 

melléklet 

 

 
 

BKV Zrt . Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/75600-1/2017-NFM) 

 

Írásbeli kérdések 
 

1. A rövidrezáró-földelő megszakító a vontatási áramátalakítókba telepített olyan 
életvédelmi berendezés, amely a futósín és a harmadik-sín rövidrezárására és 
földelésére szolgál (2.95.) 

2. A rövidrezáró kézi készülék olyan életvédelmi berendezés, amely a jobb futó-
sínszál és a bal futó-sínszál helyszínen történő rövidrezárására szolgál (2.96.) 

3. A peronvész (a továbbiakban: PEP) áramkör kettős feladatot lát el. Feladata 
szükség esetén az állomási peron melletti harmadik-sín feszültségmentesítése, 
és az érkező vonat behaladásának megakadályozása a vasútbiztosító- és 
forgalomirányító berendezés által. Áramellátási szempontból működése 
megegyezik az alagúti kioldóéval. (2.97.) 

4. A peronvédelmi (a továbbiakban: PPE) automatika az állomási peron melletti, 
valamint a ki- és bejárati szakaszok élet- és vonatforgalom biztonságát szolgáló 
berendezés, amely a területre történő beesés vagy behatolás esetén feladatát 
és működését tekintve megegyezik a peronvész áramkörrel. (2.98) 

5. Az alagúti kioldó (a továbbiakban: TPEP) áramkör feladata a pálya 
feszültségmentesítési folyamatában, a kikapcsolt tápkörzet együttes biztonsági 
feltételeinek garantálása: a visszakapcsolás elleni reteszelés, és a rövidrezárás-
földelés biztosítása. (2.99.) 

6. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása azt 
jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek azok a 
biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás megakadályozását, a 
rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség ellenőrzését 
garantálják. (2.100.) 

7. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: utasítás) 
érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 metróvonalán járműtelepén és az 
összekötő összes aluljáró területen.(1.1) 

8. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: utasítás) 
érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 metróvonalon és járműtelepén. 
(1.1) 

9. A szolgálati elöljáró, valamely szakterület egyszemélyi felelős vezetője. (2.9) 
10. Mi a Parancskönyv? (2.13.) 
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11. Rendelkezés: A végrehajtó dolgozók felé adott, a forgalom lebonyolításával vagy 
valamely ténykedés végzésével kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli utasításokat, 
közléseket rendelkezésnek nevezzük.(2.16) 

12. A központi forgalmi menetirányító (a továbbiakban: KFM) az M4 metróvonal 
utasforgalmának egyszemélyi felelős irányítója, a végrehajtó forgalmi dolgozók 
szolgálati elöljárója. Munkáját a rendelkezésre álló technikai berendezések 
segítségével a szolgálatban lévő forgalmi végrehajtó dolgozók felé kiadott 
rendelkezéseivel irányítja és ellenőrzi a vonat- és utasforgalom biztonságos és 
menetrendszerű lebonyolítását. A forgalom lebonyolításával kapcsolatban az 
egész vonalra a forgalmi szolgálatok felé rendelkezési, rendkívüli esemény 
esetén a forgalom lebonyolítását, illetve menekítést érintő kérdésekben 
közvetlen érvényesíthető irányítói jog illeti meg. (2.20) 

13. Mit értünk a Metró-járművezető-i munkakör meghatározása alatt? (2.22.) 
14. A kezdőpont felől a végpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 

vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Keleti pályaudvar.(2.43.) 

15. A végpont felől a kezdőpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 
vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Kelenföld vasútállomás. (2.43) 

16. Mely munkavállalók szolgálati elöljárója a Műszaki diszpécser? (2.33.) 
17. Helyettesítse be a hiányzó kifejezéseket az alábbi meghatározásba! Űrszelvény: 

Az űrszelvény a ….. mellett és …. szabadon tartandó meghatározott …nek a 
vágánytengelyre …….. metszete. (2.50.) 

18. Az üzemszünet két menetrendi nap közötti időszak, amikor a berendezések 
karbantartása és javítása történhet. (2.130) 

19. Rendkívüli eseménykor a vonatforgalom minden esetben teljesen lehetetlenné 
válik. (2.134.) 

20. Forgalmi vágányoknak nevezzük a harmadik-sínnel ellátott, fényjelzők által 
szabályozott, a CBTC rendszer felügyelete alatt lévő, olyan vágányok 
összességét, ahol rendszeres vonatközlekedés történik, ide értve: a vonali, az 
állomási kihúzó, és a járműtelepi vágányokat (2.41.) 

21. Mit értünk fizikai térköz meghatározás alatt? (2.57.) 
22. Az állomási forgalmi személyzetek szolgálati beosztásával kinek van döntési 

jogosultsága az alábbi munkakörök közül? (2.24.) 
23. A váltó a vágányba épített olyan szerkezet, amely lehetővé teszi a vasúti 

járművek egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladását. (2.66) 
24. Melyek a kitérő részei? (2.66.) 
25. Mi minősül biztosított váltónak? (2.67.) 
26. Melyik váltó meghatározásra igaz az alábbi mondat: A jelző- és vasútbiztosító 

berendezés kezelőfelületéről elektromos úton vagy a helyszínen mechanikus 
váltózárral le van zárva, vagy állítását egyéb csúcssínrögzítő szerkezettel 
megakadályozták ? (2.68.) 

27. Statikus követési rend: CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.59.) 

28. Statikus követési rend: A valós fizikai térköz és védőszakaszos térközbiztosítás 
felügyelete alatt jelzőüzemre történő közlekedés. (2.59.) 

29. Dinamikus követési rend:CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.60.) 

30. A KFM a rendkívüli esemény kiváltó okának elhárítására megbízhatja valamelyik 
forgalmi dolgozót vagy forgalmi vizsgával rendelkező műszaki dolgozót a 
helyszíni irányítói feladatokkal. A megbízott dolgozónak az elhárítással 
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kapcsolatban rendelkezési joga van, azonban a munkáját a szolgálati elöljárója 
utasításai szerint köteles végezni. (2.37.) 

31. Amennyiben üzemszerű forgalomtól való eltérés vagy rendkívüli esemény esetén 
beavatkozó járművezető szükséges a személyszállító járműre, ki a járművezető 
szolgálat előljárója (2.38.) 

32. Forgalmi szempontból mely munkakörökkel áll folyamatos kapcsolatban az 
Energiadiszpécser? (2.32.) 

33. Csonka vágánynak nevezzük a vágánykapcsolatos állomások, illetve a 
járműtelepi vágányok energiaemésztő ütközőbakban végződő vágányait. (2.46.) 

34. Kétirányú forgalomra berendezett vasúti pályán a közlekedésre kijelölt irány a 
helyes irány. A kijelölt iránnyal ellentétes irány a helytelen irány. (2.44.) 

35. Összekötő vágánynak nevezzük a járműtelep és a forgalmi vágányok között lévő 
vagy két metróvonalat összekötő olyan üzemi vágányt, amely kétirányú 
forgalomra van berendezve. Az összekötő vágányok forgalomtechnológiai 
határán átadó szakaszok találhatók. (2.47.) 

36. Állomásnak nevezzük az vonatforgalom kiszolgálása céljából épített 
létesítményt. A vágánykapcsolatos állomás az vonatforgalom kiszolgálásán kívül 
alkalmas jármű fordításra, vagy egyik vágányról a másikra történő 
közlekedtetésére is. (2.54.) 

37. A menetengedély-határ (a továbbiakban: MAL) a CBTC rendszer által valamely 
védendő objektumra számított megállási pont (funkcionális, biztonsági MAL). 
(2.61) 

38. Váltófelvágásnak minősül, amikor a jármű csúcs felőli irányból a számára 
helytelen irányba álló váltóra ráhalad, és a sínek átállítását a jármű kerekei 
végzik.(2.75.) 

39. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: A váltó állítási folyamata 
közben a vonat csúcs felől érkezik a váltóra? (2.76.) 

40. A biztonságkritikus kezelések során a biztonsági feltételek meglétének 
ellenőrzése a Biztostó berendezés üzemviteli csoportvezető feladata és 
felelőssége. (2.81.) 

41. A fedélzeti automatika – automatikus vonatirányítás (ATO) és automatikus 
vonatvédelem (ATP) – a pályába integrált berendezés, amely az automatikus 
vonattovábbítás céljából került felszerelésre. (2.83.) 

42. Válassza ki a „Csökkentett üzemállapotok közüli 2. visszaesési szint” jellemzőit! 
(2.84.) 

43. A balíz az ATC-vel közlekedő jármű számára a pályán való tartózkodás pontos 
helymeghatározására szolgáló, aktív pályaelem. (2.88.) 

44. Válassza ki a helyes állítást az alábbiak közül, melyik a helyes meghatározás a 
kalibrálás fogalmával kapcsolatban? (2.91.) 

45. Válassza ki a helyes állítást a harmadik sín meghatározásával kapcsolatban! 
(2.92.) 

46. Egy tápkörzet táplálása önállóan nem kapcsolható ki csak párosával.  (2.94.) 
47. Mely munkakör teljeskörű jogosultsága a feszültségmentesnek nyilvánítás? 

(2.100.) 
48. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása azt 

jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek azok a 
biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás megakadályozását, a 
rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség ellenőrzését 
garantálják. A feszültségmentesnek nyilvánítás a KFM kizárólagos joga (2.100.) 

49. A vonat tolatás vagy vonatközlekedés céljából összeállított vontató- és vontatott 
járművek egysége.(2.107.) 
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50. A pontozott részek helyére válassza ki a megfelelő kifejezéseket: A vonat 
általában állomások közötti közlekedés céljából forgalomba állított olyan ………., 
amely az előírt jelzőeszközökkel, felszerelési tárgyakkal, ………… 
menetokmányokkal el van látva, és amelyen ……………… teljesít szolgálatot. A 
vonatokra vonatkozó rendelkezések érvényesek az egyedül közlekedő vontató 
járművekre is. MTO üzemmódban a vonat járműszemélyzet nélkül közlekedik 
automatikus vonatvédelem alatt, automatikus vonattovábbítással. (2.108.) 

51. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatnál alkalmazható sebesség”-gel 
kapcsolatban! A vonatnál alkalmazható sebességet meghatározza: (2.112.) 

52. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a csökkentett üzemi fékút 
meghatározásra! (2.116.) 

53. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a „vonat mozgásképtelenségére”! 
(2.119.) 

54. A kémvonat az üzemszünet után – szükség esetén rendkívüli esemény 
elhárítása után – a forgalmi vágányok ellenőrzése céljából közlekedő vonat. A 
kémvonat utasokat nem szállíthat. (2.121.) 

55. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: „A személyszállító 
járművek javítása után, vagy külön rendelkezésre próbafutást végző vonat”? 
(2.122.) 

56. A szolgálati vonat üzemi szállítások vagy karbantartás kiszolgálása céljából 
forgalomba állított vonat. (2.124.) 

57. Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. (2.126.) 
58. Mit értünk „Üzemkezdet” alatt? (2.127.) 
59. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” esemény! (2.135.) 
60. Havaria esemény : minden olyan hatósági intézkedés, amely az üzemelést érinti. 

(2.134,2.135.) 
61. Mit nevezünk „Üzemszerű forgalom”-nak az M4 metró esetében? (2.131.) 
62. Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi szolgálat feladata? 

(3.2) 
63. Mit kell biztosítania a Forgalmi szolgálatnak? (3.1.) 
64. Válassza ki az alábbi állítások közül, melyik feltétel nem szükséges a forgalmi 

szolgálat ellátásához? (3.3-3.7) 
65. Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető módszerátadó melletti 

gyakoroltatása esetén? (3.11.) 
66. A forgalmi dolgozók a szolgálati beosztásban feltüntetett időpontban és helyen, 

munkára képes állapotban, a formaruha viselésre kötelezettek a Ruhaellátási 
Szabályzatban meghatározott, tiszta formaruhában kötelesek szolgálatra 
jelentkezni. (3.15.) 

67. Válassza ki a helytelen állítást az „Alkohol vagy más tudatmódosító szer 
fogyasztásával” kapcsolatban! (3.17-3.20.) 

68. A munkavállaló a keresőképes igazolás kézhezvételét követő munkanapon 
köteles a szolgálati főnök által meghatározott szolgálati helyen jelenteni a 
munkára képes állapot napját. (3.24.) 

69. Kik nem tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.32.) 
70. Ki engedélyezheti a szolgálati hely elhagyását az alábbi személyek közül? (3.35.) 
71. Vonatforgalom irányítási feladat, kommunikáció lebonyolítható-e mobiltelefon 

segítségével? (3.61.) 
72. Személy- vagy forgalombiztonságot veszélyeztető rendelkezést kiadni nem 

szabad. Biztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést semmilyen 
körülmények között nem szabad végrehajtani. Az ilyen esetet jelenteni kell a 
szolgálati főnöknek.(3.62.) 
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73. A Parancskönyvbe és a Rendelkezések könyvébe bejegyzett utasítások és 
rendelkezések betartása kötelező.(3.69.) 

74. Válassza ki a helytelen állítást a szóbeli rendelkezések előírásaival 
kapcsolatosan! 

75. Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal ellentétes 
rendelkezéssel” kapcsolatban! (3.73.) 

76. Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? (3.83) 
77. Mikortól van érvényben az írásbeli rendelkezés? (3.85.) 
78. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés? (3.86.) 
79. A vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés rendszermonitorjainak 

színbeállítása és felbontása megváltoztatható? (3.102.) 
80. Ki rendelkezik a járműtelepi tárolócsarnok feszültség alá helyezése felett? (4.8) 
81. MTO üzemmódtól eltérő üzemmódban a vonat üzemszerűen utasokat szállíthat. 

(4.13.) 
82. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” kapcsolatban! 

(4.14.) 
83. Válassza ki a helyes állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” kapcsolatban! 

(4.15.) 
84. Ki adja le az üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket? (4.17.) 
85. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezése során adott 

figyelmeztető jelzésekkel” kapcsolatban! (4.18.) 
86. Mit jelent a munkalap leadása a   vonal forgalomba helyezési eljárása során? 

(4.22.) 
87. Válassza ki a helytelen előírást az üzemszünet utáni kiléptetésekkel 

kapcsolatban! (4.26.) 
88. Ki nem köteles jelenteni a KFM felé a forgalomba helyezési eljárással 

kapcsolatosan? (4.27.) 
89. A jelentés leadása után a jelentést tevő személyek olyan intézkedést nem 

tehetnek a KFM engedélye nélkül, amely a forgalom beindítását, illetve 
lebonyolítását hátráltatja vagy zavarja. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók 
a jelentés leadásával az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos intézkedési 
jogukat visszaadják a KFM-nek. (4.33.) 

90. Válassza ki a helytelen állítást! Miről köteles meggyőződni a JÁDI a forgalomba 
helyezési jelentésének leadása előtt? (4.38.) 

91. Forgalomba helyezési eljárás során ki végzi el a központi állítású váltók próbáját 
a vonali körzetben? (4.40.) 

92. A központilag vezérelt váltók üzemszerű működésének megállapításához, 
mennyi próbaállítást kell végrehajtania kötelezően a váltók próbáját végző 
munkavállalónak? 4.41.) 

93. Válassza ki, melyik az utolsó folyamat feladat a feszültség alá helyezési eljárás 
esetén!? (4.44.) 

94. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 
forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette, a pálya feszültség alá helyezését nem 
rendelheti el a szükséges biztonsági intézkedések megtétele nélkül még akkor 
sem, ha a feszültség alá helyezés időpontja elérkezett.(4.45.) 

95. Amennyiben az M4 metró CBTC rendszerrel felszerelt személyszállító vonatjai 
közlekedése nem üzemszerűen történik, ezt melyik üzemmódban tehetjük meg? 
(4.52.) 

96. Az M4-DBR metró vonal esetében a vonali vágányokon milyen követési rendben 
közlekednek a vonatok üzemszerűen? (4.53.) 
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97. Üzemszünetben a peron mellett tárolt vonat esetén a vonat távvezérelt 
élesztését a KFM még az állomás utasforgalomra történő megnyitása előtt 
köteles elvégeztetni.(4.67.) 

98. Válassza ki a helyes szabályzati előírást a biztonsági járatra vonatkozóan! (4.72-
4.83) 

99. Szállítható-e utas biztonsági járattal? (4.83.) 
100. Mely eszközök, berendezések nem a SICAS rendszer által felügyeltek? (4.100) 
101. MTO üzemmódban állomáson áthaladó vonat esetén mi a JÁDI kötelessége? 

(4.121.) 
102. Mi a teendő ha az utas az iránynak megmegfelelő végállomáson a vonatban 

maradt? (4.125.) 
103. CCTV kamera rendszeren keresztül ki ellenőrzi a kiálló vonat üres állapotát? 

(4.133.) 
104. Üzemidő alatt vonatot tárolni a vonalon csak távvezérelt altatásra alkalmas 

tárolóhelyen lehet. Vonatot csak feszültségmentesített pályán, altatva tárolni – 
tűzjelző rendszerrel ellátott vágányokon – a tűzjelző rendszer bekapcsolt 
üzemképes állapotában szabad! (4.144.) 

105. Válassza ki a helytelen állítást! Szolgálati küldeményeket személyvonatokon 
szállítani kizárólag abban az esetben szabad, ha az (4.147.) 

106. Hol történhet a PPE modulok szállítása vonaton, szolgálati küldeményként 
(4.154.) 

107. Válassza ki a helytelen szabályzati előírást! A feszültségmentesítés több 
lépésben megvalósuló összetett folyamat, amely…-ból tevődik össze. (4.173.) 

108. Mi a teendő ha a kijelölt személyszállító járművezető a a jármű vezetői konzol 
fedél nyitása során a kulcsot beletöri a zárszerkezetbe? (5.18.-5.19.) 

109. Válassza ki a helytelen állítást! A vonatot üzemképtelennek kell nyilvánítani, ha: 
(5.22.) 

110. M4 Metró személyszállító vonatközlekedésében alkalmazható-e a foglalt 
vágányra járás? (5.84.) 

111. Válassza ki a helytelen előírást a pályára leesett tárgy esetén követendő 
eljárással kapcsolatban! (5.104-5.105.) 

112. Mit jelent a DET-es IOS üzenet? (5.152.) 
113. Járművezető felügyelete mellett a vezetői konzolfedél eltávolítása illetve 

felhelyezésére mikor kerülhet sor? (5.166.) 
114. Válassza ki a helytelen előírást, az üzemképtelenné minősített vonattal 

kapcsolatosan! (5.179.) 
115. A KFM köteles a JÁDI-t felderítés céljából a helyszínre küldeni. Padlólemez feletti 

füst- vagy tűzjelzés esetén ha a helyszínre kirendelt JÁDI semmilyen kísérő 
jelenséget nem tapasztal (égett szag, füst), akkor a vonatot: ATPR üzemmódban 
utasok nélkül közlekedtetve; járműfedélzeti felügyelet mellett; a kirendelt JÁDI-
val folyamatos rádiókapcsolatot tartva rendkívüli felülvizsgálat céljából ki kell 
vonni a forgalomból. Rendellenesség észlelése a JÁDI köteles a KFM-et 
értesíteni. (5.197.) 

116. Mi a teendő, ha a személyszállító vonat mindkét fényszórója vagy mindkét 
zárjelzője meghibásodott? Válassza ki a helytelen állítást! (5.226.) 

117. Mely szakterület feladata a pálya MTO üzemre alkalmas állapotban tartása? 
(5.261-5.262.) 

118. Pályameghibásodás esetén a PFT dolgozó jelentésében mit kell meghatározni 
kötelezően az alábbiak közül? Nevezze meg a helytelen választ! (5.277.) 
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119. A váltómeghibásodásakor a KFM által kiküldött személy, miről kell 
meggyőződjön, hogy váltó egyértelműen használható forgalmi szempontból? 
Nevezze meg a helytelen válaszlehetőséget! (5.332.) 

120. Válassza ki a helytelen állítást PPE modulhiba elhárítási előírásaival 
kapcsolatosan! (5.382-5.386.) 

121. Mikor rendel ki a helyszínre helyszíni megbízottat a KFM? (6.8) 
122. Válassza ki a helyes állítást a Feszültség alatti pályára történő belépés 

szabályzati előírásai közül! (6.12.) 
123. Válassza ki a helytelen állítást! Indokolt esetben az alábbi munkák végezhetők 

feszültség alatti pályán: (6.19.) 
124. Milyen feltétellel lehet feszültség alatti pályára belépni? (6.23.) 
125. Feszültség alatti munkavégzés esetén, amennyiben pályára való belépéssel 

lehet csak elhárítani a hibát, milyen felszerelési tárgyakkal kell rendelkeznie a 
munkacsapatnak? (6.30.) 

126. Egészítse ki az alábbi előírást a megfelelő kulcskifejezésekkel: Feszültség- és 
forgalom alatti pályán végzendő munkákhoz csak a munkavégzéshez szükséges 
………., villamos műszereket, ………. szabad bevinni. …… cm-nél hosszabb 
tárgyat bevinni szigorúan tilos, kivételt képez a síntörésnél használatos ……. 
heveder (6.31.) 

127. Válassza ki a helyes előírást, a vonattal történő feszültség alatti pályára történő 
belépésre vonatkozóan! (6.33.) 

128. Válassza ki a helyes előírást, amennyiben fesz.alatti pályán munkavégzés 
történik, legfeljebb mekkora sebesség (6.40.) 

129. A DBR M4 Metróvonalon, hogyan lehetséges rendkívüli feszültségmentesítés? 
Válassza ki a helytelen állítást! (6.52.) 

130. A harmadik-sín feszültség alatti állapotában a menekítőjárdát menekítésre, vagy 
a jármű gyalogos megközelítésére használni tilos! Az ajtó nyítását követően a 
KFM köteles az állomás forgalmi személyzetét a helyszínre küldeni. (6.64.-6.65.) 

131. Válassza ki a helytelen előírást az „Állomási tűz esetén követendő” eljárás 
esetében (6.93.) 

132. Válassza ki a helytelen előírást az „Tűz esetén követendő” eljárás esetében 
(6.132.) 

133. Milyen esetben kell kötelezően rendőri intézkedést igényelni? Válassza ki a 
helytelen válaszlehetőséget! (6.139.-6.140.) 

134. Utasbeleset esetén a helyszínen intézkedő személy jelentésének mit kell 
tartalmaznia? Válassza ki a helytelen válaszlehetőséget! (6.174.) 

135. Válassza ki az Utasbalesettel kapcsolatos helytelen állítást! (6.181-.6.183.) 
136. Ha az utasok közül bárki a pályára került, az észlelő JÁDI milyen berendezést 

köteles működtetni? (6.189.) 
137. Gázolás után, mikor indítható újra a forgalom? Válassza ki a helyes 

válaszlehetőséget! (6.200.) 
138. Rendkívüli esemény esetén melyek a helyszíni megbízott feladatai? Válassza ki 

a helytelen állítást! (6.204.) 
139. Utasbaleset esetén metródolgozó mit állapíthat meg? (6.177.) 
140. Mi a teendő felszínről lefolyó vagy alagúti vízbetörés esetén ha a peronon, pályán 

jelentkező víz mennyisége olyan mértékű, hogy a vontatási áramellátást 
veszélyezteti? (7.31.) 

141. Válassza ki a helytelen választ! Milyen tárgyi feltételekkel történik a pályára lépés 
üzemszünetben? (8.8) 

142. Ha a munkavégzés a pálya vagy a harmadik-sín megbontásával jár, mikor 
engedélyezhető az üzemszüneti munkavégzés? (8.13.) 
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143. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történik a pályára és alagútba 
üzemszünetben belépés? (8.15.) 

144. Ki állíthat ki üzemszüneti munkavégzéseknél használatos munkalapot (8.16.) 
145. Üzemszüneti belépés esetén a hány példányos a munkaalapot alkalmazunk az 

M4 területén? (8.17.) 
146. Üzemszüneti munkavégés esetén, amennyiben a pályára történik a belépés, 

mivel történik a belépés dokumentálása (8.18.) 
147. Szükséges-e minden esetben dokumentálni az üzemszünetben pályára lépő 

munkacsapatokat? (8.20-8.21.) 
148. Amennyiben a szolgálati vonat feszültség alatti pályán közlekedik ki a felelős 

személy a szállított munkacsapat tagjainak testi épségéért? (8.31.) 
149. A szolgálati vonatok közlekedésével kapcsolatos forgalmazás rádiótelefonon 

történik. A szolgálati vonat közlekedése során, állomási vagy állomásközi 
tartózkodások alatt a rádiótelefont kikapcsolni szigorúan tilos! (8.45.) 

150. Ki felelős a járműtelepi kapuk zárva tartásával, a felszíni harmadik-sínnel ellátott 
körzet elhatárolásért? (11.7.) 

151. Üzemidőben a járműtelep felszíni körzetének harmadik sínnel ellátott vágányait 
feszültség állapot szerint milyen állapotúnak kell tekinteni?  (11.10.) 

152. A felszíni körzetben a feszültség alatti pályára való be- és kiléptetéshez a kapuk 
nyitását kerítés esetén ki végzi el? (11.14.) 

153. Válassza ki a helytelen állítást, az „Állomások utasforgalmának 
megszervezésével” kapcsolatban! (12.18.) 

154. Melyik metró munkakör köteles gondoskodni arról, hogy hogy az utazóközönség 
elől elzárt helyiségek ajtajai zárva legyenek? (12.18.) 

155. Mi a teendő, ha egy utas a mozgólépcsőre erőteljes szennyező anyagot juttat? 
(12.44.) 

156. Hány perccel előbb kell elvégezni a mozgólépcsők próbáját, az állomás 
utasforgalomra történő megnyitása előtt? (12.53.) 

157. Válassza ki a helytelen állítást a „Mozgólépcső meghibásodás esetén követendő 
eljárásokkal” kapcsolatban! (12.63.) 

158. Mikor köteles a mozgólépcsőt a megfigyelésre személy leállítani? (12.67.) 
159. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történhet mozgólépcsőkön történő 

szolgálati küldemények szállítása? (12.80-12,81.) 
160. A szolgálati helyen rendszeresített okmányokat a szolgálati helyről elvinni, lapjait 

kitépni, megrongálni vagy egyéb más módon olvashatatlanná tenni, elektronikus 
úton vezetett okmányt törölni tilos! (13.53.) 

161. Válassza ki a helytelen állítást a „Szolgálati okmányok vezetésével” 
kapcsolatban! (13.55.) 

162. Az F.2. Forgalmi Utasítás hatálya kiterjed-e külső vállalkozókra? (1.2.) 
163. Mi az előírás a F 2. Utasítás ismeretéről? (1.11.) 
164. Mit ír elő az F.2. Utasítás a külső vállalkozók munkavállalói számára? (1.11) 
165. Mit nevezünk "végrehajtó forgalmi szolgálatnak"? (2.4.) 
166. Mit nevezünk "társszolgálatnak"? (2.5.) 
167. Mit nevezünk "rendelkezések könyve"-nek? (2.14.) 
168. Mit ért értesítő könyv alatt és mi a célja? (2.15.) 
169. Mit nevezünk rendelkezésnek? (2.16.) 
170. Mit jelent a "döntési jogosultság"? (2.18.) 
171. Mit jelent az "intézkedési jog"? (2.19.) 
172. Mit jelent az állomási diszpécser-járművezető munkakör? (2.25.) 
173. Mi a feladata a kocsiszíni diszpécsernek? (2.26.) 
174. Mi a feladata a mozgató járművezetőnek? (2.29.) 
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175. Mit ért a beavatkozó járművezető tevékenységi körén? (2.38.) 
176. Mit ért központi járműfelügyelet alatt? (2.39) 
177. Lehet-e fedélzeti járműfelügyeletet ellátni, járművezetői képesítés nélkül? (2.39) 
178. Mit ért váltókezelő tevékenység alatt? (2.40.) 
179. Mit nevezünk "járműtelepi egyéb vágányok"-nak? (2.42.) 
180. Mit nevezünk térköznek? (2.56.) 
181. Mit nevezünk fizikai térköznek? (2.57.) 
182. Mit nevezünk lezárható váltónak? (2.69) 
183. Mit nevezünk aláváltásnak? (2.76.) 
184. Mit nevezünk forgalom leállításának? (2.77.) 
185. Mit nevezünk forgalom korlátozásának? (2.78.) 
186. Mi az alagúti kioldó (TPEP) áramkör feladata? (2.99) 
187. Mit nevezünk személyszállító vonatnak? (2.109.) 
188. Mit nevezünk tesztvonatnak? (2.123.) 
189. Mit nevezünk havária eseménynek? (2.135.) 
190. Az alábbiak közül mi a forgalmi szolgálat feladata? (3.2.) 
191. A kiképzés alatt álló személyek mikor végezhetnek gyakorlati munkát? (3.9) 
192. Az alábbiak közül mi a kiképzett dolgozó kötelessége? (3.14.) 
193. Mi a kötelessége a forgalmi dolgozónak, ha a szolgálatra jelentkezés helyén a 

kiadott rendelkezéseket nem tudja elolvasni? (3.26.) 
194. A forgalmi dolgozó kötelezhető-e a megjelölt munkaidején túli szolgálat 

teljesítésére? (3.28.) 
195. Miről kell gondoskodni a vezetőfülkével nem rendelkező utasszállító vonat 

járművezetés során? (3.34.) 
196. Hangrögzítő berendezésre kapcsolt hírközlőeszköznek számít-e a szolgálati 

mobiltelefon? (3.61.) 
197. Milyen előírás vonatkozik a Parancskönyvbe és a Rendelkezések könyvébe 

bejegyzett utasítások és rendelkezések betartására vonatkozóan? (3.69.) 
198. Milyen előírás vonatkozik a rádiótelefonra érkező hívásra vonatkozóan? (3.77) 
199. Hol kell szabályozni a rádióforgalmazásra vonatkozó részletes szabályokat? 

(3.82.) 
200. Milyen kötelezettsége van a KFM-nek a beavatkozásra kirendelt JÁDI-val 

szemben? (3.90) 
201. Milyen előírás vonatkozik a monitorok, számítógépek kezelő általi 

hangbeállítására? (3.103.) 
202. Hogyan történik üzemszerűen a személyszállító vonatok közlekedése az M4 

metróvonalán? (4.1.) 
203. Mikor működtethetők az állomások egyszemélyes üzemmódban? (4.5) 
204. Mikor működtethetők az utasszállító vonatok MTO üzemmódban? (4.5) 
205. Üzemszerűen lehet-e személyeket szállítani MTO üzemmódtól eltérő 

üzemmódban közlekedő vonaton? (4.13.) 
206. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.15.) 
207. Mikor kell a kocsiszíni és vonali szerelvénytároló-helyeket feszültség alá 

helyezni? (4.15.) 
208. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 

valamennyi forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette... (4.45.) 
209. Mi a teendő feszültség alá helyezés előtt, ha nem teljes körű a jelentés leadás? 

(4.46) 
210. Hogyan történik írásban feszültség alá helyezésről vonatkozó rendelkezés 

kiadása? (4.48.) 
211. Kik a felelősek a vonatok időben történő forgalomba állításáért? (4.58) 
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212. Miről kell gondoskodnia a KFM-nek ha a forgalomba állás helytelen irányba 
történik? (4.65.)  

213. Ki köteles intézkedni a vonat sikertelen távvezérelt élesztése esetén?(4.68.) 
214. Utasok számára megnyitott állomáson kinek a feladata a vonat élesztése, a KFM 

miről köteles gondoskodni? (4.70.) 
215. Hogyan kell megválasztani a biztonsági járat sebességét? (4.79.) 
216. Kik szállíthatók a biztonsági járattal? (4.83) 
217. Mi az eljárás sikertelen ajtózárás esetén? (4.92.) 
218. Kinek a részére kell jelenteni az ATS kezelőfelületre beérkezett 

vészfékriasztásokat? (4.101.) 
219. Kinek kell jelenteni a vonatokról érkező hibajelzéseket és vészhívásokat? 

(4.106.) 
220. Az alábbiak közül mi a kötelessége a KFM-nek, állomási túlfutás esetén? (4.114.) 
221. Áthaladás program hány vonatnak, hány állomásra állítható be? (4.115.) 
222. Kinek a kötelessége az MTO-ban történő állomási áthaladás beprogramozása? 

(4.116.) 
223. Hol történhet a vonatok üzemszüneti tárolása a vonalon? (4.139) 
224. Mi a teendője a KFM-nek ha az altatásra kiválasztott hely a távvezérelt altatás 

beállítására nem alkalmas? (4.142.) 
225. Mi a teendője a KFM-nek helyszíni altatás esetén, ha az altatásra kijelölhető 

vonali tároló helyen a járművezetői fülke ajtajának saját erőből történő nyitása 
(menekítő járda nélküli terület) nem lehetséges? (4.143.) 

226. Mi a teendő, ha a vonatot olyan vágányon kell tárolni, ahol a tűzjelző rendszer 
hibás vagy kikapcsolt illetve tűzjelző rendszerrel el nem látott? (4.145.) 

227. Hogyan lehet vonattal szolgálati küldeményt alagútba szállítani? (4.157) 
228. Mi a teendője a KFM-nek az utolsó vonatok késése esetén? (4.160.) 
229. Mi a teendője a KFM-nek az utolsó vonat üzemképtelenséggel járó 

meghibásodása esetén? (4.161.) 
230. A harmadik-sín kikapcsolása után mi biztosítja a rövidre zárást-földelést? 

(4.174.) 
231. Mi a kirendelt járművezető kötelessége a kirendelés után? (5.7) 
232. Mely területekre rendelhető ki beavatkozó járművezető? (5.8) 
233. Mi a KFM kötelessége állomásközbe történő járművezető kirendeléskor? (5.9) 
234. Hogyan rendelhető ki beavatkozó járművezető állomásközbe utasokat szállító 

vonatra? (5.10.) 
235. Mi az eljárás, ha a meghibásodott jármű váltókörzetben áll? (5.12.) 
236. Mi az eljárás, ha a vezetői konzol fedélbe a kulcs beszorul vagy beletörik? (5.19.) 
237. Az alábbiak közül mi a kötelessége a beavatkozó járművezetőnek, ha a 

járművezetés közben az utasok inzultálják? (5.20.) 
238. Az alábbiak közül mi a kötelessége a beavatkozó járművezetőnek, ha a 

járművezetés közben az utasok inzultálják? (5.20.) 
239. Az alábbiak közül mi a kötelessége a beavatkozó járművezetőnek, ha a 

járművezetés közben az utasok inzultálják? (5.20.) 
240. Az alábbiak közül mi a kötelessége a beavatkozó járművezetőnek, ha a 

járművezetés közben az utasok inzultálják? (5.20.) 
241. Mi a kötelessége a KFM-nek ha a beavatkozó járművezetőt a járművezetés 

közben az utasok inzultálják? (5.21.) 
242. ATPR üzemmódban állomásból történő kihaladáskor, ha a pálya 

feszültségmentessé válik, mi a járművezető teendője? (5.37.) 
243. Járművezető kirendelése kapcsán miről kell gondoskodni, ha a vonatban utasok 

tartózkodnak? (5.41.) 
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244. Az automatikus utastájékoztató rendszer használhatatlansága esetén mi a 
helyes eljárás? (5.50.) 

245. Mikor szabad a vonatokat foglalt vágányra járatni? (5.81) 
246. Hogy hajtható végre foglalt vágányra járatás? (5.84) 
247. Milyen pontos megállástól eltérő megállásokat ismerünk? (5.94) 
248. Hogy kezeli a rendszer az állomási túlfutást? (5.100.) 
249. Feszültségmentesítéssel járó PPE működést a rendszer hogy jelzi? (5.105.) 
250. Mikor engedélyezhető, üzemidőben a pályára beesett tárgy eltávolítása? (5.107.) 
251. Mit okoz MTO üzemmódban az ajtó vésznyitó működtetése menet közben? 

(5.122) 
252. Az ajtóvésznyitó működtetése esetén menekítőjárda felőli ajtónyitás mikor 

lehetséges? (5.123) 
253. Mit okoz MTO üzemmódban ha a haladó vonaton az ajtó vésznyitót működtették 

és a az ajtót is szétnyitották? (5.131) 
254. Mi az eljárás, ha vonat ajtóvésznyitó működtetése esetén a vonat állomásközben 

megállt és az ajtót is szétnyitották? (5.133.) 
255. Mi a teendő a pálya ismételt feszültség alá helyezése előtt? (5.135) 
256. Mi a kiküldött járművezető kötelessége a feszültségmentes pályán tartózkodó 

vonaton? (5.136.) 
257. Mikor köteles a KFM alagúti kiszállítást elrendelni, ha a pálya belátható időn belül 

nem helyezhető feszültség alá? (5.137) 
258. A járművezető honnan értesül arról, hogy a vonaton, ajtóvésznyitót működtettek? 

(5.138.) 
259. ATPR üzemmódban kinek a kötelessége a jármű felügyelete? (5.139.) 
260. Kinek a kötelessége az utastér vizuális megfigyelése? (5.140) 
261. Az utasok biztonsága érdekében mi a járművezető kötelessége egy tisztázatlan 

helyzet érdekében? (5.141.) 
262. Mia a teendő, a menet közben történt vésznyitó működtetés esetén? (5.142.) 
263. Ki dönt a vonat üzemképes állapotáról? (5.148.) 
264. Mi határozza meg a jármű hiba esetén követendő eljárást? (5.152.) 
265. Mit jelent a vonal vége IOS üzenet? (5.152.) 
266. Mi a BLP kötelessége a járműről beérkezett riasztásokkal kapcsolatban? (5.157.) 
267. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége… (5.158.) 
268. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége… (5.158.) 
269. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége… (5.158) 
270. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége… (5.158) 
271. Mikor végezhet ATPR üzemmódban közlekedő vonat járművezetője 

hibakezelést? (5.159.) 
272. A járművezetőnek mi a kötelessége a vezetői konzol elhagyása esetén? (5.160) 
273. Meddig kell a KFM-nek állvatartást elrendelni kiküldött JÁDI esetén? (5.165) 
274. Mi az előírás a vezetőikonzol-fedél eltávolítását és felhelyezését illetően? 

(5.166.) 
275. Mi a KFM kötelessége fedélzeti ATC vagy lokalizáció vesztéskor? 5.169) 
276. Mi az előírás az vonat üzemképessé nyilvánítására? (5.179) 
277. Mi az eljárás, ha az ATS kezelőfelületre vezetői konzolfedél nyitott állapot IOS 

jelzés (DET) érkezik be? (5.192) 
278. vezetőikonzol-fedél nyitott állapota esetén? (5.191) 
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279. Mi a teendő vezetőikonzol-fedél nyitott állapota esetén, ha a fedélzeti 
járműfelügyelet nem biztosítható? (5.193) 

280. Mi történik, ha a vonatról füst- vagy tűzriasztás érkezik a járműfelügyeleti 
rendszerbe? (5.194) 

281. Mi az eljárás padlólemez feletti füst vagy tűzjelzés esetén(5.196) 
282. Mi az eljárás, ha a kirendelt JÁDI, padlólemez feletti tűz és füstriasztás esetén 

nem talál (égett szag, füst) semmilyen rendellenességet? (5.196) 
283. Meghibásodott fedélzeti berendezésű vonattal utasok szállíthatók? (5.210.) 
284. ATPR üzemmódban közlekedő vonatok amennyiben nem járműfedélzeti, hanem 

egyéb meghibásodás van, hogy közlekedhetnek a vonalon? (5.206.) 
285. Mi az eljárás, ha a vonalon észlelik az akadályérzékelő rendellenességét? 

(5.216.) 
286. Mi az előírás, nyitott ajtó, törött ablak, használhatatlan visszapillantó berendezés 

esetére? (5.220.) 
287. Melyik állítás igaz? (5.222.) 
288. Ajtólezárást okozó hibánál mely esetekben kell a vonatot üzemképtelenné 

nyilvánítani? (5.225.) 
289. Mi az eljárás, ha a CBTC hiba vészfékezéssel következik be és a vonat csak 

ATPR + ATC Bypass üzemmódban közlekedtethető? (5.231.) 
290. Mi az előírás az M4 vonal vasútbiztosító és forgalomirányító rendszerének 

munkaállomások közötti átvételére? (5.238.) 
291. Mi az eljárás váltókörzet helyi üzemben történő működtetésére? (5.246.) 
292. Mi a JÁDI kötelessége, ha el kell hagynia a forgalmi ügyeletet? (5.255.) 
293. Két állomás egyidejű felügyeletének igény esetén mi az eljárás? (5.258.) 
294. Melyik szakterület feladata a pálya MTO üzemre alkalmas állapotban tartása? 

(5.261.) 
295. Mi a KFM kötelezettsége, ha pályahibáról kap jelzést? (5.263.) 
296. Mi a KFM kötelessége a pályahibáról kapott információ valósságának 

leellenőrzése érdekében? (5.264) 
297. Mekkora a sebessége a pályabejárásra közlekedtetett vonatnak? (5.265.) 
298. Mi a kötelessége a KFM-nek a szemlevonatot követő vonattal kapcsolatban? 

(5.269.) 
299. Mi a teendő az alagútban észlelt pályahiba esetén, ha a legközelebbi állomásra 

vonat érkezik? (5.274.) 
300. Mit kell tartalmaznia a PFT dolgozó jelentésének? (5.276.) 
301. Mi a kötelessége a KFM-nek a PFT dolgozó és a szemlére kirendelt beavatkozó 

járművezető jelentése birtokában? (5.278.) 
302. Közlekedtethető-e a munkavégzés helyén vonat MTO üzemmódban? (5.294.) 
303. Sínáramkör meghibásodás esetén a rendszernek milyen hibaüzenete van? 

(5.309) 
304. Mindig jelentő sínáramköri hiba (ARB) esetén, hogy haladhatnak a vonatok az 

adott szakaszon? (5.310) 
305. Mi az előírás sínáramköri hiba esetén a vonatok közlekedtetésére? (5.311.) 
306. Mi az eljárás álfoglalt szakaszon való áthaladásra? (5.314.) 
307. Milyen esetben közelítheti meg vonattal a szemrevételezésre kijelölt területet a 

kiérkező PFT szakember? (5.317.) 
308. Mit ért egymást veszélyeztető vágányútnak? (5.323.) 
309. Milyen feltétel mellett engedélyezhető párhuzamos vágányúton egyidejű 

vonatmozgás? (5.324.) 
310. Mi a KFM kötelessége váltó meghibásodásakor? (5.332.) 
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311. Mikor végezhető karbantartási munka a vasútbiztosító és forgalomirányító 
berendezésen? (5.359) 

312. Mi a kötelessége a technikai szobába be és kilépő karbantartó személyzetnek? 
(5.360) 

313. Mi az eljárás, ha berendezésen üzemidő alatt javítási, hibaelhárítási munkát kell 
végezni? (5.362.) 

314. Mikor köteles a központi diszpécserszolgálat ellenőrizni a PPE állapotát? (5.366.) 
315. A PPE folyamatos aktív riasztása esetén mi a teendő? (5.369.) 
316. Mi az eljárás kismértékű PPE hibajelzés esetében? (5.371.) 
317. Mi az előírás a PPE kalibrálásra vonatkozóan? (5.376.) 
318. A peronvédelemmel nem rendelkező állomással járművezető hiányában mi a 

teendő? (5.379.) 
319. Automatikus peronvédelem hiánya esetén mely feltételek együttes meglétével 

tartható fenn egy állomás forgalma MTO üzemmódban? (5.379) 
320. Mi a teendő, üzemszünetben észlelt PPE modulhiba esetén? (5.382.) 
321. Csúcsidőszakban kezdeményezhető-e PPE modulcsere? (5.383) 
322. Mi az előírás a menekítést támogató rendszerrel kapcsolatban? (5.387.) 
323. Mi az előírás a vonatok forgalomba adásáról a menekítést támogató rendszerrel 

kapcsolatban? (5.389) 
324. hibás menekítést támogató rendszerrel vonat? (5.390) 
325. ATPR üzemmódban rádiótelefon hiba esetén hogy haladható meg a "Megállj" 

állású főjelző? (5.396) 
326. Használható-e kapcsolattartásra rádiótelefon hiba esetén a segélykérő? (5.396) 
327. Mi az eljárás, ha a teljes CCTV kamerarendszer meghibásodik? (5.398) 
328. Ha vizuális ellenőrzés csak a forgalmi ügyeleten áll rendelkezésre kirendelhető-

e a JÁDI beavatkozó járművezetőnek? (5.401.) 
329. Mi a teendő liftkamera meghibásodás esetén? (5.404.) 
330. Mi az általános szabály a vonat belső utastéri kamerakép meghibásodása 

esetén? (5.405.) 
331. A járművek melyik utastéri kameráinak hibája esetén kell a hibát "vonal vége " 

IOS ként minősíteni és a kocsiszín felőli végállomáson a vonatot kivonni a 
forgalomból? (5.406.) 

332. Milyen feltételekkel tartható fenn a forgalom a BLP munkahely CCTV rendszer 
teljes meghibásodása esetén? (5.409.) 

333. Mi az eljárás a központi rendszer teljes meghibásodása esetén? (5.410) 
334. Mi az eljárás a lift-segélykérő rendszer meghibásodása esetén? (5.415.) 
335. Mi az eljárás, ha valamely külső vállalkozó munkavégzéséhez is szükséges 

feszültség és forgalom alatti pályára belépés? (6.17) 
336. Indokolt esetben az alábbiak közül mely munkák végezhetők feszültség alatti 

pályán? (6.19.) 
337. Mi az eljárás, ha vonattal kell belépni a feszültség és forgalom alatti pályára? 

(6.20.) 
338. Hol történhet munkavégzés feszültség és forgalom alatti pályán vonatforgalom 

mellett? (6.21.) 
339. Az alábbiak közül mi a feltétele a feszültség- és forgalom alatti pályán, illetve az 

alagúti vagy elzárt területen történő munkavégzésnek? (6.22.) 
340. Milyen feltételek mellett lehet vonalalagúti területre, műtárgyba gyalogosan 

belépni? (6.23.) 
341. Vonal alagúti területen, vágánytérbe pályaszintre történő belépés esetén mit 

köteles tenni a KFM? (6.25.) 
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342. Hol szabad belépni a pályára, vonalalagúti területen vágánytérbe, feszültség 
alatt? (6.25.) 

343. Milyen esetben folytathatja útját a valamely műtárgyba beléptetést végző vonat? 
(6.36.) 

344. Mennyi az engedélyezett legnagyobb sebesség az alagúti munkavégzés helyén? 
(Fesz.alatti pályán) (6.40.) 

345. Milyen feltétellel rendelhető ki vonat, ki vagy belépő munkacsapat szállítására? 
(6.32.) 

346. Mi az eljárás a forgalmi viszonyok között működtetett PEP vagy PPE működés 
során? (6.51.) 

347. Rendkívüli esemény kapcsán mely esetben kell az állomásokat lezárni? (6.74) 
348. Használható-e a menekítő járda a harmadik-sín feszültségalatti állapotában? 

(6.93) 
349. Vonatról érkező tűzriasztás esetén mi az eljárás? (6.127) 
350. Hogyan avatkozik be a vonatvezérlő rendszer, ha tűzriasztást észlel? (6.129) 
351. Mi a teendője a KFO-nak ha a vonatvezérlő rendszer a tűzesetes vonatot az 

állomásba állva tartja? (6.130.) 
352. Az alábbiak közül mi a teendője a BLP-nak és a KFM-nek a vonatról érkező 

tűzriasztás esetén? (6.131.) 
353. Mit köteles biztosítani a KFM ha az állomáson tűz vagy égő vonat van? (6.133.) 
354. Átszálló állomásokon (más vonalra) mit kell ellenőrizni tűz esetén? (6.135.) 
355. Ha a vonat ellenőrzése során, a kameraképeken füst érzékelhető mi az eljárás 

kirendelést illetően? (6.161.) 
356. Hogy lehet a tűzesetes vonatot a forgalomból kivonni? (6.166.) 
357. Mi a kameraképekre vonatkozó kötelessége a KFM-nek a vonatban 

bekövetkezett haláleset kapcsán? (6.188) 
358. Melyik a helyes állítás? (6.216.) 
359. Ki és milyen feltételekkel rendelhet el állomástávolságú közlekedést? (6.230) 
360. Mely felsorolás tekintendő havária eseménynek? (7.1) 
361. Havária esemény bekövetkeztekor mi a forgalmi szolgálat feladata? (7.3.) 
362. Mire kell törekedni egy menekítés megszervezése kapcsán? (7.6) 
363. Mit jelent a mozgólépcsők vészeseti üzemmódja? (7.10.) 
364. Az alagúti menekítés esetén melyik állomásra kell a mozgólépcsők vészeseti 

üzemmódban történő működtetését elrendelni? (7.11.) 
365. Mely állítás igaz az alagúti kiszállítást illetően? (7.14) 
366. Mi az eljárás őrizetlenül hagyott csomag észlelése esetén? (7.19) 
367. Melyik a helyes eljárás bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) esetén? (7.21.) 
368. Mi az eljárás, ha a vízbetörés olyan mértékű, hogy a vontatási áramellátást is 

veszélyezteti? (7.32.) 
369. Mit ért a helyszín biztosításán? (7.33.) 
370. Mi a helyszínt biztosító személy alapvető feladata az alábbiak közül? (7.34.) 
371. Hogy történik a szolgálati vonatok mozgásának szervezése? (8.7) 
372. Hogy lehet végezni tolatási mozgást AM4-M4 típusú járművel? (9.4.) 
373. Mi az előírás tolatás megkezdése előtt fékpróbával kapcsolatban ATPR 

üzemmódban? (9.9) 
374. Mi az előírás tolt menetben történő tolatási mozgás esetére? (9.14.) 
375. Mennyi a járműtelepen alkalmazható sebesség és az alkalmazható üzemmód 

harmadik-sínnel ellátott vágányokon? (9.30.) 
376. Mi az előírás a kocsiszín hátsó tároló helyre való behaladással kapcsolatban? 

(9.32) 
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377. Milyen állásba kell tartani a járműtelepi (egyéb) vágányokban levő váltókat? 
(9.39) 

378. Ki állíthatja a helyszíni állítású váltókat? (9.41.) 
379. Mennyi a járműtelepi egyéb vágányokon a tolatás sebessége? (9.45.) 
380. Hány próbapálya került kialakításra az M4 Metróvonalon? (10.1.) 
381. Kinek a feladata a próbapályákon lebonyolított próbafutás irányítása? (10.5.) 
382. Mi az összefüggés a próbafutás és a biztosítóberendezés között? (10.7) 
383. Végezhető-e üzemidőben a vonalon próbafutás? (10.9) 
384. Végezhető-e üzemidőben próbafutás a vonalon? (10.14.) 
385. A forgalmi vágányokra, illetve a próbapályára történő beállás előtt mi a 

járművezető kötelessége? (10.15.) 
386. Mely feltételek mellett közlekedtethető üzemidőben tesztelési célból vonat? 

(10.65.) 
387. Melyik állítás a helyes általános szabály? (11.2) 
388. Hogy helyezhetők el utas tájékoztatók és feliratok az állomásokon? (12.9.) 
389. Mi az előírás a biztonsági sávot figyelő infra rendszerrel kapcsolatban? (12.14.) 
390. Mi az eljárás üzemszünetben a hatósági intézkedések végzésével? (12.18.) 
391. Mi az eljárás, ha peron telítettsége utas biztonságot veszélyeztetően 

megnövekedett? (12.33.) 
392. Kinek adhatja ki a mozgólépcső gépház kulcsát a JÁDI? (12.47.) 
393. Milyen menetrendeket alkalmazunk a jellemző forgalmi igények alapján? (13.4.) 
394. Hogy kezeli az ATS rendszer a menetrendi eltérést? (13.24.) 
395. Milyen menetjellegeket alkalmazunk?(13.26.) 
396. Melyek az alkalmazott állomási tartózkodási idők típusai? (13.27.) 
397. Milyen menetrendi eltéréseket ismer? (13.28) 
398. Késést okozó esemény után mely esetben kell a forgalmat menetrendszerűnek 

tekinteni? (13.38.) 
399. Mit jelent a kötött menetrend? (13.39) 
400. Mi az eljárás a kötött menetrendet érintő eltérésekkel? (13.29) 
401. Melyik a helyes állítás a vonatok egyedi azonosításával kapcsolatban? (13.48.) 
402. Milyen feltételek teljesülése után lehet üzemszünetben a felszíni körzetet 

feszültség alá helyezni? (11.9) 
403. A BLP illetve a járművezető kinek köteles a meghibásodás észlelését jelenteni? 

(5.150.) 
404. Mi határozza meg a jármű hiba esetén követendő eljárást? (5.152.) 
405. Mit jelent a vonal vége IOS üzenet? (5.152.) 
406. Mi a BLP kötelessége a járműről beérkezett riasztásokkal kapcsolatban? (5.157.) 
407. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége…(5.158.) 
408. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége…(5.158.) 
409. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége….(5.158.) 
410. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége…(5.158.) 
411. végezhet ATPR üzemmódban közlekedő vonat járművezetője hibakezelést? 

(5.159) 
412. A járművezetőnek mi a kötelessége a vezetői konzol elhagyása esetén? (5.160) 
413. Meddig kell a KFM-nek állvatartást elrendelni kiküldött JÁDI esetén? (5.165.) 
414. Mi az előírás a vezetőikonzol-fedél eltávolítását és felhelyezését illetően? 

(5.166.) 
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415. Mi a KFM kötelessége fedélzeti ATC vagy lokalizáció vesztéskor? (5.169.) 
416. Mi az előírás az vonat üzemképessé nyilvánítására? (5.179.) 
417. Mi az eljárás, ha az ATS kezelőfelületre vezetői konzolfedél nyitott állapot IOS 

jelzés (DET) érkezik be? (5.192.) 
418. Mi történik vezetőikonzol-fedél nyitott állapota esetén? 
419. Mi a teendő vezetőikonzol-fedél nyitott állapota esetén, ha a fedélzeti 

járműfelügyelet nem biztosítható? (5.193) 
420. Mi történik, ha a vonatról füst- vagy tűzriasztás érkezik a járműfelügyeleti 

rendszerbe? (5.194.) 
421. Mi az eljárás padlólemez feletti füst vagy tűzjelzés esetén? (5.196) 
422. Mi az eljárás, ha a kirendelt JÁDI, padlólemez feletti tűz és füstriasztás esetén 

nem talál (égett szag, füst) semmilyen rendellenességet? (5.197) 
423. Meghibásodott fedélzeti berendezésű vonattal utasok szállíthatók? (5.201.) 
424. Meghibásodott fedélzeti automatika esetén mely esetben szállítható utas? 

(5.203.) 
425. ATPR üzemmódban közlekedő vonatok amennyiben nem járműfedélzeti, hanem 

egyéb meghibásodás van, hogy közlekedhetnek a vonalon? (5.206) 
426. Mi az eljárás, ha a vonalon észlelik az akadályérzékelő rendellenességét? 

(5.216.) 
 

 
Szóbeli kérdések 

 

1. Hol érvényes a Dél-Buda-Rákospalota (továbbiakban M4) metróvonal F.2 

Forgalmi Utasítása? ( 1.1.) 

2. Kikre kötelező érvényűek az F.2. Forgalmi Utasítás előírásai? ( 1.2.-1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.2. Forgalmi Utasítás? ( 1.4.) 

4. Kiknek és milyen mértékben kell ismerni az F.2. Forgalmi Utasítás szövegét? ( 

1.11.-1-12.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálat, végrehajtó forgalmi 

szolgálat, társszolgálat! ( 2.3.-2.5.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati főnök, szolgálati elöljáró, 

szolgálati hely, szolgálati okmány! ( 2.8.-2.9., 2.11.-2.12-) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: parancskönyv, rendelkezések könyve, 

értesítőkönyv! ( 2.13.-2.15.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: rendelkezés, rendelkezési jog átadása, 

döntési jogosultság, intézkedési jog! ( 2.16.-2.19.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: központi forgalmi menetirányító, block- 

post járműtelepi forgalmi szolgálattevő! ( 2.20.-2.21.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: központi forgalmi operátor, központi 

utasforgalom-irányító diszpécser! ( 2.22.-2.23.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: műszakvezető diszpécser, állomási 

diszpécser –járművezető, kocsiszíni diszpécser! ( 2.24.-2.26.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: Járművezető instruktor, metró- 

járművezető, mozgató járművezető! ( 2.27.-2.29.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető, 
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energiadiszpécser! ( 2.30.-2.32.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: műszaki diszpécser, műszaki ügyeletes, 

biztosítóberendezés-üzemviteli csoportvezető! ( 2.33.-2.35.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: pályamester, központi forgalmi 

menetirányító helyszíni megbízottja, beavatkozó járművezető! (2.36.-2.38.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: járműfelügyelet, váltókezelő! (2.39.- 2.40.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi vágányok, járműtelepi egyéb 

vágányok, jobb – bal vágány! ( 2.41.-2.43.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat: helyes – helytelen irány, kihúzó vágány, 

csonka vágány! ( 2.44.-2.46.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: összekötő vágány, forgalom 

technológiai határ, átadószakasz! ( 2.47.-2.49.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: űrszelvény, rakszelvény, vágányút, 

megcsúszási vágányút! ( 2.50.-2.53.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: állomás, állomásköz! ( 2.54.-2.55.) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: térköz, fizikai térköz, virtuális térköz! ( 

2.56.-2.58.) 

23. Ismertesse a következő fogalmakat: statikus követési rend, dinamikus 

követési rend, menetengedély-határ! ( 2.59.-2.61.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: közlekedés állomás távolságban, foglalt 

vágányra járás, járműtelep, próbapálya! ( 2.62.-2.65.) 

25. Ismertesse a következő fogalmakat: kitérő, biztosított váltó, lezárt váltó! ( 

2.66.-2.68.) 

26. Ismertesse a következő fogalmakat: lezárható váltó, le nem zárt váltó, le nem 

zárható váltó! ( 2.69.-2.71.) 

27. Ismertesse a következő fogalmakat: érintett váltó, védőváltó, váltó helyes 

állása! ( 2.72.-2.74.) 

28. Ismertesse a következő fogalmakat: váltófelvágás, aláváltás!(2.75.-2.76.) 

29. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalom leállítása, forgalom 

korlátozása! 

( 2.77.-2.78.) 

30. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre nem 

tervezett vágányzár, biztonságkritikus kezelés! ( 2.79.-2.81.) 

31. Ismertesse a következő fogalmakat: éberségi berendezés, fedélzeti 

automatika, fedélzeti automatika üzemállapotai! ( 2.82.-2.84.) 

32. Ismertesse a következő fogalmakat: jármű készenléti funkciója, MTO 

üzemmód, ATPR üzemmód! ( 2.85.-2.87.) 

33. Ismertesse a következő fogalmakat: transzponder (balíz), jármű fedélzeti ATC 

berendezések rendszerinicializálása! ( 2.88.-2.89.) 

34. Ismertesse a következő fogalmakat: lokalizálás, kalibrálás! ( 2.90.-2.91.) 

35. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín 

áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása, tápkörzet! ( 2.92.-2.94.) 

36. Ismertesse a következő fogalmakat: rövidrezáró-földelő megszakító, 

rövidrezáró kézi készülék! ( 2.95.-2.96.) 

37. Ismertesse a következő fogalmakat: védelmi áramkörök, 
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feszültségmentesnek nyilvánítás!( 2.97.-2.100.) 

38. Ismertesse a következő fogalmakat: kezelési körzet, távfelügyelet, hírközlő 

berendezések, hangrögzítő berendezés! ( 2.101.-2.104.) 

39. Ismertesse a következő fogalmakat: tolatás, jármű megfutamodás, 

(2.105.-2.106.) 

40. Ismertesse a következő fogalmakat: szerelvény, vonat, személyszállító vonat! 

( 2.107.-2.109.) 

41. Ismertesse a következő fogalmakat: vonatszemélyzet, vonatfordítás, vonatnál 

alkalmazható sebesség! ( 110.-2.112.) 

42. Ismertesse a következő fogalmakat: vonat működésképtelen, vonat 

üzemképtelen, vonat mozgásképtelen, vonat gördülésképtelen! (2.117.- 2.120.) 

43. Ismertesse a következő fogalmakat: biztonsági járat, próbavonat, tesztvonat, 

szolgálati vonat! ( 2.121.-2.124.) 

44. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi nap, üzemkezdet, 

forgalomba helyezés! ( 2.125.-2.128.) 

45. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemidő, üzemszünet, üzemszerű 

forgalom, vegyes forgalom! ( 2.129.-2.132.) 

46. Ismertesse a következő fogalmakat: eltérés üzemszerű forgalomtól, rendkívüli 

esemény, havária esemény! ( 2.133.-2.135.) 

47. Mi a forgalmi szolgálat feladata? ( 3.1.-3.2.) 

48. Ismertesse a forgalmi szolgálat ellátásának feltételeit! ( 3.3.-3.7.) 

49. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit! ( 3.8.-3.12.) 

50. Mikor kell a dolgozónak alap vagy időszakos vizsgát tenni? Mi a kiképzett 

dolgozó kötelessége, hogy munkáját eredményesen tudja ellátni? (3.13- 3.14.) 

51. Hogyan kell szolgálatra jelentkezni? ( 3.15.-3.16.) 

52. Mi a teendő, ha szolgálatra alkalmatlan állapotban van a munkavállaló? Mikor 

kell bejelenteni, ha betegség miatt nem tud szolgálatra jelentkezni a 

munkavállaló? ( 3.17.-3.21.) 

53. Mi a forgalmi dolgozó kötelessége a szolgálat átvétele illetve megkezdése előtt? 

( 3.25.-3.26.) 

54. Hogyan kell a szolgálatot átadni folytatólagos szolgálat esetén? Mikor köteles 

a forgalmi dolgozó munkaidőn túl szolgálatot teljesíteni ( 3.27.-3.28.) 

55. Mit jelent az átvevő részéről az írásbeli szolgálat átvétele? Mi a központi forgalmi 

menetirányító kötelessége a szolgálat átvétele után? (3.30.-3.31.) 

56. Ismertesse a szolgálati helyen való tartózkodásra vonatkozó előírásokat! ( 

3.32.-3.34.) 

57. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó előírásokat!(3.35.-3.36.) 

58. Ismertesse a szolgálat ellenőrzésére vonatkozó előírásokat! (3.37.-3.38.) 

59. Ismertesse a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! ( 3.39.-3.48.) 

60. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! ( 3.49.-3.52.) 

61. Ismertesse a szolgálati út betartására vonatkozó előírásokat! (3.53.-3.55.) 

62. Hogyan kell kiadnia a rendelkezésre jogosultnak a rendelkezéseit? ( 3.56.- 

3.58., 3.62.) 

63. Milyen mértékben felelős a rendelkezési jog átadása esetén a megbízott? Ki és 
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hogyan közli az átadás tényét? ( 3.59.-3.60.) 

64. Hogyan lehet szolgálati mobiltelefonon rendelkezést kiadni? ( 3.61.) 

65. Milyen rendelkezések találhatók a „Parancskönyv”-ben? Ki adja ki ezeket a 

rendelkezéseket? Mi a teendő a „Parancskönyv”-vel? ( 3.63.-3.69.) 

66. Ismertesse a szóbeli rendelkezések kiadásának rendjét! ( 3.70.-3.74.) 

67. Ismertesse a rádiótelefonon kiadott szóbeli rendelkezések rendjét! 

(3.75.-3.82.) 

68. Ismertesse az írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! ( 3.83.-3.90.) 

69. Ki és hogyan kezelheti a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezést? ( 

3.91.-3.95.) 

70. Mi a kötelessége a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés kezelését 

végző dolgozónak riasztások és hiba észlelése esetén? ( 3.96.-3.99.) 

71. Miket tilos a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezésen? ( 3.100.- 3.103.) 

72. Mikor lehet járművezető nélkül utasokat szállítani az M4 metróvonalon? ( 

4.1.-4.2.) 

73. Milyen rendelkezési jog illeti meg a KFM-t üzemszerű forgalomban? Mi a 

kötelessége a szolgálatban lévő dolgozóknak, ha az üzemszerű forgalom 

lebonyolítását bármi zavarja? ( 4.7.-4.13.) 

74. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendőket? 

Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? ( 4.14.-4.16.) 

75. Ismertesse az üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket, a jelzések értelmét! ( 

4.17.-4.20.) 

76. Ismertesse az üzemszünetben dolgozók kilépésének rendjét! ( 4.21.-4.25.) 

77. Mikor, kiknek kell hozzájárulásukat adniuk a feszültség alá helyezéshez a 

KFM-nek? Mikor adhatják le a jelentésüket? ( 4.26.-4.36.) 

78. Mikor kell a JÁDI-nak az állomási jelentését leadnia a KUD-nak? Mit 

tartalmaz ez a jelentés? ( 4.37.-4.39.) 

79. Kinek a kötelessége a váltók próbáját elvégezni a forgalomba helyezés során? 

( 4.40.-4.41.) 

80. Ismertesse a forgalmi vágányok feszültség alá helyezésére vonatkozó 

előírásokat! ( 4.42.-4.51.) 

81. Hogyan történik a vágányút beállítása automatikus üzemben? (4.53.-4.57.) 

82. Kik a felelősek a vonatok időbeni forgalomba állításáért? Honnan történhet a 

vonatok forgalomba állása? ( 4.58.-4.61.) 

83. Mikor, hol és hogyan kell a vonatnak várakoznia forgalomba állás előtt? Hova 

állhat forgalomba a vonat? ( 4.63.-4.65.) 

84. Ismertesse a személyszállító vonatok élesztésére vonatkozó előírásokat! ( 

4.66.-4.71.) 

85. Ismertesse   a   biztonsági   járat   közlekedésére   vonatkozó   előírásokat! ( 

4.72.-4.83.) 

86. Mi a kötelessége a JÁDI-nak vagy a KUD-nak a vonat állomási tartózkodása 

alatt? Mikor indítható az állomásból a vonat? Mi a dolgozók kötelessége, ha a 

kihaladó vonaton rendellenességet észlel? ( 4.84.-4.90.) 

87. Hogyan viselkedik a rendszer sikertelen ajtózárás esetén? Mi a kezelő személy 



496  

kötelessége bármilyen indulást akadályozó esetben? ( 4.92.-4.95., 4.97.) 

88. Mely berendezéseket működteti és felügyeli a SICAS rendszer? Mi a teendő, 

ha az ATS kezelőfelületre vészfékriasztás érkezik, és ha a vonat állomásközben 

1 percen túl várakozik? ( 4.100.-4.102.) 

89. Hogyan viselkedik a rendszer, ha a vonat továbbhaladását „Megállj!” jelzés vagy 

MAL tiltja? Járműfelügyeleti rendszer hibajelzése esetén kinek kell a hibát 

jelenteni? ( 4.105.-4.106.) 

90. Mi a kötelessége a JÁDI-nak vagy a KUD-nak az állomásba behaladó vonattal 

kapcsolatosan? Mi a teendő állomási túlfutás esetén? ( 4.107.- 4.110., 4.114.) 

91. Ki rendelhet el és hogyan állomási áthaladást? Mekkora lehet az állomási 

áthaladás legnagyobb sebessége? ( 4.115.-4.118., 4.120.) 

92. Hol és hogyan történhet a vonatok fordítása? Mekkora lehet a fordítás 

legnagyobb sebessége? ( 4.122.-4.125.) 

93. Honnan és hova történik a vonatok menetrendszerű kiállása a forgalomból? Ki 

rendelhet el rendkívüli kiállást és ilyen esetben mi a kötelessége? 

(4.128.-4.130.) 

94. Hol és hogyan kell meggyőződni a kiálló vonat üres voltáról? ( 4.131.-4.136., 

4.138.) 

95. Ismertesse a személyszállító vonatok üzemszüneti tárolására vonatkozó 

előírásokat! ( 4.139.-4.143.) 

96. Hol és hogyan lehet üzemidő alatt személyszállító vonatot tárolni? ( 4.144.- 

4.146.) 

97. Ismertesse a szolgálati küldemények személyszállító vonaton történő 

szállítására vonatkozó előírásokat! ( 4.147.-4.158.) 

98. Hogyan történik a vonal forgalmának leállítása? ( 4.159.-4.171.) 

99. Ismertesse a forgalmi vágányok feszültségmentesítésére vonatkozó 

előírásokat! ( 4.172.-4.181.) 

100. Hogyan történik a vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről? 

 ( 4.182.-4.183.) 

101. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés általános 

 ( 5.1-5.5.) 

102. Hova lehet járművezetőt kirendelni? Milyen előírások vonatkoznak az 

állomásközbe történő kirendelés esetére? ( 5.7.-5.11.) 

103. Milyen előírás vonatkozik a váltókörzetbe történő kirendelés esetén, a fellépő 

használatára vonatkozóan? ( 5.12.-5.14.) 

104. Hogyan rendeli ki a KFM a járművezetőt állomási peronra? Mit köteles a 

járművezető elvégezni? ( 5.15.) 

105. Mi a teendő, ha MTO üzemmódban riasztás érkezik a vezetőikonzol- fedél 

nyitott állapotára vonatkozóan? ( 5.17.) 

106. Mi a járművezető kötelessége, ha a vezetőikonzol-fedél nyitása során a kulcs 

beszorul vagy beletörik a zárszerkezetbe? Mi a teendő, ha a vezetőt az utasok 

inzultálják? ( 5.19.-5.21.) 

107. Mi a járművezető kötelessége a vezetőikonzol-fedél visszahelyezése után? ( 

5.23.-5.24.) 

108. Ismertesse a vonatok ATPR üzemmódban történő forgalomba állítására 
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vonatkozó előírásokat! ( 5.25.-5.29.) 

109. Mi a járművezető kötelessége, ha állomási kihaladás közben a pálya 

feszültségmentessé válik? ( 5.37.) 

110. Milyen előírások vonatkoznak menet közben a vonat ajtajaira, a megállásra és 

a biztonságos járművezetésre? ( 5.39.-5.41., 5.43.) 

111. Mi a járművezető kötelessége, ha menet közben bármilyen rendkívüli 

körülményt tapasztal? Mi a KFM kötelessége, ha a vonaton az automatikus 

utastájékoztató rendszer meghibásodik? ( 5.49.-5.50.) 

112. Mekkora lehet a vonat sebessége állomási kihúzóvágányra történő behaladás 

esetén? ( 5.53.) 

113. Hogyan történhet a vonat fordítás a váltó hiba miatti kézi állítás és a váltó 

sínáramköri meghibásodása esetén? ( 5.54.) 

114. Miről kell rendelkeznie a KFM-nek a KUD felé, menetrendtől való eltérő 

közlekedés, állomási áthaladás, forgalomból való kiállás vagy valamely kocsi 

ajtajának lezárása esetén? ( 5.57.) 

115. Milyen üzemmódban történik a járművezető általi vonat fordítás? Hogyan 

történik a fordítóbrigádos vonatfordítás? ( 5.64., 5.68.-5.69.) 

116. Hogyan történik a vonatok járművezetővel történő forgalomból való kiállása? ( 

5.71.-5.72.) 

117. Ismertesse a „Foglalt vágányra járás” szabályait!      ( 5.81.-5.92.) 

118. Mi a teendő, ha állomási peron mellett sorozatos túlfutások következnek be? 

( 5.95.-5.96.) 

119. Mi a teendő, ha állomási túlfutásról riasztás érkezik a diszpécserközpontba? 

Mikor lehet ATPR-25 Reverse üzemmódot alkalmazni? ( 5.100.-5.101., 5.103.) 

120. Ismertesse   a   pályára   leesett   tárgy   esetén   követendő   eljárást! ( 5.104.-

5.110.) 

121. Ismertesse az eljárást, ha MTO üzemmódban közlekedő személyvonaton 

vészjelzőt működtettek! ( 5.111.-5.118.) 

122. Ismertesse az eljárást, ha ATPR üzemmódban közlekedő személyvonaton 

vészjelzőt működtettek! ( 5.119.-5.121.) 

123. Hogyan viselkedik a rendszer MTO üzemmódban történt ajtó vésznyitó 

működtetése esetén? Ilyen esetben mi a BLP és a KFM kötelessége? 

( 5.122.-5.127.) 

124. Mi az eljárás, ha MTO üzemmódban jármű műszaki meghibásodás miatt 

működtettek vésznyitókart? ( 5.128.-5.129.) 

125. Milyen szabályok vonatkoznak, ha menet közben ajtó vésznyitó működtetés 

történik, az MTO üzemmódban közlekedő vonaton? (5.130.- 5.137.) 

126. Ismertesse az eljárást, ha az ATPR üzemmódban közlekedő vonaton ajtó 

vésznyitót működtettek! ( 5.138.-5.143.) 

127. Sorolja fel a jármű meghibásodások eseteit és a rájuk vonatkozó általános 

rendelkezéseket! ( 5.144.-5.148.) 

128. Kinek és mit kell jelenteni, a személyszállító vonaton történő hiba 

megállapításáról és kezeléséről? ( 5.149.-5.150.) 

129. Mikor következhet be személyszállító vonat működés- vagy 
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üzemképtelensége? Sorolja fel az IOS üzeneteket és a követendő eljárásukat! 

( 5.151.-5.152.) 

130. Mikor szabad hibakezelést végezni mozgásképes és mozgásképtelen 

vonaton? ( 5.153.-5.155.) 

131. Mi a teendő, ha állomásközben megállt a vonat és tovább haladását valamely 

kocsijának meghibásodása okozza? Mit köteles tenni a döntéshozó járműről 

érkező riasztás esetén? ( 5.156.-5.158.) 

132. Mikor végezhet hibakezelést a járművezető ATPR üzemmódban? 

( 5.159.) 

133. Milyen szakaszokon történhet a hibakezelés az ATPR üzemmódban 

közlekedő vonat esetén? ( 5.161.-5.163.) 

134. Hova és hogyan rendelhető ki hibakezelésre a járművezető az MTO 

üzemmódban közlekedő vonat meghibásodása esetén? ( 5.164.-5.166.) 

135. Ismertesse a „Vonat működésképtelen” esetére vonatkozó előírásokat! 

( 5.167.-5.176.) 

136. Ismertesse a „Vonat üzemképtelen” esetére vonatkozó előírásokat! 

( 5.177.-5.179.) 

137. Ismertesse a „Vonat mozgásképtelen” esetére vonatkozó előírásokat! 

( 5.180.-5.189.) 

138. Ismertesse a „Vonat gördülésképtelen” esetére vonatkozó előírásokat! 

( 5.190.) 

139. Ismertesse az „Eljárás vezetőikonzol-fedél hibajelzés esetén” 

követendő eljárást! ( 5.191.-5.193.) 

140. Ismertesse a „Füst- vagy tűzérzékelő hiba” esetére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.194.-5.197.) 

141. Hogyan lehet ATPR üzemmódban közlekedő vonattal utasokat szállítani? ( 

5.198.-5.209.) 

142. Hogyan történik a meghibásodott szerelvény kivonása a forgalomból? 

( 5.210.-5.214.) 

143. Milyen előírások vonatkoznak az akadályérzékelő és a beesés gátló 

takarólemez meghibásodására? ( 5.215.-5.216., 5.218.) 

144. Mi a teendő bármely metródolgozónak, ha azt észleli, hogy a vonat nyitott 

ajtóval indult el, illetve ha egy utastéri ajtó nem zárható be? ( 5.219.- 5.220.) 

145. Meddig és hogyan tartható forgalomban a vonat, ha külső vésznyitóval 

rendelkező vagy egynél több ajtó kerül lezárásra? ( 5.222., 5.224.-5.225.) 

146. Mi a teendő fényszóró, zárjelző meghibásodása esetén?    ( 5.226.) 

147. Hogyan és meddig tartható forgalomban a vonat CBTC hibajelzéssel? Mi a 

teendő, ha a hibajelzés vészfékezéssel következik be? ( 5.229.-5.232.) 

148. Milyen szabályokat vonatkoznak az ATC vészfékezés esetén követendő 

eljárásra? ( 5.233.-5.237.) 

149. Ismertesse a „Vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés, valamint a 

különböző munkaállomások közötti átvétel szabályai” esetére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.238.-5.245.) 

150. Ismertesse a „Váltókörzetek helyi üzemre történő átvétele” esetére vonatkozó 
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előírásokat! ( 5.246.-5.251.) 

151. Ismertesse „Az állomási utasforgalom-irányító berendezés távfelügyeletbe 

történő átvétele” esetére vonatkozó előírásokat!(5.252.- 5.260.) 

152. Mi a KFM kötelessége, ha pálya meghibásodásról kap bejelentést? 

( 5.261.-5.279.) 

153. Hogyan és meddig tartható fenn a forgalom pálya meghibásodása esetén? ( 

5.280.-5.285.) 

154. Ki rendelheti el és hogyan történik a sebességkorlátozás bevezetése pálya 

meghibásodása esetén? ( 5.286.-5.291.) 

155. Hogyan és mekkora sebességgel lehet a vonatot MTO üzemmódban 

közlekedtetni, ha feszültség- és forgalom alatti pályán munkavégzés történik? 

( 5.292.-5.295.) 

156. Hogyan történhet egy állomásközre két különböző sebességkorlátozás 

bevezetése? Mekkora a sebességkorlátozás, ha alagúti elzárt területen 

történik a munkavégzés? ( 5.296.-5.297.) 

157. Ki rendelhet el személyvonati közlekedést érintő vágányzárat? ( 5.299.) 

158. Ismertesse a „Vasútbiztosító, forgalomirányító berendezés és vonatvezérlő 

rendszer meghibásodása esetén követendő eljárás” általános szabályait! ( 

5.300.-5.304.) 

159. Mi a járművezető teendője ATPR üzemmódban sötét fényjelző esetén? ( 

5.306.) 

160. Milyen sínáramköri meghibásodások lehetnek, és hogyan viselkedik a 

rendszer ilyen esetekben? ( 5.308.-5.310.) 

161. Mi a teendő kitérőn bekövetkező sínáramköri hiba esetén? (5.311.- 5.319.) 

162. Ki és hogyan köteles meggyőződni a hibás foglaltságú terület tényleges 

foglaltsági állapotáról? ( 5.320.-5.321.) 

163. Ismertesse a vágányút beállítására és ellenőrzésére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.322.-5.328.) 

164. Ismertesse a váltó meghibásodása esetén követendő eljárást! 

( 5.329.-5.333.) 

165. Hogyan viselkedik a rendszer, ha a CBTC vonatirányítási és vezérlési 

rendszerben meghibásodás következik be? Milyen meghibásodásokból 

következhet be zavar? ( 5.334.-5.335.) 

166. Milyen előírások vonatkoznak a gördülőállomány ATC fedélzeti 

berendezésének meghibásodásának esetére? ( 5.336.-5.340.) 

167. Milyen előírások vonatkoznak a pályamenti berendezések meghibásodásának 

esetére? ( 5.341.-5.344.) 

168. Milyen előírások vonatkoznak a központi berendezés meghibásodásának 

esetére? ( 5.345.-5.350.) 

169. Melyik kezelőfelületeken és mi után lehetséges biztonságkritikus kezelést 

végezni? ( 5.351.-5.352.) 

170. Hogyan történik a biztonságkritikus kezelés naplózása és milyen kötelessége    

van    a    biztosítóberendezés    ügyeletes    műszerészének? ( 5.354.-5.358.) 

171. Hogyan és milyen feltételekkel szabad a vasútbiztosító- és forgalomirányító 
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berendezésen javítást végezni? ( 5.359.-5.364.) 

172. Hogyan történik a PPE üzemképes állapotának ellenőrzése? Mi a teendő, ha 

ilyenkor a riasztás egyértelműen hibára utal, és ha nem utal egyértelműen 

hibára? ( 5.365.-5.370.) 

173. Mi a teendő PPE automatika üzemidőben jelentkező meghibásodása esetén? 

( 5.371.-5.374.) 

174. Mikor és hogyan lehet a PPE modulok kalibrációját elvégezni? ( 

5.375.-5.377.) 

175. Milyen előírásokat kell betartani PPE bypass üzemmód alkalmazása esetén?

 ( 5.378.-5.381.) 

176. Mikor és hogyan lehet a PPE modulok cseréjét elvégezni? 

(5.382.-5.386.) 

177. Mi a teendő központi és jármű szinten való utas menekítést támogató 

rendszer meghibásodása esetén? ( 5.387.-5.392.) 

178. Milyen esetekben lehet fenntartani a forgalmat, ha a vasútbiztosító 

berendezés vagy a CBTC rendszer meghibásodik? ( 5.393.-5.394.) 

179. Milyen feltétételekkel lehet a forgalmat fenntartani, ha a rádiótelefon- hálózat 

meghibásodik? ( 5.395.-5.397.) 

180. Mi a teendő, ha az állomási utasterek megfigyelésre szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodik? ( 5.398.-5.404.) 

181. Mi a teendő, ha a vonat utasterének megfigyelésére szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodik? ( 5.405.-5.408.) 

182. Mi a teendő, ha a BLP munkahelyhez tartozó központi CCTV rendszer 

meghibásodik? ( 5.409.-5.412.) 

183. Mi a teendő a Lift-segélykérő és a TETRA segélykérő és utastájékoztató 

rendszer központi meghibásodása esetén? ( 5.413.-5.415.) 

184. Ismertesse az „Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén 

követendő eljárás” szabályait! ( 5.416.-5.422.) 

185. Ismertesse „A vasútbiztosító, forgalomirányító és hírközlő berendezés 

karbantartása esetén követendő eljárás” szabályait! ( 5.423.-5.427.) 

186. Mi a teendő a vasúrbiztosító, forgalomirányító és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén? ( 5.428.-5.429.) 

187. Kinek kell jelenteni a rendkívüli eseményt és mi a dolgozó további 

kötelessége? ( 6.1.-6.4.) 

188. Kiket köteles értesíteni a KFM rendkívüli esemény bekövetkezése esetén? ( 

6.5.-6.7.) 

189. Kit köteles a KFM a helyszínre küldeni rendkívüli esemény bekövetkezése 

esetén? Milyen jogkörrel rendelkezik, milyen feladatai vannak és hogyan 

köteles tevékenykedni a helyszínen? ( 6.8.-6.11.) 

190. Kinek az engedélyével és milyen esetekben lehetséges a feszültség és 

forgalom alatti pályára való belépés? ( 6.12.-6.13.) 

191. Milyen feltételekkel adható ki a „Feszültség és forgalom alatti pályára való 

belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”? ( 6.14.-6.15.) 

192. Kiknek kell rendelkezésre bocsátani a „Feszültség és forgalom alatti pályára 
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való belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”-nyal rendelkezők 

névsorát? ( 6.16.-6.17.) 

193. Feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodókról mit tartalmaz a 

nyilvántartás és milyen munkák végezhetők? ( 6.18.-6.19.) 

194. Hogyan lehet elsősorban belépni feszültség és forgalom alatti pályára a DBR 

metróvonalon? ( 6.20.-6.26.) 

195. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (6.27.-

6.29.) 

196. Mivel kell rendelkezniük a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 

dolgozóknak és mit vihetnek magukkal? ( 6.30.-6.31.) 

197. Hogyan történik a belépés gyalogosan és vonattal a feszültség és forgalom 

alatti pályára? ( 6.32.-6.35.) 

198. Mikor folytathatja a beléptetést végző vonat az útját? ( 6.36.-6.39.) 

199. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés helyén? Hogyan 

lehet más munkaterületre áttérni? ( 6.40.-6.44.) 

200. Hogyan történik a kilépés a feszültség és forgalom alatti pályáról? 

( 6.45.-6.49.) 

201. Minek kell tekinteni az üzemidő alatti feszültségmentesítést és 

kikapcsolást? Mi a KFM kötelessége PEP vagy PPE működés esetén? 

( 6.50.-6.51.) 

202. Mi lehet rendkívüli feszültségmentesítés és kikapcsolás? (6.52.-6.53.) 

203. Hogyan kell a KFM-nek eljárni rendkívüli feszültségmentesítés 

esetén? ( 6.54.-6.58.) 

204. Ismertesse a KFM-n keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés 

szabályait! ( 6.59.-6.62.) 

205. Ismertesse a PPE által és a PEP működtetéssel végrehajtott 

feszültségmentesítés esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.63.-6.67.) 

206. Ismertesse a feszültségkimaradás esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.68.-

6.70.) 

207. Ismertesse a zárlat következtében előállott feszültségkimaradás 

esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.71.-6.73.) 

208. Ki rendelhet el állomás lezárást? Mikor, milyen esetekben és hogyan kell 

végrehajtani egy állomás lezárását? ( 6.74.-6.77.) 

209. Mikor és hova rendelhető el az utasok rendkívüli kiszállítása a vonatból?

 ( 6.78.-6.79.) 

210. Hogyan működik a rendszer ajtóvésznyitókar működtetése esetén, ha az 

oldalajtók nyitása nem történik meg és állomási kihaladás közbeni működtetés 

esetén? ( 6.80.-6.83.) 

211. Hogyan kell eljárni, ha az ATS kezelőfelületre a vonatról ajtóvésznyitás riasztás 

érkezik és mozgásban van? ( 6.84.-6.88.) 

212. Hogyan kell eljárni, ha az ATS kezelőfelületre a vonatról ajtóvésznyitás riasztás 

érkezik és állomásközben megállt? ( 6.89.-6.93.) 

213. Mi a teendő, ha utasok homlokoldali menekítő ajtó nyitását kezdeményezik? 

( 6.94.-6.97.) 
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214. Mikor hajtja végre a rendszer automatikusan a pálya feszültségmentesítését? 

Milyen kötelessége van a KFM-nek, ha a központi kezelő felületre ajtó 

vésznyitó aktiválási jel érkezik? ( 6.98.-6.101.) 

215. Milyen esetei és módjai vannak az alagúti kiszállításnak? Mikor 

kezdeményezheti az alagúti kiszállítást a forgalmi személyzet? ( 6.102.- 

6.105.) 

216. Milyen feladatai vannak MTO üzemmódban történő alagúti kiszállítás esetén 

a BLP-nek, KFO-nak, KUD-nak, MÜDI-nek, EDI-nek? ( 6.106.) 

217. Milyen kötelességei vannak a KFM-nek, BLP-nek, ha a vonat állomásközben 

megállt? Melyik állomásról kell a JÁDI-t kirendelni segítségnyújtás végett? ( 

6.108.-6.112.) 

218. Mikor lehet megkezdeni a rendkívüli alagúti kiszállítást? Ki köteles 

gondoskodni a vonat rögzítéséről és ki ellenőrzi, hogy minden utas elhagyta 

a vonatot? ( 6.113.-6.118.) 

219. Mi a teendő, ha bárki a metró területén tüzet észlel? ( 6.119.-6.124.) 

220. Mi a KFM teendője, ha az ATS felületre tűzriasztás érkezik, ha a BLP vagy a 

járművezető jelenti a tűzjelzést? ( 6.125.-6.131.) 

221. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? ( 6.132.-6.135.) 

222. Kinek a rendelkezésére hajtja végre a tűzeseti beavatkozásait a műszaki 

ügyeletes? Milyen feladatai vannak tűz esetén az EDI-nek és a KUD-nak? ( 

6.136.-6.138.) 

223. Kinek jelenti a műszaki ügyeletes a tűz valódiságát és mi a feladata a 

Tűzoltóság kiérkezéséig? ( 6.139.-6.141.) 

224. Mi a JÁDI feladata tűz esetén?   ( 6.142.-6.146.) 

225. Hova kötelesek az állomási dolgozók menni teljes evakuálás esetén? Mit 

köteles a központi kezelőszemélyzet és a JÁDI tenni a tűzeset miatti lezárt és 

a forgalom alatti szakaszon? ( 6.147.-6.150.) 

226. Mit kell a tűzeseti jelentésnek tartalmaznia, ha járművön keletkezett a tűz? 

Miről köteles a KFM gondoskodni, ha ATPR üzemmódban közlekedő vonaton 

keletkezett a tűz? ( 6.151.-6.157.) 

227. Miről köteles a KFM gondoskodni, ha a tűzesetes vonat állomásközben 

megállt és nem tud tovább haladni? ( 6.158.-6.160.) 

228. Mikor rendelhető ki a műszaki ügyeletes a tűzesetes vonathoz ellenőrzésre? 

Milyen irányban és hogyan kell tűz esetén az alagúti mentést elvégezni? 

Milyen teendők vannak még a tűzesetes vonattal kapcsolatosan? ( 6.161.-

6.168.) 

229. Ismertesse az utasrosszullétre és az utasbalesetre vonatkozó általános 

előírásokat! ( 6.169.-6.179.) 

230. Mi a teendő, ha a vonaton utasrosszullét következik be? (6.180.- 6.183.) 

231. Mi a teendő, ha az állomáson vagy a vonaton haláleset történik? 

( 6.184.-6.188.) 

232. Mi az eljárás, ha utas a pályára került? ( 6.189.-6.192.) 

233. Ismertesse a gázolás esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.193.-6.203.) 

234. Milyen feladatai vannak a helyszíni megbízottnak gázolás esetén? 
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 ( 6.204.-6.206.) 

235. Hogyan történik a baleset dokumentálása? ( 6.207.-6.210.) 

236. Milyen előírásokat kell betartani váltófelvágás esetén? (6.211.-6.221.) 

237. Hogyan történik a villamosvezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen? 

 ( 6.222.-6.229.) 

238. Ismertesse az állomás távolságú közlekedésre vonatkozó előírásokat! 

 ( 6.230.-6.240.) 
239. Ismertesse a helytelen irányú közlekedésre vonatkozó előírásokat! 

( 6.241.-6.252.) 

240. Ismertesse az egyvágányú közlekedésre vonatkozó előírásokat! 

 ( 6.253.-6.256.) 

241. Milyen eseményeket kell havária eseménynek tekinteni és milyen 

általános előírásokat kell betartani bekövetkezésük esetén? ( 7.1.-7.9.) 

242. Hogyan kell elvégezni az állomási menekítést közvetlen veszélyeztetés 

esetén? ( 7.10.-7.12.) 

243. Hogyan kell elvégezni az alagúti kiszállítást havária esemény esetén? 

( 7.13.-7.17.) 

244. Mi a teendő robbanóanyag, gyanús csomag észlelése esetén? ( 7.18.-

7.20.) 

245. Mi a teendő bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) esetén? ( 7.21.-

7.27.) 

246. Mi a teendő vízbetörés (egyéb havária esemény) bekövetkezése esetén?

 ( 7.28.-7.32.) 

247. Mi a helyszínbiztosítás? Milyen feladatai vannak a helyszín 

biztosítását végző személynek? ( 7.33.-7.34.) 

248. Ismertesse az üzemszünet fogalmát és az üzemszüneti munkák 

megszervezésének rendjét! ( 2.130., 8.1.-8.14.) 

249. Ismertesse a feszültségmentes pályára történő belépés rendjét! ( 8.15.-

8.27.) 

250. Hogyan közlekedtethető üzemidő alatt szolgálati vonat feszültség alatti 

pályán? ( 8.28.-8.31.) 

251. Miről kell gondoskodni a szolgálati vonat forgalomba állása előtt? Hogyan 

állhat forgalomba a szolgálati vonat? ( 8.33.-8.36.) 

252. Milyen közlekedési módjai lehetnek a szolgálati vonatnak? (8.37.-

8.40.) 

253. Mikor köteles a KFM az állomásközt lezárni? Mi a KFM kötelessége az 

állomásköz lezárással kapcsolatosan? ( 8.41.-8.43.) 

254. Mekkora a szolgálati vonatok sebessége feszültségmentes pályán? ( 8.44.) 

255. Mi a teendő, ha rádiótelefon vagy hírközlő berendezés meghibásodik a 

szolgálati vonat közlekedése során? ( 8.45.-8.48.) 

256. Hogyan lehet az M4 metró vonalon személyszállító vonatok között 

szolgálati vonatot közlekedtetni? ( 8.50.) 

257. Mikor és hogyan lehet tolatási mozgást megkezdeni? ( 9.1.-9.8.) 

258. Mit kötelező tartani az ATPR üzemmódban végrehajtott tolatási mozgás 
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megkezdése előtt? ( 9.9.) 

259. Hogyan szabad fékezhetetlen kocsikat vagy szerelvényt mozgatni? 

( 9.10.-9.11.) 

260. Mikor kezdhető meg a tolatási mozgás és mekkorák lehetnek a megengedett 

sebességei? ( 9.12.-9.16.) 

261. Milyen előírást kell betartani a tolatás során állva maradó kocsikkal 

kapcsolatosan? ( 9.17.) 

262. Hogyan kell a járműveket megfutamodás ellen biztosítani? 

(9.18.-9.19.) 

263. Hogyan lehet vágánykapcsolatos állomáson tolatási mozgást végezni? 

( 9.26.-9.27.) 

264. Hogyan lehet a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain tolatási 

mozgást végezni? ( 9.28.-9.37.) 

265. Hogyan lehet a járműtelep harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányain 

tolatási mozgást végezni? ( 9.38.-9.48.) 

266. Hogyan történhet a járművek kapcsolása és milyen előírásokat kell betartani 

kapcsoláskor? ( 9.49.-9.55.) 

267. Ismertesse az M4 metró vonalon alkalmazható próbafutások lehetőségeit és 

a járműtelepi próbafutás általános előírásait? (   10.1.- 10.15.) 

268. Hogyan történik a próbafutás igénylése?        ( 10.16.-10.18.) 

269. Milyen személyek vehetnek részt próbafutásban és milyen 

kötelességük van? ( 10.19.-10.26.) 

270. Milyen előírás vonatkozik a próbafutást végző szerelvény sebességére 

vonatkozóan a felszíni és alagúti próbapályán? ( 10.27.-10.30.) 

271. Milyen előírásokat kell betartani és  mekkora sebességek 

alkalmazhatók a járműtelepi próbafutás során?  ( 10.31.-10.34.) 

272. Mit kötelező elvégezni az alagúti próbapályán történő próbafutás 

engedélyezése előtt? ( 10.35.-10.40.) 

273. Mi a járművezető kötelessége a próbafutás esetén előforduló 

hibajelzésekkel kapcsolatosan? ( 10.42.-10.47.) 

274. Milyen előírásokat kell betartani a próbafutással kapcsolatosan 

kedvezőtlen időjárás esetén? ( 10.48.-10.51.) 

275. Hogyan és mikor engedélyezhető az ATC berendezés próbája a járműtelepi 

próbapályán? ( 10.52.-10.56.) 

276. Hogyan történik a próbafutás bekapcsolt szervízkapcsolóval? ( 

10.57.-10.60.) 

277. Hogyan történik a próbafutás befejezése? ( 10.61.-10.63.) 

278. Hogyan történik a tesztfutás lebonyolítása? ( 10.64.-10.65.) 

279. Hogyan történik a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség 

alá helyezése és feszültségmentesítése? ( 11.1.-11.9.) 

280. Ismertesse a be- és kilépés rendjét a járműtelep harmadik-sínnel ellátott 

vágányaira! ( 11.10.-11.14.) 

281. Hány fő forgalmi dolgozó teljesít szolgálatot az M4 metró vonal állomásain?

 Hogyan köteles a munkáját minden metró dolgozó végezni? 
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( 12.1.-12.7.) 

282. Mivel kell az állomásokat felszerelni az utasok védelme, tájékoztatása, 

ellenőrzése érdekében? Milyen előírások vonatkoznak még az állomás 

területére? ( 12.8.-12.12.) 

283. Ismertesse az állomási utasterek ellenőrzésére vonatkozó előírásokat! 

( 12.13.-12.20.) 

284. Milyen előírásokat kell betartani az utastájékoztatásra vonatkozóan? ( 

12.21.-12.30.) 

285. Ismertesse az utasok védelmére vonatkozó előírásokat!( 12.31.- 12.36.) 

286. Hogyan kell üzemidőben a mozgólépcsőket üzemeltetni és mikor lehet ettől 

eltérni? Mit kötelező ilyen esetben a szolgálati naplóba rögzíteni? 

( 12.37.-12.39.) 

287. Mit tartalmaz és mit jelent a mozgólépcső gépkezelő részéről a távvezérlésre 

történő írásbeli átadás? ( 12.40.-12.41.) 

288. Milyen előírásokat kell betartani a mozgólépcsők üzemeltetésére és 

meghibásodásukra vonatkozóan? ( 12.42.-12.52.) 

289. Hogyan kell az állomásokon a mozgólépcsőket indítani és leállítani? 

( 12.53.-12.60.) 

290. Ismertesse a mozgólépcsők meghibásodása esetén követendő 

eljárást! ( 12.61.-12.63.) 

291. Mikor köteles a forgalmi dolgozó a mozgólépcsőt leállítani és mi a teendő 

mozgólépcső baleset esetén? ( 12.65.-12.73.) 

292. Hogyan lehet szolgálati küldeményt szállítani mozgólépcsőn? 

( 12.74.-12.85.) 

293. Mi szerint közlekednek a személyszállító és a szolgálati vonatok? ( 13.1.-

13.2.) 

294. Milyen jellemző menetrendek lehetnek, mit kell biztosítaniuk és milyen 

megjelenési formája lehet egy adott menetrendnek? ( 13.4.-13.6.) 

295. Mit kell még a menetrenddel egyidejűleg elkészíteni? Milyen jellemző alap 

adatokat tartalmaz a menetrend? ( 13.8.-13.9.) 

296. Mit tartalmaz a menetrendi meghirdetés? ( 13.12.-13.13.) 

297. Ismertesse a menetrendszerű közlekedésre vonatkozó előírásokat! 

( 13.16.-13.23.) 

298. Hogyan kezeli a rendszer a menetrendtől való eltéréseket? 

(13.24.-13.25.) 

299. Milyen menetjellegeket, álmási tartózkodási időket és menetrendi eltéréseket 

ismer? ( 13.26.-13.28.) 

300. Mit nevezünk késésnek, sietésnek és vonali eltérésnek? (13.29.- 13.31.) 

301. Mi a KFM kötelessége késés és sietés esetén? ( 13.32.-13.38.) 

302. Mi a KFM kötelessége kötött menetrendi időszakban történő eltérés és 

megnövekedett utasforgalom esetén? ( 13.39.-13.43.) 

303. Hogyan kell a forgalmat megszervezni járműhiba esetén, 

menetkimaradáskor illetve többletmenet esetén? ( 13.44.-13.47.) 

304. Ismertesse a vonatok számozását! ( 13.48.-13.51.) 
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305. Ismertesse a szolgálati okmány fogalmát és a kezelésükre vonatkozó 

előírásokat! ( 13.52.-13.63.) 

306. Milyen előírások vonatkoznak a „Hibaelőjegyzési könyv” vezetésére? 

( 13.64.-13.66.) 

307. Minek kell tekinteni a munkalapot, az írásbeli rendelkezést és hogyan kell 

eljárni velük? ( 13.67.-13.70.) 

308. Mekkora a  megengedett legnagyobb sebesség váltón való 

áthaladáskor?  ( 1. számú melléklet 
 

 
BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzat 

(VHF/75609-1/2017-NFM) 
 

Írásbeli kérdések 
 

1. Hol érvényes a Dél- Buda-Rákospalota M4 Metróvonal V.1. Szolgálati 
Szabályzata? (1.1) 

2. Kikre terjed ki az  M4 Metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata? (1.2) 
3. Hogy kell értelmezni az M4 Metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzatban 

megfogalmazott, fogalmakat, kifejezéseket és munkaköröket? (1.5.) 
4. Mit tartalmaz a M4 Metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata? (1.6.) 
5. Kinek kell ismerni az M4 Metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzat munkakörre 

vonatkozó szövegét? (1.11) 
6. Mit  ír az M4 Metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata a felelősségről? (1.15) 
7. Mely felsorolás tartalmazza a központi járműfelügyeleti feladatokat ellátó 

munkavállalók kötelességeit (MTO üzemmódban)? (1.23.) 
8. Mi az előírás, ha a járművezető vagy az erre kijelölhető munkavállaló az önálló 

szolgálatra beosztás feltételeinek nem tud megfelelni? (1.32.) 
9. Kinek adhatja át a járművezető a jármű vezetését ATPR üzemmódban? (1.34.) 
10. A felsoroltak közül miről köteles a block-post járműtelepi forgalmi szolgálattevő 

kirendeléskor a járművezetőt tájékoztatni? (1.35.) 
11. Kik lehetnek a járművezetéssel és járműfelügyelettel megbízható személyek 

közvetlen szolgálati elöljárói, járművezetés ideje alatt? (1.39) 
12. Hogy történik üzemszerűen a járművek vezetése MTO üzemmódban? (1.42.) 
13. Az alábbiak közül milyen előírás vonatkozik a vezetőikonzol-fedélre 

vonatkozóan? (1.45.) 
14. Mi az előírás, ha a távvezérelt altatás vagy élesztési folyamat sikertelen? (1.45.) 
15. Hogy értelmezi a jármű altatása vagy élesztése során a zöld fényjelzést 

hangjelzés nélkül? (1.46.) 
16. Melyik a helyes állítás a fékrendszere és diagnosztikai rendszere 

összefüggéséről? (1.47.) 
17. Melyik a helyes állítás a jármű nagymértékű levegővesztése esetén a 

mechanikus rögzítettségről? (1.47.) 
18. Ismertesse a fékpróbák két nagy csoportját! (1.49) 
19. Mit ért statikus fékpróba alatt? (1.51.) 
20. Mit ért dinamikus fékpróba alatt? (1.49.) 
21. Az alábbiak közül válassza ki a helyes állítást! (1.51.) 
22. Automatikus üzemben ki a felelős a fékpróba elvégzéséért? (1.55) 
23. Az alábbiak közül mely esetekben kell napi féktesztet végrehajtani?  (1.51.) 



507  

24. Szükséges-e járművezető jelenléte a dinamikus fékteszt végrehajtásánál MTO 
üzemmódban? (1.57) 

25. Az alábbiak közül mely esetekben kell, ATPR üzemmódban napi féktesztet 
végrehajtani? (1.62.) 

26. Az alábbiak közül mely esetekben kell, fékútmérést végrehajtani? (1.54.) 
27. Hogyan reagál a rendszer MTO üzemmódban a sikertelen féktesztre? (1.59) 
28. Hogy hajtja végre a napi féktesztet a járművezető ATPR üzemmódban? (1.63.) 
29. Mi az eljárás sikertelen fékpróba esetén? (1.65.) 
30. Milyen fékpróbát kell végrehajtani ha a járművet a két M kocsi között kell 

szétcsatolni és hogy ellenőrzik a jármű fékberendezéseinek működését? (1.68) 
31. Milyen fékberendezések működését ellenőrzi a járművezető részleges 

fékpróbánál? (1.68) 
32. Mit ért sikertelen részleges fékpróba alatt? (1.69) 
33. Kinek köteles a Block-post Járműtelepi forgalmi szolgálattevő az MTO üzemmód 

szerinti átvétel során jelentkező rendellenességet jelenteni?” (2.5.) 
34. Kinél és hol jelentkeznek a járműtelepi mozgató járművezetők? (2.7.) 
35. Válassza ki melyik a helyes állítást! (2.9) 
36. Mi az előírás a feszültség alatti pályán jármű tárolásával kapcsolatban? (2.15.) 
37. Válassza ki melyik a helyes állítás, ha a járművet az átvétel során tapasztaltak 

miatt, nem állíthatjuk forgalomba? (2.17.) 
38. Meddig kell nyilatkoznia a járműműszak csoportvezetőjének ha esetlegesen a 

járműtelepi líravágányokat üzemidőn túl is feszültség alatt kell tartani? (2.18.) 
39. Milyen üzemmódban kell végrehajtani a működéspróbát? (2.30) 
40. Mennyi a lengőkábeles teljes (ATPR) járműátvétel ideje? (2.39.) 
41. Válassza ki melyik a helyes állítást! (2.40.) 
42. Mi a kötelessége a lengőkábellel ellátott tárolóhelyen a vonat leadása folyamán 

a járművezetőnek? (2.42.) 
43. Mi a V.1 előírása a járművek központi (egyszerűsített MTO üzemi) átvételére 

vonatkozóan? (2.52.) 
44. Hogy történik az utastéri hangbemondás ellenőrzése MTO. üzemű átvétel során? 

(2.58.) 
45. Mennyi idő a jármű leadása MTO üzemmódban harmadik -sínes tárolóhelyen? 
46. Mi az előírás a vonali tárolóhelyen tárolt  jármű megközelítésére? (2.66.) 
47. Hogy történik a tárolóhelyi ki és behaladás MTO üzemmódban? (3.1.) 
48. Milyen üzemmódokat ismer AM4-M4 típusú járművön az M4- vonalon? (4.2.) 
49. Mi az előírás a biztonsági járatra vonatkozóan a sebességtúllépési funkció 

ellenőrzésére? (4.9) 
50. Mi a járművezető kötelessége ha ATPR üzemmódban az állomási kihaladás 

közben feszültség kimaradást észlel? (5.2.) 
51. Hogy vehet részt a jármű utasforgalomban? (5.25.) 
52. A jármű melyik ajtaján kell belépnie a kirendelt beavatkozó járművezetőnek? 

(5.28.) 
53. Mi az eljárás ha a belépés a külső vésznyitóval felszerelt utasajtón keresztül 

történik állomásközben? (5.29) 
54. Mi az előírás a jármű meghibásodással kapcsolatos értesítéssel?(5.33.) 
55. Mely esetben kell kérni rendkívüli felülvizsgálatot? (5.35.) 
56. Kinek van döntési joga a gördülőállományt érintő IOS hibajelzés esetén a jármű 

üzemképes állapotáról? (5.36.) 
57. Mely esetben lehet eltérni IOS hiba minősítésnél a szigorúbb eljárás irányában? 

(5.37.) 
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58. Mely esetben lehet eltérni IOS hiba minősítésnél az enyhébb eljárás irányában? 
(5.38.) 

59. Mi a helyes eljárás "DET" minősítésű IOS hibajelzés esetén? (5.39) 
60. Mi a helyes eljárás "RES" minősítésű IOS hibajelzés esetén? (5.40.) 
61. Mit értünk felvillanó IOS hibajelzésen?(5.43.) 
62. Mit tekintünk állandósult hibajelzésnek? (5.45) 
63. Az alábbiak közül mely esetekben kell az utasokat a járműből kiszállítani? (5.35.) 
64. Ki jogosult dönteni az utas kiszállítás tényéről?  (5.55.) 
65. Mely esetben kell segélyvonat kirendelését kérni? (5.57) 
66. Mely esetben kell a KFM-nek segélyvonatot kirendelni? (5.57) 
67. Megközelítheti-e MTO üzemmódban a segélyvonat a hibás vonatot? (5.63) 
68. Mit ért kényszermegállás alatt? (6.1.) 
69. Ki rendeli ki a műszaki mentőcsoportot és kinek kell vele menni? (6.2.) 
70. Hol kell kiszállítani az utasokat a járműből? (6.17.) 
71. ATPR üzemmódban ha a járművezető alagúti várakozás alatt utas által 

kezdeményezett ajtónyitást észlel a DDU képernyőn mi a teendője? (6.13.) 
72. MTO üzemmódban mi biztosítja a jármű utastéri ajtóinak zárva tartását? (6.19) 
73. Mi a KFM teendője ha az ATS kezelő felületre a jármű akadályérzékelővel 

kapcsolatos (IOS-135) hibajelzés érkezik? (6.29.) 
74. ATPR üzemmódban mi a járművezető teendője ha a vonat az utast elgázolta? 

(6.32.) 
75. MTO üzemmódban mi a hatása az ajtóvésznyitó kar működtetésének? (6.34.) 
76. MTO üzemmódban mi az eljárás vészjelző működtetés esetén? (6.41.) 
77. Mely esetekben nem érkezik MTO üzemmódban az ATS kezelőfelületre tűz vagy 

füstjelzés? (6.53.) 
78. Tűz és füstjelzés esetén milyen hatása van az ATC-nek a közlekedő járműre? 

(6.54.) 
79. Mely esetben szabad tűzriasztás esetén feszültségmentesítést kezdeményezni 

MTO üzemmódban? (6.56.) 
80. Milyen hatása van MTO üzemmódban a havaria gomb működtetésének? (6.79.) 
81. Mely esetekben kell második, tolatásvezetői feladatok ellátására alkalmas 

személyt beosztani?(7.3.) 
82. Mit köteles a járművezető a tolatás megkezdése előtt megtenni? (7.8) 
83. Hogy kell rögzíteni a tolatás befejezése után a kocsikat? (7.21.) 
84. Ki engedélyezi a próbapályák használatát? (8.3.) 
85. Ki felelős a próbavonat biztonságos közlekedéséért? (8.12.) 
86. Ki jelöli ki a próbavonat járművezetőjét? (8.13.) 
87. Mi az előírás a próbafutást végző szerelvény átvételére? (8.23.) 
88. Végezhető-e üzemidőben ATPR üzemmódban alagúti próbafutás? (8.28.) 
89. Mi a kötelessége a járművezetőnek MTO üzemmódban történő próbafutás 

alkalmával az első menetben? (8.33.) 
 

 

Szóbeli kérdések 

1. Hol érvényes és kikre terjed ki a DBR metróvonal V.1. Szolgálati 

Szabályzata?(V.1. 1.1.-1.2.) 

2. Mi a teendő, ha a szabályzat értelmezésekor véleménykülönbség lép fel? 

(V.1. 1.4.) 

3. Mit tartalmaz, és mit határoz meg a V.1. Szolgálati Szabályzat?(V.1. 1.6.- 



509  

1.7.) 

4. Milyen eljárást kell betartani a segédkönyvekkel kapcsolatosan? (V.1. 1.9.) 

5. Kinek kell ismerni a V.1. Szolgálati Szabályzat munkakörre vonatkozó 

szövegét? Milyen előírás vonatkozik a részleges ismeretére vonatkozóan? 

(V.1. 1.11.-1.12.) 

6. Milyen felelőssége van a járművezető mellé beosztott második személynek? 

(V.1. 1.16.) 

7. Milyen kötelességei vannak MTO üzemmódban a központi járműfelügyeletet 

ellátó dolgozónak?(V.1. 1.23.) 

8. Mi a járművezető vagy a fedélzeti járműfelügyelő kötelessége szolgálat 

közben előforduló forgalmi-, műszaki-, és egyéb járművön bekövetkező 

eseményekről, meghibásodásokról? (V.1. 1.25.-1.26.) 

9. Hogyan kell a járművezetői jogosultsággal rendelkező személynek 

szolgálatra jelentkezni és hogyan köteles a szolgálatát ellátni? (V.1. 

1.30.-1.32.) 

10. Kinek adhatja át ATPR üzemmódban a járművezető a jármű vezetését és mi 

a teendője? (V.1. 1.34.) 

11. A block-post járműtelepi forgalmi szolgálattevő miről köteles tájékoztatni a 

kirendelt járművezetőt?(V.1. 1.35.) 

12. Kik lehetnek a járművezetéssel vagy járműfelügyelettel megbízható 

személyek közvetlen szolgálati elöljárói járművezetés ideje alatt? (V.1. 1.40.) 

13. Melyek a járművezetők szolgálati útjának beosztásai? (V.1. 1.41.) 

14. Hogyan történik a jármű központi felügyelete üzemszerűen MTO 

üzemmódban? (V.1. 1.42.) 

15. Milyen állapotban kell lennie a vezetői-konzol fedélnek a jármű altatott és 

élesztett állapotában?(V.1. 1.45.) 

16. Mi a teendő ha a távvezérelt altatás vagy élesztés sikertelen? (V.1. 

1.45.) 

17. Hogyan kell értelmezni a jármű altatása vagy élesztése során a külső fény- 

és hangjelzéseket? (V.1. 1.46.) 

18. Milyen összefüggés van a jármű fékrendszere és diagnosztikai rendszere 

között? (V.1. 1.47.) 

19. Milyen fékpróba fajták vannak, és mely esetekben kell megtartani azokat? 

(V.1. 1.49.-1.54.) 

20. Mikor kell napi féktesztet, részleges fékpróbát, dinamikus féktesztet és 

fékútmérést tartani? (V.1. 1.51.-1.54.) 

21. Hogyan kell a fékpróbát MTO üzemmódban megtartani, és ki a felelős érte? 

Sikertelen dinamikus fékpróba esetén mi a teendő? (V.1. 1.55.-1.60) 

22. Hogyan és kinek kell a fékpróbát ATPR üzemmódban megtartani? Sikertelen 

fékteszt esetén mi az eljárás? (V.1. 1.62.-1.65.) 

23. Hogyan kell részleges fékpróbát tartani, és mi a teendő annak sikertelensége 

esetén? (V.1. 1.68.-1.69.) 

24. Ismertesse a vezetői konzol inaktív állapotát! (V.1. 1.71.) 

25. Ismertesse a vezetői konzol aktív állapotát! (V.1. 1.72.) 
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26. Hol kell tárolni a járművezetéshez szükséges kulcskészletet? (V.1. 

1.75.) 

27. Kivel köteles egyeztetni a KODI a menetrendi napon belüli változásokat? 

Miről kötelesek haladéktalanul gondoskodni? (V.1. 2.3.-2.4.) 

28. Mi a teendő, ha átvétel során rendellenesség vagy sikertelenség 

tapasztalható? Mi a teendő karbantartásról, javításról kikerülő járművel 

kapcsolatosan? (V.1. 2.5.-2.6.) 

29. Kinél kell szolgálatra jelentkezniük a mozgató járművezetőknek és mi a 

kötelességük a jármű átvétel során? (V.1. 2.7.-2.10.) 

30. Milyen állapotban kell lenniük a járműtelepi tartalék járműveknek? Ki a felelős 

az átvétel és leadás szabályszerű elvégzéséért MTO üzemmódban és ATPR 

üzemmódban? (V.1. 2.11.-2.12.) 

31. Mi az eljárás ha a vonaton sötétek a zárjelzők? (V.1. 2.14.) 

32. Hogyan tárolható feszültség alatti pályán, tűzjelző rendszer nélküli területen 

altatott vonat?(V.1. 2.15.) 

33. Milyen meghibásodásokkal, rendellenességekkel nem állítható forgalomba a 

jármű? (V.1. 2.17.) 

34. Meddig és kinek kell nyilatkozni az üzemidőn kívüli járműtelepi líravágányok 

illetve az alagúti próbapálya használatáról? (V.1. 2.18.) 

35. Mi a járművezető teendője, ha leadás, illetve utastér ellenőrzés során benn 

maradt utast talál? (V.1. 2.20.) 

36. Mi a járművezető  kötelessége az utastér ellenőrzése a vészjelzővel 

kapcsolatosan? (V.1. 2.28.) 

37. Hogyan kell a járművezetőnek a vészjelző készülék működését 

ellenőriznie?(V.1. 2.29.) 

38. Milyen üzemmódban kell a működéspróbát végrehajtani? (V.1. 2.30.) 

39. A vonat melyik végén köteles a járművezető a napi féktesztet elvégezni? 

(V.1. 2.33.) 

40. Mennyi a jármű átvétel ideje? Hogyan lehet vonatot lengőkábeles 

tárolóhelyről forgalomba állítani? (V.1. 2.39.-2.40.) 

41. Mennyi a jármű leadás ideje lengőkábeles tárolóhelyen és mi a járművezető 

kötelessége a leadás folyamán? (V.1. 2.42.-2.43.) 

42. Hogyan kell a járművezetőnek a járművet harmadik-sínnel ellátott 

tárolóhelyen átvenni? (V.1. 2.44.-2.47.) 

43. Hogyan kell a járművezetőnek a járművet harmadik-sínnel ellátott 

tárolóhelyen leadni? (V.1. 2.48.-2.51.) 

44. Hogyan kell a járművet harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen átvenni a BLP- 

nak? (V.1. 2.52.-2.54.) 

45. Ki végzi és mi alapján a járművek központi élesztését? (V.1. 2.55.) 

46. Ismertesse a jármű működéspróbájának menetét a BLP által a járművezető 

jelenlétével! (V.1. 2.58.-2.63.) 

47. Hogyan kell a járművet harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen leadni a BLP- 

nak? (V.1. 2.64.-2.66.) 

48. Hogyan kell elvégezni a belépést vonali és járműtelepi tárolóhelyre? (V.1. 
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2.67.-2.73.) 

49. Hogyan kell elvégezni a kilépést a vonali és a járműtelepi tárolóhelyről? 

(V.1. 2.74.-2.77.) 

50. Hogyan történik MTO üzemmódban a jármű kihaladása harmadik-sínnel 

ellátott tárolóhelyről? (V.1. 3.1.-3.4.) 

51. Hogyan történik MTO üzemmódban a jármű behaladása harmadik-sínnel 

ellátott tárolóhelyre? (V.1. 3.5.-3.6.) 

52. Hogyan történik ATPR üzemmódban a behaladás lengőkábellel ellátott 

tárolóhelyre?(V.1. 3.12.-3.15.) 

53. Hogyan történik ATPR üzemmódban a kihaladás harmadik-sínnel ellátott 

tárolóhelyről? (V.1. 3.16.-3.19.) 

54. Hogyan történik ATPR üzemmódban a behaladás harmadik-sínnel ellátott 

tárolóhelyre?(V.1. 3.20.-3.22.) 

55. Ismertesse a járművön alkalmazható üzemmódokat! (V.1. 4.1.-4.3.) 

56. Kinek az engedélyével lehet ATPR üzemmódba kapcsolni? (V.1. 4.4.-4.6.) 

57. Ismertesse a biztonsági járatot közlekedtetésére vonatkozó előírásokat! 

(V.1. 4.7.-4.10.) 

58. Melyik a vonal alap üzemmódja és ki felügyeli a vonatok közlekedését? Mi 

történik, ha a vonat kommunikációja megszakad? (V.1. 4.11.-4.13.) 

59. Mi biztosítja MTO üzemmódban a megfelelő peron oldali ajtónyitást? Mit 

nevezünk pontos helyen történő megállásnak? (V.1. 4.14.-4.15.) 

60. Milyen üzemmódban történik üzemszerűen a vonat kiállása a 

forgalomból? (V.1. 4.16.) 

61. Mi a járművezető kötelessége ATPR üzemmódban, ha feszültség kimaradást 

észlel állomási kihaladás közben? (V.1. 5.2.) 

62. Mikor következhet be (ATC és/vagy EVR) vészfékműködés? (V.1. 5.6.) 

63. Mi a járművezető kötelessége állomási áthaladás esetén? (V.1. 5.13.) 

64. Mi a járművezető kötelessége a kihúzó vagy fordítóvágányra való behaladás 

előtt, és ha utas maradt a vonatban? (V.1. 5.14.-5.15.) 

65. Hogyan vehet részt a jármű az utasforgalomban? Milyen általános 

rendelkezéseket kell betartani a meghibásodott jármű közlekedtetése 

esetén?(V.1. 5.25.-5.32.) 

66. Milyen teendője van a központi forgalomirányító személyzetnek az ATS 

kezelőfelületre IOS hibajelzés érkezik? (V.1. 5.33.-5.34.) 

67. Milyen esetekben kell a vonatra rendkívüli felülvizsgálatot kérni? (V.1. 

5.35.) 

68. Kinek van döntési jogosultsága gördülőállományt érintő IOS hibajelzés 

esetén, DET és RES hibajelzés esetén? (V.1. 5.36.-5.42.) 

69. Mit értünk felvillanó és állandósult IOS hibajelzésnek? (V.1. 5.43.-5.45.) 

70. Mi a BLP teendője, ha forgalomban közlekedő vonatról IOS hibajelzés 

érkezik? (V.1. 5.47.-5.50.) 

71. Mi az eljárás a vezetőikonzol-fedél hibajelzése esetén? (V.1. 5.51.-5.54.) 

72. Milyen esetekben kell az utasokat a járműből kiszállítani? (V.1. 5.55.) 

73. Milyen meghibásodások esetén kell segélyvonatot kérni? (V.1. 5.57.) 
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74. Milyen teendői vannak a két járművezetőnek a meghibásodott és a 

segélyvonaton? (V.1. 5.58.-5.60.) 

75. Hogyan történik a meghibásodott vonat megközelítése? (V.1. 5.61.-6.64.) 

76. Mekkora a segélyvonat és a meghibásodott vonat összecsatolási sebessége? 

Milyen üzemmódban történik és ki a felelős a helyes csatolásért? (V.1. 5.67.-

5.69.) 

77. Hogyan történik az összecsatolt vonategység közlekedésének 

szabályozása?(V.1. 5.74.-5.77., 5.79.) 

78. Mi a teendő, ha a járművezetéshez szükséges kulcskészlet elveszik vagy 

használhatatlanná válik? Mi a metródolgozó teendője, ha a járművön 

rongálást tapasztal? (V.1. 5.80.-5.81., 5.83.) 

79. Mit nevezünk kényszermegállásnak a vonalon? (V.1. 6.1.) 

80. Mely esetekben kell mentőcsoportot kihívni? (V.1. 6.2.) 

81. Kisiklásérzékelő által kiváltott vészfék esetén mi az eljárás? (V.1. 6.3.) 

82. Mi a KFM kötelessége, ha MTO üzemmódban ütközésérzékelővel 

kapcsolatos IOS hibajelzés érkezik?(V.1. 6.5.-6.6.) 

83. Mi a járművezető kötelessége, ha ATPR üzemmódban ütközés vagy annak 

veszélye áll fenn? (V.1. 6.7.-6.8.) 

84. Hogyan történik a várakozás MTO üzemmódban állomáson és 

alagútban?(V.1. 6.9.-6.12.) 

85. Hogyan történik a várakozás ATPR üzemmódban állomáson és 

alagútban?(V.1. 6.13.-6.15.) 

86. Hol szállíthatja ki a járművezető az utasokat, ha nincs lehetősége ajtónyitási 

körzetben megállni? (V.1. 6.17.-6.18.) 

87. Hogyan történik a menekítő ajtó nyitása MTO üzemmódban?(V.1. 6.19.- 

6.20.) 

88. Ki köteles az utasokra vonatkozó teendőket ellátni ATPR üzemmódban, ha a 

vonat alagútban állt meg? (V.1. 6.21.-6.22.) 

89. Mi a teendő, ha a járművön utasbaleset vagy utasrosszullét vagy halál 

következik be? (V.1. 6.23.-6.26.) 

90. Mi a KFM kötelessége MTO üzemmódban, ha állomási vágányra utas került 

és PPE működés következik be? (V.1. 6.27.-6.29.) 

91. Mi a járművezető kötelessége ATPR üzemmódban, ha a vágányra utas került 

,vagy a vonat elgázolta az utast? (V.1. 6.30.-6.33.) 

92. Mi a teendő MTO üzemmódban utastéri ajtóvésznyitó kar működtetése 

esetén? (V.1. 6.34.-6.35.) 

97. Hogyan közlekedtethető a vonat, ha az ajtót kinyitották vagy a rendszer 

nyitott ajtót jelez? (V.1. 6.38.) 

98. Mi a KFM kötelessége MTO üzemmódban utastéri vészjelző működtetése 

esetén? (V.1. 6.39.-6.41.) 

99. Mi a teendő ATPR üzemmódban utastéri vészjelző működtetés 

esetén? (V.1. 6.42.-6.47.) 

100. Mi a BLP kötelessége járműtelepi jármű tűzjelzés esetén? (V.1. 

6.48.-6.50.) 
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101. Mi a KFM és a BLP kötelessége MTO üzemmódban, ha a járműről 

menetközben tűz riasztás érkezik? (V.1. 6.51.-6.62.) 

102. Mi a járművezető kötelessége ATPR üzemmódban, ha a járműről tűzriasztás 

érkezik? (V.1. 6.63.-6.75.) 

103. Kiknek és hogyan kell a jármű ajtajait kinyitni az utasok menekítése esetén?

 (V.1. 6.76.-6.78.) 

104. Hogyan történik MTO üzemmódban az utasok menekítése a vonatból? 

(V.1. 6.79.-6.83.) 

105. Hogyan történik ATPR üzemmódban az utasok menekítése a vonatból? (V.1. 

6.84.-6.87.) 

106. Ismertesse a járműtelepen végzett tolatási mozgások általános rendelkezéseit! 

(V.1. 7.1.-7.12.) 

107. Milyen sebességkorlátozásokat kell betartani tolatási mozgások során? (V.1. 

7.13.-7.18.) 

108. Mit köteles tolatás során a személyzet figyelemmel kísérni, végrehajtani? 

Hogyan kell rögzíteni tolatás befejezésekor a kocsikat? (V.1. 7.20.-7.21.) 

109. Ismertesse az M4 metró vonalon alkalmazható próbafutások lehetőségeit és 

a próbafutás igénylésének menetét! (V.1. 8.2.-8.10.) 

110. Kik tartózkodhatnak a próbafutás alatt a járművön, ki jelöli ki őket és miért 

felelősek? (V.1. 8.11.-8.15.) 

111. Milyen előírások vonatkoznak a két járművezetővel történő próbafutásra? 

(V.1. 8.17.-8.20.) 

112. Milyen előírásokat kell betartani ATPR üzemmódban történő próbafutás 

esetén? (V.1. 8.23.-8.28.) 

113. Milyen előírásokat kell betartani MTO üzemmódban történő próbafutás 

esetén? (V.1. 8.30.-8.37.) 

114. Ismertesse az utastájékoztatásra vonatkozó általános előírásokat! 

(V.1. 10.1.-10.5.) 

115. Mivel kell megjelölni a javítás alatt lévő, a nem mozgatható kocsikat? Ki a 

felelős érte, és kit kell értesíteni? (V.1. 11.3.-11.7.) 

116. Mi a teendő, ha a harmadik-sín feszültség állapotát jelző berendezés 

meghibásodik? (V.1. 11.18.) 

117. Mi a teendő, ha feszültségmentességről, feszültségmentesítésről történik 

értesítés? (V.1. 11.33.-11.36.) 

118. Hogyan történhet a dolgozók szállítása az üzemi területekre? (V.1. 11.37.-

11.41.)  

 

 
 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 
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Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

A megfelelt szinthez 45 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

 
• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal 

F.2. Forgalmi Utasítás (VHF/75600-1/2017-NFM) hatálya alá tartozó 
pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító és a szolgálati vonat közlekedése- 

, tolatás-, próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, valamint a V.1. Szolgálati Szabályzat-, és a 
SZVVHU vonatkozó előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését, a vonatok számozását. 

• Ismeri a Metró vasúti pályával kapcsolatos alapfogalmakat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a mozgólépcsők forgalmi üzemeltetésével és 

az állomások utasforgalmának megszervezésével kapcsolatos szabályokat. 
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37/A. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, 

VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON NEM SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (BKV RT. 

METRÓ F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2 

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 
 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 25 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasításból (235/0/2005.), 

• 25 kérdés a BKV Rt. METRÓ F. 2. Forgalmi Utasításból (235/0/2005.), 

• 10 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 
Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasításból (235/0/2005.), 

• 3 kérdés a BKV Rt. METRÓ F. 2. Forgalmi Utasításból (235/0/2005.) 

• 2 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama:60 perc 

 

Alkalmazott módszertan 
Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!) 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.) 
 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 
 
2. Jelzők és jelzőeszközök 

2.1. Jelzőkkel és jelzőeszközökkel kapcsolatos általános rendelkezések (fogalmak, 
csoportosításuk módjai, használatuk, kezelésük, értelmezésük). A jelzés 
parancs elve. 

 
3. Fényjelzők és jelzéseik 

3.1. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések (fajtái, jelzési képek és értelmezésük) 
3.2. A tolatási jelzőkre vonatkozó rendelkezések (fajtái, jelzési képek és 

értelmezésük) 
3.3. A különleges jelzőkre vonatkozó rendelkezések (fajtái, jelzési képek és 

értelmezésük) 
 

4. Egyéb jelzők és jelzéseik  
(fajtái, elhelyezésükre vonatkozó szabályok, jelzéseik értelmezése) 
4.1. Váltójelzők 
4.2. Vágányzáró jelző 
4.3. Megállás helye jelzők 
4.4. Engedélykérés kötelező jelző 
4.5. Állandó lassúmenet jelzők 
4.6. Fékezés kezdete jelzők 
4.7. Vészfékezés kezdete jelzők 
4.8. Vonathossz jelző 
4.9. A villamos vontatás jelzései 
4.10. Feszültségállapot jelző 

 
5. Érvénytelen és használhatatlan jelzők 

5.1. Érvénytelen jelzők 
5.2. Használhatatlan jelzők 

 
6. Hordozható jelzőeszközök (kihelyezésük módja és esetei, értelmezésük) 

6.1. Ideiglenes lassúmenet jelzései 
6.2. A járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
6.3. A „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz 

  

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_049
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_138
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7. A Metró dolgozóinak kézi jelzései 

(A jelzésnek látási viszonyoknak megfelelő szabályos adási módjai, illetve az 
alkalmazott jelzőeszközök és kiegészítő jelzések) 

7.1. „Megállj!” jelzés a közúti járművek részére 
7.2. „Megállj!” jelzés a vasúti járművek részére 
7.3. Állomáson alkalmazandó kézi jelzések 
7.4. A tolató személyzet kézi jelzései 
7.5. A működéspróba kézi jelzései 

 
8. A mozdony-és vonatszemélyzet hangjelzései 

( A jelzés adás módja, esetei, és értelmezése) 
 

9. Jelzések a vonatokon és járműveken 
( A jelzés adás módja, esetei, és értelmezése) 
 

10. Figyelmeztető jelek 
(Kihelyezésükre vonatkozó szabályok, jelentésük) 
10.1. Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 
10.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
10.3. Előre helyezett önműködő vonatmegállító berendezésre figyelmeztető jel 
10.4. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
10.5. Szelvény tábla 
10.6. Távbeszélő csatlakozó jelölése 

 
11. Mellékletek 

11.1. 1. számú melléklet (Szolgálatban levő dolgozók felszerelése 
jelzőeszközökkel) 

11.2. 2. számú melléklet (Felelősség a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető 
jelek elhelyezéséért, karbantartásáért) 

 

 
BKV Rt. METRÓ F. 2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.) 

 
1. Az F.2. Utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, az utasítás ismerete, kiegészítő 

utasítások, szabályzatok, függelékek. 
 

2. Az utasításban használt fogalmak meghatározása  
2.1. Szakterület 
2.2. Forgalmi szolgálat 
2.3. Szolgálati főnök, szolgálati elöljáró 
2.4. Szolgálati hely 
2.5. Szolgálati okmány 
2.6. Parancskönyv 
2.7. Rendelkezés, rendelkezési jog átadása 
2.8. Központi forgalmi menetirányító 
2.9. Központi forgalmi menetirányító megbízottja 

  

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_140
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_140
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_143
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_145
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_148
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_159
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_160
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_180
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_182
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_183
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_tabla1
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2.10. Forgalmi szolgálattevő 
2.11. A járműtelepi forgalmi szolgálattevő  
2.12. Műszakvezető diszpécser 
2.13. Állomási diszpécser 
2.14. Kocsiszíni diszpécser 
2.15. Járművezető instruktor 
2.16. Motorkocsi-vezető 
2.17. motorkocsi-segédvezető  
2.18. Mozdonyvezető 
2.19. Tolatásvezető 
2.20. Energiadiszpécser 
2.21. Műszaki diszpécser 
2.22. Űrszelvény 
2.23. Rakszelvény 
2.24. Forgalmi vágányok 
2.25. Jobb vágány, bal vágány 
2.26. Helyes irány, helytelen irány 
2.27. Kihúzó vágány 
2.28. Csonka vágány 
2.29. Vágányzár 
2.30. Vágányút 
2.31. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.32. Állomás 
2.33. Állomásköz 
2.34. Térköz 
2.35. Állomástávolságú közlekedés 
2.36. Foglalt vágányra járás 
2.37. Járműtelep 
2.38. Kitérő 
2.39. Biztosított váltó 
2.40. Lezárt váltó 
2.41. Le nem zárt váltó 
2.42. Érintett váltó 
2.43. Védőváltó 
2.44. A váltó helyes állása 
2.45. A váltó jobbra áll,  
2.46. A váltó balra áll,  
2.47. Váltófelvágás 
2.48. Harmadik-sín 
2.49. Rövidre záró földelő megszakító 
2.50. A peronvész (PV) áramkör  
2.51. Az alagúti kioldó (AK) áramkör  
2.52. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.53. Kezelési körzet 
2.54. Hírközlő berendezések 
2.55. Hangrögzítő berendezés 
2.56. Tolatás 
2.57. Járműmegfutamodás 
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2.58. Szerelvény 
2.59. Vonat 
2.60. Vonatszemélyzet 
2.61. Vonatfordítás 
2.62. A vonatnál alkalmazható sebesség 
2.63. Menetdiagram 
2.64. Üzemi fékút 
2.65. Vészfékút 
2.66. Csökkentett fékút 
2.67. A vonat üzemképtelen 
2.68. A vonat mozgásképtelen 
2.69. A vonat gördülés-képtelen 
2.70. Szolgálati vonat 
2.71. Menetrend 
2.72. Menetrendi nap 
2.73. Üzemkezdet 
2.74. Forgalomba helyezés 
2.75. Üzemidő, Üzemszünet, Üzemszerű forgalom 
2.76. Rendkívüli esemény 
2.77. Függelék 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása  

3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Szolgálatra jelentkezés 
3.5. Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása 
3.6. Betegség bejelentése 
3.7. Szolgálat átadás, átvétel 
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.9. Szolgálat ellenőrzése 
3.10. Szolgálati fegyelem 
3.11. Szolgálati felelősség 
3.12. Szolgálati út 
3.13. Rendelkezések kiadása 
3.14. Szóbeli rendelkezések 
3.15. Írásbeli rendelkezések 
3.16. A jelző és vasútbiztosító berendezések kezelése 

 
4. Üzemszerű forgalom 

4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Vonal forgalomba helyezése 
4.3. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
4.4. Kilépések rendje, Hozzájárulások 
4.5. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tároló helyekre 
4.6. Állomási jelentések 
4.7. A váltók próbája 
4.8. A pálya feszültség alá helyezése 
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4.9. Vonali szerelvénytárolás 
4.10. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
4.11. Közlekedés két metróvonalat összekötő vágányon 
4.12. A vonal forgalmának leállítása 
4.13. A pálya feszültségmentesítése 
4.14. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tároló helyről 

 
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Hívójelzés esetén követendő eljárás 
5.3. Foglalt vágányra járás 
5.4. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás 

 
6. Rendkívüli események  

6.1. Általános rendelkezések 
6.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje 
6.3. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.4. A KFM - en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 
6.5. Peronvész kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályai 
6.6. Eljárás tűz esetén 
6.7. Váltófelvágás 
6.8. Villamos-vezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen 
6.9. Állomástávolságú közlekedés, Helytelen irányú közlekedés 

 
7. Üzemszünet 

7.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
7.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
7.3. Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 
7.4. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
8. Tolatási műveletek 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon 
8.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon 
8.4. Tolatás járműtelepen harmadik- sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon 
8.5. Járművek kapcsolása 

 
9. A járműtelep harmadik sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése 
9.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
10. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok 

10.1. Vonatok számozása 
10.2. Szolgálati okmányok, menetokmányok 

 
11. Mellékletek 

11.1. 1.sz. melléklet: Megengedett legnagyobb sebesség váltón való 
áthaladáskor 
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BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 
1. Általános rendelkezések  

1.1. Az SZVVHU tartalma, hatálya, jóváhagyása 
1.2. Az SZVVHU ismerete, munkakörök 

 
2. A szolgálati vonatok megrendelése   

2.1. Heti egyeztetés, Napi egyeztetés 
2.2. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.3. Szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 
2.4. A szolgálati vonatok munkatervének megvalósítása 
2.5. Szállítás külső felek részére 

 
3. Szolgálati vonatok összeállítása 

3.1. Járművek kapcsolása 
3.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
3.3. Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülék 
3.4. Féktömlők kapcsolása 
3.5. Kapcsolás merev kapcsolórúddal 
3.6. Középütközős járművek kapcsolása 
3.7. A félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolása 
3.8. Kapcsolás rakománnyal, Szükségkapcsolás 
3.9. Járművek vizsgálata 
3.10. Kocsik megrakása, Rakodási szabályok,Rakszelvényen túlnyúló 

rakomány továbbítása 
3.11. Vonat összeállítás 
3.12. A fékpróba, Rövidített fékpróba 

 
4. A közlekedés lebonyolítása 

4.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
4.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
4.3. Kocsi leakasztás 
4.4. Közlekedés két vontatójárművel 
4.5. Szolgálati vonat kiállítása a forgalomból 

 
5. Rendkívüli események 

5.1. A szolgálati vonat meghibásodása 
 

6. MELLÉKLETEK 
6.1. 1. sz. melléklet: Vontatójárművek napi vizsgálata 
6.2. 2. sz. melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek  
6.3. 3. sz. melléklet: A szolgálati vonatok forgalomba állásának helyei 
6.4. 4. sz. melléklet: Az UDJ üzemeltetésével kapcsolatos különleges előírások  
6.5. 5. sz. melléklet: A 012 psz. létrás kocsi üzemeltetésével kapcsolatos 

különleges előírások 
6.6. 6/A. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Dízel-mozdonyok 
6.7. 6/B. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Teher-vágánygépkocsik 
6.8. 6/C. sz. melléklet: Pályaépítő járművek műszaki adatai 
6.9. 7/A. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik 
6.10. 7/B. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik M4 
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6.11. 7/C. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik  
6.12. 7/D. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik 

M4 
6.13. 7/E. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik  
6.14. 7/F. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik M-

4  
6.15. 8/A. sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható 

elegysúlyok 
6.16. 9/A. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – MillFAV vonal  
6.17. 9/B. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Kelet-nyugati vonal  
6.18. 9/C. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Észak-déli vonal  
6.19. 9/D. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – M4 vonal  
6.20. 9/E. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Összekötő vágány 

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 
BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.) 

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 
Kérdés Kérdés típusa Utasítás 

pontja 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás előírásai kötelező érvényűek a metró valamennyi 
szakterületére és minden metró dolgozóra, ezen kívül a tervező és kivitelező 
szervekre. 

Igaz- Hamis (F.1.5.) 
 

Az utasítás teljes szövegét ismernie kell a társszolgálatok azon 
munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával 
összefügg. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A társszolgálatok azon munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom 
lebonyolításával összefügg, az utasítás kijelölt részeiből kell vizsgát tenniük. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A jelzők-, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek jelzése parancs, mely azonnali 
és feltétlen végrehajtást követel. 
 

Igaz- Hamis (F.1.12.) 

A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel adhatók. A figyelmeztető jelek 
valamely veszély miatt fokozott figyelemre intenek, vagy tájékoztatnak 
valamiről. 
 

Igaz- Hamis (F.1.178.) 

Az olyan jelzést, amely más jelzéssel összetéveszthető, aggályosnak kell 
tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

A kétes jelzés olyan jelzés, mely hiányos.  Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az „egyidőben adott eltérő értelmű „jelzések kétes jelzésnek minősülnek. Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni. Igaz- Hamis  
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Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, aggályosnak kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, kétes jelzésnek kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

A fényjelzők a környezeti világítástól függően, egy vagy több fényforrással, 
azok színével fejezik ki jelzéseiket. 

Igaz- Hamis (F.1.21.) 

A szolgálatban lévő dolgozók az 1. sz. mellékletben előírt jelzőeszközöket 
kötelesek állandóan maguknál tartani. 

Igaz- Hamis (F.1.29.) 

A főjelzők a váltókkal és a vágányfoglaltsággal, valamint egymással általában 
szerkezeti függőségben vannak, a függést a biztosítóberendezés valósítja 
meg. 
 

Igaz- Hamis (F.1.34.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő dolgozó 
állítja „Megállj!” állásra (kézi vezérlés), a továbbhaladást engedélyező jelzés 
a vonat haladásának hatására önműködően jelenik meg.  

Igaz- Hamis (F.1.38.) 

A félig önműködő jelzőket kezelő személy állítja továbbhaladást engedélyező 
állásba, a „Megállj!” jelzés azonban a haladó vonat hatására önműködő jelenik 
meg.  

Igaz- Hamis (F.1.38.) 

Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén az alakjelzőket ki kell 
világítani. 

Igaz- Hamis (F.1.21.) 

Érvénytelen jelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőn rajta van az 
„Érvénytelenítő jelzés” vagy a vonatszemélyzet értesítése megtörtént. 

Igaz- Hamis (F.1.120.) 

Sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén, a vonat elejét legalább 
két fehér fényű, előre világító lámpával kell megjelölni.  

Igaz- Hamis (F.1.168.) 

Mi a jelző? Feleletválasztós (F.1.10.) 

Melyek a jelzésadására használható jelzőeszközök? Feleletválasztós (F.1.11.) 

A jelzők és jelzőeszközök jelzése parancs,.. Feleletválasztós (F.1.12.) 

Kik a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozók? Feleletválasztós (F.1.12.) 

Milyenek lehetnek a jelzések? Feleletválasztós (F.1.17.) 

A szabadlátás akkor korlátozott, ha.. Feleletválasztós (F.1.19.) 

Mikor korlátozott a távolbalátás? Feleletválasztós (F.1.19.) 

Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? Feleletválasztós (F.1.20.) 

Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? Feleletválasztós (F.1.23.) 

Hogyan kell használni jelzésadás közben a kézi jelzőeszközöket? Feleletválasztós (F.1.24.) 

Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? Feleletválasztós (F.1.24.) 

Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? Feleletválasztós (F.1.27.) 

Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? Feleletválasztós (F.1.28.) 

Mi az eljárás hiányos jelzés észlelésekor? Feleletválasztós (F.1.28.) 

Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők? Feleletválasztós (F.1.33.) 

Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? Feleletválasztós (F.1.35.) 

Rendeltetésük szerint milyenek lehetnek a tolatási jelzők? Feleletválasztós (F.1.36.) 

Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? Feleletválasztós (F.1.78.) 
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Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv. Feleletválasztós (F.1.82.) 

Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 
váltakozó csíkozása 10 cm széles? 

Feleletválasztós (F.1.83.) 

Mi a neve a három egyenlő részre festett „fehér -fekete-fehér” színű 
gerendának vagy síndarabnak? Hol kell elhelyezni? 

Feleletválasztós (F.1.99.) 

Hol helyezik el azt a négyszög alakú belülről kivilágítható háromfogalmú jelzőt, 
melynek felső részén kék, alsó részén fehér vízszintes téglalap van? 

Feleletválasztós (F.1.110.) 

Négyszög alakú jelző felső részén kék színű vízszintes téglalap világít. Mi a 
jelzés értelme? 

Feleletválasztós (F.1.111.) 

Fehér színű vízszintes téglalap villog egy négyszög alakú jelző alsó részén. 
Mi a jelzés értelme? 

Feleletválasztós (F.1.112.) 

Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 
fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? 

Feleletválasztós (F.1.113.) 

Mi a teendő, ha a „Feszültségállapot jelző” jelzése nem egyértelmű? Feleletválasztós (F.1.114.) 

Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? 

Feleletválasztós (F.1.115.) 

Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? Feleletválasztós (F.1.121.) 

Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén 
hol kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 
meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Sebességkorlátozást igénylő, üzemidőben jelentkező meghibásodás esetén 
a hibahely elejéhez elhelyezett sárga villogó jelzőlámpának mi a jelentése? 

Feleletválasztós (F.1.126.) 

Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa jelzésének értelme:.. Feleletválasztós (F.1.135.) 

Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Feleletválasztós (F.1.136.) 

Éjszakai üzemszünetben, ha a pályán vagy a pálya közelében munkacsapat 
dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét fedezni? 

Feleletválasztós (F.1.138.) 

Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére? Feleletválasztós (F.1.143.) 

Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával 
kell adni? 

Feleletválasztós (F.1.145.) 

Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? Feleletválasztós (F.1.145.) 

Melyik jelzést kell mindkét kar fej felett történő szétnyitásával  adni? Feleletválasztós (F.1.146.) 

Mi az a jelzés, melyet mindkét kar fej felett történő összezárásával kell adni? Feleletválasztós (F.1.147.) 

A tolató személyzet “Megállj!” kézi jelzése. Feleletválasztós (F.1.148.d.) 

Felhívás a figyelj jelzés adására! Feleletválasztós (F.1.148.e.) 

Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával 
kell adni? 

Feleletválasztós (F.1.148.b.) 

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 
jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva:. 

Feleletválasztós (F.1.148.a.) 

Nappal kibontott jelzőzászló vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 
fehér fényű jelzőlámpa vállmagasságban mozdulatlanul oldalt tartva. 

Feleletválasztós (F.1.148.c.) 

Tolatás során mellőzhető-e a jelzések adása? Feleletválasztós (F.1.154.) 

Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 
mi határozza meg annak irányát? 

Feleletválasztós (F.1.156.) 

Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? Feleletválasztós (F.1.162.) 
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Hogyan kell „Figyelj!” jelzést adnia a járművezetőnek? Feleletválasztós (F.1.163.) 

Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? Feleletválasztós (F.1.168.) 

Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? Feleletválasztós (F.1.168.) 

Mi az eljárás, ha a motorkocsikból összeállított vonaton mindkét beépített 
zárjelző meghibásodott? 

Feleletválasztós (F.1.169.) 

Téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot ábrázoló vörös nyíl. Feleletválasztós (F.1.179.) 

Hol alkalmazzák a téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot 
ábrázoló vörös nyílat? 

Feleletválasztós (F.1.179.) 

Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. Feleletválasztós (F.1.180.) 

Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? Feleletválasztós (F.1.183.) 

A pályán egyénileg munkát végző 
dolgozó  előírt jelzőeszköze : 

Feleletválasztós (1. sz. 
melléklet) 
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BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Hol érvényes a BKV Rt. Metró F.1. Jelzési Utasítás? (4.) 

2. Kinek kell ismernie a BKV Rt. Metró F.1. Jelzési Utasítás teljes szövegét? (9.) 

3. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket, valamint a jelzőeszközöket? (10.;11.) 

4. Ismertesse a „jelző” fogalmát! (10.) 

5. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (11.) 

6. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (12.) 

7. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a vonatkozó szabályokat! (17-18.) 

8. Ismertesse a hallható jelzések adására vonatkozó előírásokat! (17,20.) 

9. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! (19.) 

10.Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! (19.) 

11.Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők? (33.) 

12.Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (11.) 

13.A kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó szabályok! (23-24.) 

14.Mely jelzéseket kell aggályosnak tekinteni, észlelésükkor mi a teendő? (28.) 

15.Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (28.) 

16.Hogyan csoportosítjuk forgalmi szempontból a jelzőket? Mi a jellemzőjük? (33-34.) 

17.Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket? (35.)ó 

18.Melyek a „tolatási jelzők”, és mi a feladatuk, jellemzőik? (34,36.) 

19.Melyek a „különleges jelzők”, mi a feladatuk, jellemzőik? (34,37.) 

20.Hogyan csoportosítjuk működés szempontjából a jelzőket? (38.) 

21.Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (43.) 

22.Ismertesse a főjelzők jelölésére vonatkozó előírásokat! (44a-b.) 

23.Ismertesse a tolatási jelzők jelölésére vonatkozó előírásokat! (44c-d.) 

24.Ismertesse a különleges jelzők jelölésére vonatkozó előírásokat! (44 e.) 

25.Ismertesse a „Vágányzáró főjelző” jelölésére vonatkozó előírásokat! (44 b.) 

26.Ismertesse a főjelzők melletti elhaladásra vonatkozó előírásokat! (50.) 

27.Ismertesse a „Megállj!” jelzésű főjelzők meghaladásának szabályait! (50.) 

28.Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (52 a-f.) 

29.Ismertesse a főjelzők „Szabad a továbbhaladás” jelzéseit! (52 a-d.) 

30.Ismertesse az egy szelvényben elhelyezett főjelző és tolatásjelző jelzései közötti 

összhangra vonatkozó előírásokat! (55-56.) 

31.Ismertesse a tolatási jelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (61-66.) 

32.Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! Mit jelez az egyszerű váltó jelzője? (71,73.) 

33.Ismertesse az átszelési váltók váltójelzőjének jelzéseit! (72.) 

34.Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! (80-81.) 

35.Ismertesse az egyszerű váltók váltójelzőinek jelzéseit, és az állítómű ellensúly 

(súlykörte) jelzéseinek értelmét (71,80-81.) 

36.Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (82.) 

37.Ismertesse a "Megállás helye" jelzőket és azok értelmezését! (83-85.) 

38.Ismertesse az "Engedélykérés kötelező" jelzőt, alkalmazási helyeit és  

értelmezését! (86.) 
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39.Ismertesse az „Állandó lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, 

 értelmezésüket! (87-91.) 

40.Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (98-99.) 

41.Ismertesse a „Vonathossz jelző”-re vonatkozó előírásokat! (102-103.) 

42.Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek értelmezését! 

(110-114.) 

43.Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (115.) 

44.Ismertesse a „használhatatlan” jelzőkre vonatkozó előírásokat! (121-123.) 

45.Ismertesse az „Ideiglenes lassúmenet” jelzéseit! (124-133.) 

46.A járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök, jelzéseik értelmezéset! 

(134-137) 

47.Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz elhelyezésére és 

jelzésének értelmezésére vonatkozó előírásokat! (138-139.) 

48.Ismertesse a „Megállj!” jelzés” adásmódját a közúti járművek részére! (140-142.) 

49.Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére? (143-

144.)  

50.Ismertesse a „„Szabad a továbbhaladás!” jelzést! (145.)  

51.Ismertesse a „tolató személyzet” kézi jelzéseit, adásukra vonatkozó előírásokat! 

(148.)  

52.Ismertesse a mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzéseit! (160-166.) 

53.Ismertesse a vonatokon és a járműveken alkalmazott jelzéseket! (167-169.)  

54.Ismertesse a "Nagyfeszültségre figyelmeztető jel"-et, az "Űrszelvénybe nyúló 

létesítményre figyelmeztető jel"-et, a "Szelvény táblát"! (179-180,183.)  

55.Ismertesse a "Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel"-et, elhelyezését, és 

értelmezését! (182.) 56.Milyen jelzőeszközökkel kell rendelkeznie a tolatásvezetőnek? 

(1.sz.melléklet)  

56..Milyen jelzőeszközzel kell rendelkeznie a szolgálati vonat mozdonyvezetőjének? 

(1.sz. melléklet) 58.Milyen jelzőeszközzel kell rendelkeznie a Nyílt pályán dolgozó 

munkacsapatnak? (1.sz. mellékelet 
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BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

KÉRDÉS Kérdés típusa Utasítás pontja 

A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan 
kell vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő 
munkavállaló eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó 
bejegyzést piros tintával kell megtenni. 

Igaz- Hamis 
 

 (F.2.12.42.) 

Minden munkavállaló, aki az állomáson balesetet vagy 
rosszullétet észlel, köteles azonnal jelenteni a közvetlen 
szolgálati elöljárójának és a KFM-nek, valamint köteles a 
mentőket értesíteni. 

Igaz- Hamis  (F.2.11.32.) 

Az állomások utastereit az első utasszállító vonat adott 
állomásra való érkezése előtt 10 perccel az utazóközönség 
rendelkezésére kell bocsátani. 

Igaz- Hamis  (F.2.11.5.) 

Ha a munkavállaló a rendelkezésre jogosulttól olyan 
rendelkezést kap, amely az érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes, semmilyen körülmények között nem szabad 
végrehajtani, az esetet jelenteni kell a szolgálati főnöknek. 

Igaz- Hamis  (F.2.3.49.) 

Üzemszerű forgalomtól való eltérést jelent minden olyan 
körülmény, amely a METRÓ rendeltetésszerű működését 
gátolja. 

Igaz- Hamis . (F.2.2.85.)  

Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. Igaz- Hamis  (F.2.2.79.) 

Az űrszelvény annak a térnek a vágánytengelyre 
merőleges metszete, melyet a jármű és a rakomány 
együttesen elfoglalhat. 

Igaz- Hamis  (F.2.2.26.) 

Mit tartalmaz a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás? Feleletválasztós (F.2.1.1.) 

Kikre terjed ki a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás 
hatálya? 

Feleletválasztós (F.2.1.4.) 

A szolgálati főnök: Feleletválasztós (F.2.2.6.) 

Ki a szolgálati elöljáró? Feleletválasztós (F.2.2.7.) 

A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli 
eseménykor a KFM-et milyen rendelkezési jog illeti meg? 

Feleletválasztós (F.2.2.13.) 

Tolatásvezető Feleletválasztós (F.2.2.23.) 

Űrszelvény Feleletválasztós (F.2.2.26.) 

Rakszelvény Feleletválasztós (F.2.2.27.) 

Állomásköz Feleletválasztós (F.2.2.38.) 

Jobb vágány, bal vágány Feleletválasztós (F.2.2.29.) 

Harmadik-sín Feleletválasztós (F.2.2.51.) 

Feszültségmentesnek nyilvánítás Feleletválasztós (F.2.2.56.) 

Üzemkezdet Feleletválasztós (F.2.2.80.) 

Mit nevezünk Üzemidőnek? Feleletválasztós (F.2.2.82.) 

Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? Feleletválasztós (F.2.3.25.) 

A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az 
engedélyével hagyhatja el? 

Feleletválasztós (F.2.3.27.) 

A rendelkezésre jogosult, hogyan köteles rendelkezéseit 
kiadni? 

Feleletválasztós (F.2.3.43.) 
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Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű 
rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani? 

Kérdés típusa (F.2.4.1.) 

Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével 
kapcsolatos teendők végzését? 

Feleletválasztós (F.2.4.6.) 

Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? Feleletválasztós (F.2.4.6.) 

Ki köteles gondoskodni az üzemkezdetre figyelmeztető 
jelzések leadásáról? 

Feleletválasztós (F.2.4.7.) 

Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap 
leadása? 

Feleletválasztós (F.2.4.12.) 

A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti 
munkákkal kapcsolatos intézkedési jogukat mikor adják 
vissza a KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.4.20.) 

Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá 
helyezését? 

Feleletválasztós (F.2.4.25.) 

Mekkora szolgálati küldemény szállítható személyvonaton 
a motorkocsi vezető engedélyével? 

Feleletválasztós (F.2.4.106.) 

Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő 
vágány felett? 

Feleletválasztós (F.2.4.111.) 

A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a 
pálya feszültségmentesítése? 

Feleletválasztós (F.2.4.121.) 

A forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal 
kapcsolatos intézkedési jogukat mikor kapják meg a KFM-
től? 

Feleletválasztós (F.2.4.131.) 

Üzemidőben, a pálya meghibásodása esetén, ha a hibás 
pályaszakaszon a forgalom fenntartható, a PFT szolgálat 
illetékesének döntéséig milyen sebességkorlátozást és 
hogyan köteles elrendelni a KFM? 

Feleletválasztós (F.2.5.62.) 

Ha valamely jelző önműködő vonatmegállító (autostop) 
berendezésének meghibásodása miatt a KFM nem a 
meghibásodott jelző előtt rendeli el az UAVA kikapcsolását, 
a kikapcsolt UAVA-val való közlekedésre vonatkozó 
sebességkorlátozás hol érvényes? 

Feleletválasztós (F.2.5.88.) 

Az állomástávolságú közlekedés esetét kivéve, mekkora 
lehet a kikapcsolt UAVA-val való közlekedés legnagyobb 
sebessége? 

Feleletválasztós (F.2.5.89.) 

Mikor végezhető a jelző- és vasútbiztosító berendezésen 
karbantartási munka? 

Feleletválasztós (F.2.5.102.) 

A rádiótelefon-hálózat üzemképtelensége esetén hogyan 
tartható fenn, a forgalom? 

Feleletválasztós (F.2.5.107.) 

Mi a teendő Jelző-, vasútbiztosító-, forgalomirányító- és 
hírközlő berendezés együttes és teljes 
használhatatlansága esetén? 

Feleletválasztós (F.2.5.110.) 

Mi a teendő, ha az állomás utasterének üzemi világítása 
teljesen megszűnik? 

Feleletválasztós (F.2.5.113.) 

Mi a teendő, ha a peronvész kapcsoló meghibásodik? Feleletválasztós (F.2.5.114.) 

Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a 
bekövetkezett rendkívüli eseményről? 

Feleletválasztós (F.2.6.1.) 

Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény 
bekövetkeztekor, ha a KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? 

Feleletválasztós (F.2.6.8.) 

Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a 
belépés a feszültség és forgalom alatti pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.12.) 
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Hány fő léphet egyszerre a feszültség és forgalom alatti 
pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.12.) 

Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti 
pályára belépő munkacsapat minden tagjának? 

Feleletválasztós (F.2.6.20.) 

Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell 
végezni, a vonatok munkavégzés helyén történő 
áthaladására ki ad engedélyt? 

Feleletválasztós (F.2.6.23.) 

Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal 
történik, a forgalom és feszültség alatti pályára, ki köteles a 
beléptetést végző vonat továbbhaladásáról jelentést tenni 
a KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.6.24.) 

Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók 
léptek be a feszültség és forgalom alatti pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.27.) 

Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, 
amelyben a feszültség és forgalom alatti pályán 
munkacsapat dolgozik? 

Feleletválasztós (F.2.6.27.) 

Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és 
feszültség alatti pályáról vonattal kilépő dolgozók? 

Feleletválasztós (F.2.6.31.) 

A forgalom és feszültség alatti pályáról vonattal kilépő 
dolgozók vonatra való felszállását ki köteles jelenteni a 
KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.6.33.) 

Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli 
kikapcsolást eseménynek tekinteni? 

Feleletválasztós (F.2.6.35.) 

Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, 
baleset elhárítás, mentés mi után végezhető? 

Feleletválasztós (F.2.6.38.) 

Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli 
feszültségmentesítést elvégezni? (Állomáson) 

Feleletválasztós (F.2.6.46.) 

Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész 
kapcsolót? 

Feleletválasztós (F.2.6.47.) 

Ki rendelheti el az állomások kiürítését, lezárását, illetve a 
vonatokból való rendkívüli alagúti kiszállítást? 

Feleletválasztós (F.2.6.58.) 

A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének 
észlelése esetén mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? 

Feleletválasztós (F.2.6.70.) 

Mikor kell rendőri intézkedést igénybe venni? Feleletválasztós (F.2.6.85.) 

Mi az eljárás, ha gázoláskor a sérült a vonat alatt van? Feleletválasztós (F.2.6.86.) 

Pályára került utas balesetekor, milyen megjelölésekről kell 
gondoskodni? 

Feleletválasztós (F.2.6.90.) 

Gázolás esetén ki köteles gondoskodni a helyszín 
rögzítéséről? 

Feleletválasztós (F.2.6.90.) 

Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására 
vonatkozó rendelkezéseit a központi forgalmi 
menetirányító? 

Feleletválasztós (F.2.6.93.) 

Hogyan történik a baleset dokumentálása? Feleletválasztós (F.2.6.95.) 

Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és 
jelentéseket összegyűjteni és a központi forgalmi 
menetirányítónak továbbítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.96.) 

Pályára esett tárgy esetén mikor szabad a forgalmat 
leállítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.97.) 

Ha a pályára esett tárgy a vonatforgalmat veszélyezteti, 
hogyan kell eltávolítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.99.) 
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Ki bízható meg villamos vezérlésű váltó helyszíni kézi 
állításával? 

Feleletválasztós (F.2.6.110.) 

Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a 
pályán munkát végző dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.6.) 

Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín 
megbontásával jár, milyen feltétellel engedélyezhető a 
munkavégzés a feszültségmentes pályán? 

Feleletválasztós (F.2.7.10.) 

Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad 
bemenni? 

Feleletválasztós (F.2.7.12.) 

Mikor érvényes a munkalap? Feleletválasztós (F.2.7.13.) 

A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi 
dolgozó hol igazolja a belépési engedélyét? 

Feleletválasztós (F.2.7.14.) 

Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a 
munkacsapatok be-és kilépését végző forgalmi 
dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.14.) 

A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni 
a belépés helyén a beléptető forgalmi dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.15.) 

Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő 
munkacsapat dokumentálása? 

Feleletválasztós (F.2.7.15.) 

A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre 
jogosító igazolvány” - al rendelkezők hogyan léphetnek be 
a feszültségmentes pályára? 

Feleletválasztós (F.2.7.22.) 

Ki köteles gondoskodni arról, hogy a szolgálati vonatról a 
feszültség alatti pályára ne szálljon le senki, ha a szolgálati 
vonat feszültség alatti pályán közlekedik? 

Feleletválasztós (F.2.7.28.) 

Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik 
sínnel ellátott vágányaira a belépés üzemidőben? 

Feleletválasztós (F.2.10.5.) 

Mozgólépcsőn való teherszállítás kinek az engedélyével, 
és irányításával történhet? 

Feleletválasztós (F.2.11.65.) 

Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? Feleletválasztós (F.2.12.42.) 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

1. Mit tartalmaz a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás? (1.1.) 

2. Hol érvényes és kikre terjed ki a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás hatálya? (1.4-

1.5.) 

3. Kinek kell ismernie a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítást? (1.9.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálati főnök! (2.6-2.7.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati okmány, rendelkezés! (2.9;2.11.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi forgalmi menetirányító, Központi 

forgalmi menetirányító megbízottja! (2.13-2.14.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálattevő (állomási, járműtelepi)! 

(2.15-2.16.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető!  (2.22-2.23.) 
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9. Ismertesse a következő fogalmakat: energiadiszpécser, műszaki diszpécser! (2.24-

2.25.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: vágányzár, járműtelep! (2.34;2.42.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: kitérő, váltófelvágás! (2.43;2.50.)  

12. Ismertesse a következő fogalmakat: szerelvény, vonat! (2.62-2.63.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: vonat mozgásképtelen, gördülésképtelen! 

(2.73-74.) 

14. Ismertesse a következő fogalmat: szolgálati vonat, űrszelvény, rakszelvény! 

(2.77;2.26-2.27.)  

15. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrendi nap, üzemidő, üzemszünet! 

(2.79;2.82-2.83.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemszerű forgalom, eltérés az üzemszerű 

forgalomtól! (2.84-2.85.) 

17. Ismertesse a szolgálatra jelentkezésre vonatkozó és a szolgálat átadás- átvétellel 

kapcsolatos tudnivalókat! (3.13-3.14.) 

18. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy a 

leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban? (3.16) 

19. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra és a szolgálati hely elhagyására 

vonatkozó előírásokat! (3.25.) 

20. Hogyan végezhet szolgálatban nem lévő, vagy más szolgálati ág dolgozója a 

szolgálatban lévők helyett munkát? (3.35.) 

21. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az Utasításokban nincs 

szabályozva, hogyan kell eljárni? (3.37.) 

22. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (3.39.) 

23. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától személy-, vagy 

forgalombiztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést kap? (3.45.9 

24. Ismertesse a szóbeli és írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (3.47-3.54.) 

25. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (3.49.) 

26. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalója ragaszkodik az érvényben 

lévő utasításokkal ellentétes rendelkezése végrehajtásához? (3.49.)  

27. Mikor köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a vonatok felé?  (3.50.) 

28. Hogyan történik az írásbeli rendelkezések átadása? (3.50-3.54.) 

29. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés és hogyan kell kezelni?  (3.53-3.54.) 

30. Mire terjed ki a központi forgalmi menetirányító rendelkezési joga üzemszerű 

forgalomban? (4.1.) 

31. A központi forgalmi menetirányító rendelkezésének végrehajtásáért milyen mértékig 

felelősek a végrehajtó dolgozók? (4.3.) 

32. Mi a teendője valamennyi szolgálatban lévő dolgozónak, ha az üzemszerű forgalom 

lebonyolítását zavaró körülményt, meghibásodást észlel? (4.5.)  

33. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni?  (4.6.) 

34. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során adott, üzemkezdetre figyelmeztető 

jelzéseket és ezek jelentését! (4.7-4.10.) 

35. Mi a feltétele annak, hogy a központi forgalmi menetirányító elrendelje a pálya 

feszültség alá helyezését? (4.25.) 
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36. Ismertesse a pálya feszültség alá helyezési eljárás folyamatát! (4.25-4.33.) 

37. Mikor és hol történik a vonatok forgalomból való kiállása? (4.94.) 

38. Ismertesse az É-D-i és K-Ny-i metróvonalat összekötő vágányon történő közlekedés 

szabályait! (4.111-4.118.) 

39. A forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos intézkedési jogukat 

mikor kapják meg a KFM-től? (4.131.) 

40. Ismertesse a Hívójelzés esetén követendő eljárást! (5.6-5.11.) 

41. A hívójelzés kivezérlésének módjáról mely esetben kell a KFM -nek értesíteni a 

vonatszemélyzetet? (5.7.) 

42. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség önműködő kivezérlésű hívójelzés 

esetén, ha az értesítés a központi forgalmi menetirányító /vagy az Fszt./ részéről 

nem történt meg? (5.8;5.10.) 

43. Mit jelent a kézi vezérlésű hívójelzésről szóló értesítés? (5.10.) 

44. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézi vezérlésű hívójelzésről szóló 

értesítés esetén? (5.10.) 

45. Hogyan köteles a járművezető a vonatát vezetni kézi vezérlésű hívójelzés 

meghaladása esetén? (5.10.) 

46. Mely esetekben tilos a kézi vezérlésű hívójelzésnél a sebességet felemelni? (5.14.) 

47. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség önműködő kivezérlésű hívójelzésről 

szóló értesítés esetén? (5.9.)  

48. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség egyedül álló tolatásjelzőn megjelenő 

hívójelzés esetén? (5.15.) 

49. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség különleges jelzőn megjelenő 

hívójelzés esetén? (5.15.) 

50. Ismertesse a foglalt vágányra járás szabályait! Ki és hogyan rendelhet el foglalt 

vágányra való rájárást? (5.16-5.21.) 

51. Ismertesse, hogy mely esetekben kell a „Foglalt vágányra járás”szabályai szerint 

eljárni, valamint a vonatkozó előírásokat! (5.16-5.21.) 

52. Milyen irányból és hogyan történhet a foglalt vágányra járás? (5.18) 

53. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség foglalt vágányra helytelen irányban 

történő behaladás esetén? (5.18.) 

54. Ismertesse a pálya meghibásodás észlelése estén követendő eljárást! (5.56-5.70.) 

55. Mi a teendő szomszédos pályán észlelt meghibásodás, akadály esetén? (5.57.) 

56. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a pálya meghibásodásakor, ha 

bármely ok miatt a vízszint a síntalp élét eléri? (5.60.) 

57. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a pálya meghibásodásakor, ha 

bármely ok miatt a vízszint a sínfej alsó élét eléri? (5.60.) 

58. Mi a teendő forgalmat akadályozó, letört vagy meglazult áramszedősín védőburkolat 

vagy bármilyen más tárgy űrszelvényből történő eltávolításáig? (5.61.) 

59. Mekkora a központi forgalmi menetirányító által elrendelhető legnagyobb sebesség 

a hibás pályaszakaszon, ha azon a forgalom fenntartható? (5.62.) 

60. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség korlátozott használhatóságú váltón 

való forgalom fenntartás esetén? (5.92.) 

61. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó? (5.94.) 
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62. Ismertesse a hírközlő berendezések meghibásodásakor követendő eljárást! (5.104-

5.109) 

63. Mi a teendő, ha a KFM rádiótelefon berendezése üzemképtelenné vált? (5.109.) 

64. Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli 

eseményről? (6.1.) 

65. Mi a dolgozó teendője rendkívüli esemény során? (6.1.) 

66. Ismertesse a forgalom és feszültség alatti pályára történő belépéshez szükséges 

feltételeket! (6.11-6.12,6.17-6.22.) 

67. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén mikor kell 

a Tűzoltóságot értesíteni? (6.71.) 

68. Ismertesse a ”Váltófelvágás” fogalmát és a követendő eljárást! (2.50,6.102-6.106.) 

69. Vissza lehet-e tolatni felvágott váltón? (6.104.)  

70. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség felvágott váltóról való vonat 

eltávolítás esetén? (6.105.) 

71. Ismertesse az üzemszüneti munkák megszervezésének rendjét! (7.1-7.5) 

72. Ismertesse a feszültségmentes pályára történő belépés rendjét! (7.6-7.7,7.12-7.22.) 

73. Ki köteles gondoskodni arról, hogy a szolgálati vonatról a feszültség alatti pályára ne 

szálljon le senki, ha a szolgálati vonat feszültség alatti pályán közlekedik? (7.28.) 

74. Milyen módon közlekedtethetők a szolgálati vonatok? (7.31.) 

75. Hány közlekedési mód rendelhető el, egy rendelkezéssel egy szolgálati vonat 

részére és mi a teendő, ha a szolgálati vonatot mégis más módon kell közlekedtetni? 

(7.32.) 

76. Ismertesse a „Helyes irányban állomástávolságban” közlekedtetett szolgálati vonat 

közlekedésére vonatkozó előírásokat! (7.34.) 

77. Ismertesse a „Helytelen irányú állomástávolságú közlekedés” szabályai szerint 

közlekedtetett szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó előírásokat! (7.35.) 

78. Mely esetekben kell a szolgálati vonat közlekedése során a megállást bejelenteni a 

KFM-nek és hogyan lehet a megállás után továbbhaladni? (7.36.) 

79. Mely esetekben köteles az állomásközt a KFM lezárni, amennyiben szolgálati vonat 

közlekedik az üzemszünetben? (7.37.) 

80. Mekkora lehet dízelmozdony vontatta szolgálati vonat legnagyobb sebessége? 

(7.40.) 

81. Tolt menetben szolgálati vonat legnagyobb sebessége mekkora lehet? (7.40.) 

82. Mi a teendő, ha szolgálati vonat rádiótelefonja használhatatlanná válik? (7.41.) 

83. Mely időpontig köteles szolgálati vonat a pályát felszabadítani és a forgalmi 

vágányokat elhagyni? (7.43.) 

84. Tolatást megkezdeni mi alapján lehet? (8.1.) 

85. Tolatás közben a járműmegfutamodást hogyan kell megakadályozni? (8.13.) 

86. Lehet e motorkocsikat, mozdonyokat, teher-vágánygépkocsikat, üzemelés közben 

felügyelet nélkül hagyni? (8.14.)  

87. Ismertesse a tolatásban résztvevők kötelességeit! (8.18.) 

88. Ismertesse a tolatások alkalmával betartandó tilalmakat! (8.19.) 

89. Ki rendelheti el az állomási vágányokon a tolatásokat? (8.20.) 

90. Mennyi a járműtelepi vágányokon alkalmazható legnagyobb sebesség? (8.24.) 
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91. Az egyéb vágányokon lévő helyszíni állítású váltókat mikor szabad szabványos 

állásukból át állítani? (8.31.) 

92. Ismertesse a járműtelepi egyéb vágányokban lévő helyszíni állítású váltók 

kezelésére vonatkozó előírásokat, valamint a vágányút beállítás szabályait! (8.31-

8.33.) 

93. Mekkora a járműtelepi egyéb vágányokon alkalmazható legnagyobb sebesség 

tolatás során? (8.35.) 

94. Ismertesse a járművek kapcsolásakor betartandó tilalmakat! (8.42.) 

95. Kik biztosítják a biztonsági feltételeket a járműtelep harmadik-sínnel ellátott 

vágányainak feszültség alá helyezése során? (10.3.) 

96. Ismertesse a szolgálati vonatok számozását!  (12.37.) 

97. Mit tartalmaz a szolgálati vonat menetokmánya? (12.52.) 

98. Ki felelős a menetokmányban foglaltak végrehajtásáért? (12.56.) 

99. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség lezárt váltón való áthaladáskor? 

(1.sz. melléklet) 

100. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség le nem zárt váltón való 

áthaladáskor? (1.sz. melléklet) 

101. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség 700 mm, vagy ennél kisebb 

átmérőjű kerékkel rendelkező járművek közlekedésekor kitérőkön és 

vágányátszeléseken? (1.sz. melléklet)  

102. járművek közlekedésekor kitérőkön és vágányátszeléseken? (1.sz. melléklet)  
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BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013)  
ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 
Kérdés Kérdés típusa Utasítás 

pont 
Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, 
EDI, és a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? 

Feleletválasztós 23. 

Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről? 

Feleletválasztós 34. 

Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
közlekedéséről szóló értesítésnek? 

Feleletválasztós 34. 

A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? 

Feleletválasztós 34. 

Mikor szabad járműveket összekapcsolni? Feleletválasztós 47. 

Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? Feleletválasztós 173. 
Ki köteles gondoskodni a szolgálati vonat menetokmányának 
kezeltetéséről, vezetéséről és leadásáról? 

Feleletválasztós 175. 

Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? Feleletválasztós 176. 
Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-
próbát tartani? 

Feleletválasztós 177. 

Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik 
munkalappal nem rendelkeznek? 

Feleletválasztós 187. 

Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai 
betartsák az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági 
szabályokat? 

Feleletválasztós 188. 

Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 
továbbhaladására? 

Feleletválasztós 200. 

Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? Feleletválasztós 219. 

A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 
megbízottja hogyan köteles intézkedni? 

Feleletválasztós 223. 

Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 
segélyvonatot kérni? 

Feleletválasztós 227. 

Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? Feleletválasztós 230. 

Hol van a szolgálati vonatok tényleges forgalomba állási helye az É-D 
vonalon? 

Feleletválasztós 3.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség TVG vontatta szolgálati 
vonatnál? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség tolt menetben közlekedő 
szolgálati vonatnál? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 
motorkocsi mozgatásakor? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

SZÓBELI KÉRDÉSEK 
 

1. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! 

(1;4,6.) 

2. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 

3. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 
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4. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat!(21-34.) 

5. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 

6. Ismertesse a külső felek részére történő szállítás szabályait! (40-46.) 

7. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47-53.) 

8. Ismertesse a z önműködő kapcsolószerkezettel történő járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (54.) 

9. Ismertesse a Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülékkel történő 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (55-65.) 

10. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (66-73.) 

11. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 

12. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (80-87.) 

13. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! (88-

93.) 

14. Ismertesse a félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolását! (94-96.) 

15. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 

16. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! (107-

110.) 

17. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 

18. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121-126.) 

19. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 

20. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-145.) 

21. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146-160.) 

22. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 

23. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános szabályokat! 

(169-182.) 

24. Ismertesse a munkacsapat szolgálati vonaton történő szállításának szabályait! 

(183-192.) 

25. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 

26. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 
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27. Ismertesse a szolgálati vonat kiállását a forgalomból! (215-218.) 

28. Ismertesse a szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli eseményekre vonatkozó 

általános előírásokat! (219-224.) 

29. Ismertesse a szolgálati vonat meghibásodásakor követendő eljárást! (225-230.) 

30. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat légfékberendezése teljes egészében 

meghibásodik?(225.) 

31. Ismertesse a vontatójárművek napi vizsgálatára vonatkozó általános előírásokat! 

(1.sz. melléklet) 

32. A vontatójárművek napi vizsgálata során, mely esetekben köteles a 

mozdonyvezető a járművét üzemképtelennek nyilvánítani? (1.sz. melléklet) 

33. Ismertesse a vontatójárművek fékberendezéseinek általános ellenőrzését! (59-

60.oldal) 

34. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kiskocsit továbbító 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

35. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség rakott transzformátor-szállító 

kocsit továbbító szolgálati vonattal? (2.sz. melléklet) 

36. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékezéssel közlekedő 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

37. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség részleges légfékhibával 

közlekedő szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

38. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrahasználat esetén, a 

szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. melléklet) 

39. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fedezett közúti átjárón áthaladó 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

40. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kocsit továbbító 

szolgálati vonatnál, járműtelepi és líravágányokon? (2.sz. melléklet) 

41. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a szétkapcsolt kocsikról történő 

lejárás alkalmával, a lekapcsolt járműtől számított 10 méterig? (2.sz. melléklet) 

42. Hol van a szolgálati vonatok forgalomba állási helye az É-D-i metróvonalon? 

(3.sz. melléklet) 

43. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrás kocsi munkaterületen 

belüli mozgatásakor, kinyújtott létrával? (2.sz. melléklet) 

44. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létesítményen belüli 

tolatáskor? (2.sz. melléklet) 

45. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 

motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. melléklet) 

46. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség UDJ-vel történő daruzás 

esetén, a szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. mellékelt) 

47. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fordítókorongra, tolópadra 

történő ráhaladáskor? (2.sz. melléklet) 
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A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 
Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 45 pont szükséges. 
 

Szóbeli vizsga: 

 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.) 
hatálya alá tartozó pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos 
fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, tolatási jelzők-, különleges jelzők és egyéb 
jelzők által adott jelzési képeket, valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, a 
figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait.  

• Tévesztés nélkül ismeri a szolgálati vonat közlekedése-, tolatás-, valamint az 
„Üzemszerű forgalomtól való eltérés” során alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a szolgálati vonat közlekedése, valamint a tolatás során 
alkalmazandó sebességeket, és az SZVVHU előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését. 
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37/B.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, 

VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON NEM SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (BKV RT. 

KELET-NYUGATI METRÓVONAL F.2. FORGALMI UTASÍTÁSA ÉS 

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA  

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása: 

• 25 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 25 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

• 10 kérdés a BKV Zrt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 
Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a vizsgatevékenységet. 
A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden helyes válasz 1 pontot 
ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 3 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

• 2 kérdés a BKV Zrt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra 

 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 

 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 
A BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 

(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az utasítás hatálya (1.-2.) 
Az utasítás tartalma (3.-6.) 
Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése (7.-9.) 
Az utasítás ismerete (10.) 

A JELZŐK ÉS JELZŐESZKÖZÖK 

Jelzők és jelzőeszközök (11.-13.) 
A jelzők, jelzőeszközök és jelzések parancselve (14.-20.) 
A jelzések (21.-23.) 
Távolbalátás korlátozottsága (25.) 
Rálátási távolság (26.) 
Szabadlátás korlátozottsága (27.) 
A jelzések adása, megfigyelésük (28.-34.) 
Eltérő értelmű jelzések (35.) 
Kétes jelzés (36.) 
Érvénytelen jelzők (38.-40.) 
Használhatatlan jelzők (41.-45.) 
Kézi jelzőeszközök (56.-49.) 
Forgalmi szempontból a jelzők (50.-55.) 
A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód függvényében (56.-

58.) 
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FÉNYJELZŐK ÉS JELZÉSEIK 

A fényjelzők kialakítása (59.) 
A fényjelzők elhelyezése (60.) 
A fényjelzők jelölése (61.) 
A fényjelzők vezérlése (62.-65.) 
A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések (66.-69.) 
A K–Ny-i metróvonalon alkalmazott fényjelzők (70.-82.) 
Főjelzők  

A főjelzők jelzései 
Ismétlőjelzők 
Az ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

A tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
Menetengedély-határ jelzők 

 

EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK 

Váltójelzők (83.-91.) 
Vágányzáró jelző (92.) 
Megállás helye jelzők (93.-96.) 

Engedélykérés kötelező jelző (97.) 

Lassúmenet jelzései (98.-110.) 
Szabad kézi vezetésre vonatkozó üzemmód váltásra figyelmeztető jelző (111.-112.) 
Vezetői vészfékezés kezdete jelző (113.) 
Biztonsági határjelző (114.) 
Vonathossz jelző (115.-116.)) 
Áramot kikapcsolni jelző (117.) 
Feszültségállapot jelző (118.-119.) 
A járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzők (120.-122.) 
A „Pályán munkások dolgoznak!” jelző (123.-124.) 
A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők (125.) 

A METRÓ DOLGOZÓŐNAK KÉZIJELZÉSEI (126.-145.) 

A MOZDONY- ÉS VONATSZEMÉLYZET HANGJELZÉSEI (146.-153.) 

JELZÉSEK A VONATOKON ÉS JÁRMŰVEKEN (154.-160.) 

FIGYELMEZTETŐ JELEK 

Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel (162.) 
Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel (163.) 
Szelvény tábla (164.-166.) 

5. sz. melléklet 

A VONATBEFOLYÁSOLÓ BERENDEZÉSEK HANGJELZÉSEI A VONAT- 
SZEMÉLY ZET SZÁMÁRA 

Sebességhatár hangjelzése 
Éberségi hangjelzés 
ATC figyelmeztető hangjelzések 

6. sz. melléklet 
A fényjelzők jelölése 
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7. sz. melléklet 
Szolgálatban levő személyek felszerelése jelzőeszközökkel 

8. sz. melléklet 
Rövidítés jegyzék 

TOD 

Üzemmódok 

Sebességmérő 

Üzemi figyelmeztetések 

Állapot adatot 

MAL oszlop 

 
A BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 

(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

 
 
14. Általános rendelkezések (1.1.-1.12.) 

Az utasítás hatálya 

Az utasítás tartalma 

Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 

Az utasítás ismerete 

Kiegészítő utasítások 

15. Meghatározások (2.1.- 2.116.) 
Igazgatóság 

Szakterület 

Forgalmi szolgálat 

Forgalmi szakvizsga 

Forgalmi vizsga 

Szolgálati főnök, szolgálati elöljáró 

Dolgozó 

Szolgálati hely 

Szolgálati okmány 

Parancskönyv 

Rendelkezés, rendelkezési jog átadása 

Központi forgalmi menetirányító 

Központi forgalmi operátor 

Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
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A járműtelepi forgalmi szolgálattevő 

A járműtelepi forgalmi operátor 

Forgalmi szolgálattevő 

Műszakvezető diszpécser 

KFM megbízottja 

Állomási diszpécser 

Kocsiszíni diszpécser 

Járművezető instruktor 

Metró járművezető 

Mozdonyvezető 

Tolatásvezető 

Energiadiszpécser 

Műszaki diszpécser 

Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 

Pályamester 

Űrszelvény 

Rakszelvény 

Forgalmi vágányok 

Jobb vágány, bal vágány 

Helyes irány, helytelen irány 

Kihúzó vágány 

Csonka vágány 

Összekötő vágány 

Forgalomtechnológiai határ 

Átadó szakasz 

Előre tervezett vágányzár 

Előre nem tervezett vágányzár 

Vágányút 

Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 

Állomás 

Állomásköz 
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Térköz 

Statikus követési rend 

Közlekedés állomás távolságban 

Foglalt vágányra járás 

Járműtelep 

Próbapálya 

Kitérő 

Biztosított váltó 

Lezárt váltó 

Le nem zárt váltó 

Lezárható és le nem zárható váltók 

Érintett váltó 

Védőváltó 

A váltó helyes állása 

Váltófelvágás 

Biztonságkritikus kezelés 

Éberségi berendezés 

Harmadik-sín 

Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása 

Tápkörzet 

Rövidrezáró-földelő megszakító 

Védelmi áramkörök 

Feszültségmentesnek nyilvánítás 

Kezelési körzet 

Távfelügyelet 

Hírközlő berendezések 

Hangrögzítő berendezés 

Tolatás 

Járműmegfutamodás 

Szerelvény 

Vonat 
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Vonatszemélyzet 

Vonatfordítás 

A vonatnál alkalmazható sebesség 

Menetdiagram 

Üzemi fékút 

Vészfékút 

Csökkentett fékút 

A vonat üzemképtelen 

A vonat mozgásképtelen 

A vonat gördülésképtelen 

Biztonsági járat 

Próbavonat 

Szolgálati vonat 

Menetrend 

Menetrendi nap 

Üzemkezdet 

Forgalomba helyezés 

Üzemidő, Üzemszünet, Üzemszerű forgalom, Vegyes forgalom 

Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

Rendkívüli esemény 

Függelék 

 
16. A forgalmi szolgálat ellátása (3.1.-3.64.) 

A forgalmi szolgálat feladata 
A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 

Az önálló szolgálatvégzés feltételei 

Szolgálatra jelentkezés 

Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása 

Betegség bejelentése 

Szolgálat átadás, - átvétel 

Szolgálati helyen történő tartózkodás 

Szolgálat ellenőrzése 

Szolgálati fegyelem 
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Szolgálati felelősség 

Szolgálati út 

Rendelkezések kiadása 

Szóbeli rendelkezések 

Írásbeli rendelkezések 

A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelése 

 
17. Üzemszerű forgalom (4.1.-4.168.) 

Általános rendelkezések 

A vonal forgalomba helyezése 
Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 

Kilépések rendje, hozzájárulások 

Vonatszemélyzetek belépése a vonali tárolóhelyre 

Állomási jelentések 

A váltók próbája 
A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése 
A vonatközlekedés rendje 

Vágányút beállítás, vonatmozgás engedélyezése 

A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása (csak 4.62.) 

A vonatok behaladása állomásokra (csak 4.95.) 

A vonatok áthaladása állomáson (csak 4.105.) 

Vonali szerelvénytárolás 

Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 

Közlekedés két metróvonalat összekötő vágányon, és mindkét 

metróvonalon 

A vonal forgalmának leállítása 

A forgalmi vágányok feszültségmentesítése 

Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről 

 
18. Eltérés az üzemszerű forgalomtól (5.1.-5.235.) 

Általános rendelkezések 

Hívójelzés esetén követendő eljárás 

Foglalt vágányra járás 

A vonat mozgásképtelen (csak 5.89.) 
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A vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer tartalék 

üzemmódra, vagy váltókörzetek helyi üzemre való átvétele 

A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás 

Vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer meghibásodása esetén 

követendő eljárás 

Jelző fényáramköri hiba (csak 5.172.) 

Tengelyszámláló meghibásodása esetén követendő eljárás 

Vágányutat állítani nem lehet 

Váltó meghibásodás 

Biztonságkritikus kezelés végzése a vasútbiztosító berendezésen 

Hírközlő berendezések meghibásodása 

A vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás 

Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén követendő eljárás 

19. Rendkívüli események (6.1.-6.175.) 
Általános rendelkezések 

Feszültség és forgalomalatti pályán való munkavégzés rendje 

A belépés feltételei 
A belépés végrehajtása,  
A kilépés végrehajtása 
 Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
A KFM-n keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 

Peronvész kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályai 

Eljárás tűz esetén 

A baleset dokumentálása 

Váltófelvágás 

Villamos vezérlésű váltó helyi vagy kézi állítása a helyszínen 

Állomástávolságú közlekedés 

Helytelen irányú közlekedés,  

Egyvágányú közlekedés 

 
20. Üzemszünet (7.1.-7.45.) 

A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
A feszültségmentes pályára való belépés rendje 

Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 

Szolgálati vonatok közlekedése 
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21. Tolatási műveletek (8.1.-8.5.) 

Általános rendelkezések 

Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon 

Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon 

Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon 

Járművek kapcsolása 

 
 

10. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése 
és feszültségmentesítése (10.1.-10.6.) 

 Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
 

11. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok (12.1.-12.61.) 
A menetrend. A menetrend szerű közlekedés 

Menetrendi eltérés 

A vonatok számozása 

Szolgálati okmányok,  

Menetokmányok 

12. Mellékletek 
1.sz. melléklet : Megengedett legnagyobb sebesség váltón való 

áthaladáskor 

 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

7. Általános rendelkezések (1.11.)  
Az SZVVHU tartalma, hatálya, jóváhagyása, ismerete, munkakörök 

8. A szolgálati vonatok megrendelése (12.-46.)  
Heti egyeztetés, Napi egyeztetés 

A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése, véglegesítése, 

megvalósítása, Szállítás külső felek részére 

 

9. Szolgálati vonatok összeállítása (47.-168.) 
Járművek kapcsolása 

Önműködő kapcsolószerkezet 

Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülék 

Csavarkapcsos kapcsolószerkezet 

Féktömlők kapcsolása 
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Kapcsolás merev kapcsolórúddal 

Középütközős járművek kapcsolása 

A félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolása 

Kapcsolás rakománnyal 

Szükségkapcsolás 

Járművek vizsgálata 

Kocsik megrakása 

Rakodási szabályok,  

Rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása 

Vonat összeállítás 

A fékpróba 

Rövidített fékpróba 

 

10. A közlekedés lebonyolítása (169.-218.) 
Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 

Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 

Kocsi leakasztás, Közlekedés két vontatójárművel 

Szolgálati vonat kiállítása a forgalomból 

 

11. Rendkívüli események (219.-230.) 
11.1. A szolgálati vonat meghibásodása 

 

12. MELLÉKLETEK 
1. sz. melléklet: Vontatójárművek napi vizsgálata 

2. sz. melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek  

3. sz. melléklet: A szolgálati vonatok forgalomba állásának helyei 

4. sz. melléklet: Az UDJ üzemeltetésével kapcsolatos különleges előírások  

5. sz. melléklet: A 012 psz. létrás kocsi üzemeltetésével kapcsolatos előírások 

6/A. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Dízel-mozdonyok 

6/B. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Teher-vágánygépkocsik 

6/C. sz. melléklet: Pályaépítő járművek műszaki adatai 

7/A. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik 

7/C. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik  

7/E. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik  

8/A. sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható elegysúlyok 

8/B sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható elegysúlyok (a 

vontatójármű elegysúlya nélkül 

9/B. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által továbbítható 

elegysúly meghatározásához – Kelet-nyugati vonal  

9/E. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által továbbítható 

elegysúly meghatározásához – Összekötő vágány 

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 
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BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 

(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

 

Írásbeli kérdések 
 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati (továbbiakban: K–Ny-i) metróvonal F.1. Jelzési 
Utasítása? (1.) 

2. Kikre kötelező érvényűek a K–Ny-i metróvonal F.1. Jelzési Utasításának 
előírásai? (2.) 

3. Mit nevezünk jelzőnek a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
4. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
5. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (12.) 
6. Hogyan kell a jelzéseket figyelembe venni? Mi a jelzés parancs elve? (14.) 
7. Az egyes jelzők és jelzőeszközök jelzésének parancsait hogyan kell végrehajtani 

az automatikus vonattovábbítási rendszerben? (16.) 
8. Milyenek lehetnek a jelzések? (21.) 
9. Mikor korlátozott a távolbalátás? (25.) 
10. A szabadlátás akkor korlátozott, ha..(27.) 
11. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (28.) 
12. Hol vannak elhelyezve a jelzők?(30.) 
13. Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? (34.) 
14. Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? (35.) 
15. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (41.) 
16. Használhatatlan jelzők esetén milyen üzemmódot kell alkalmazni? (43.) 
17. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (46.) 
18. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (47.) 
19. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (50.) 
20. Melyek az „ismétlő jelző” jellemzői? (51.) 
21. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (52.) 
22. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a „Menetengedély-határ” jelzők? (53.) 
23. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (53.) 
24. Hogyan kell értelmezni a fényjelzők „vörös” színképét? (55.) 
25. Mely jelzők, fényjelzők K–Ny-i metróvonalon? (71.) 
26. Melyek a CBTC rendszer „AM” járművezetési üzemmódjának jellemzői? (57.) 
27. CBTC rendszerben automatikus vonattovábbítás esetén, melyek az „ATPM” 

járművezetési üzemmód jellemzői? (57.) 
28. Milyen a fényjelzők kialakítása a K–Ny-i vonalon? (59.) 
29. Honnan történik a fényjelzők vezérlése üzemszerűen? (62.) 
30. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (61.) 
31. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (65.) 
32. Mely főjelzők „Megállj!” jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 
várakozás után? (68.) 

33. A főjelző „zöld és alatta egy fehér” fényének jelzése a következő: (71.1) 
34. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző „zöld és alatta egy fehér” fénye? (71.1) 
35. Mit jelent egy zöld fény a főjelzőn? (71.2) 
36. Egy vörös fény a főjelzőn: (71.3) 
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37. Hívójelzés a főjelzőn. (71.4) 
38. Milyen rálátási távolságra kell kitűzni az ismétlő jelzőt? (75.) 
39. Jelzőfények hiányában az ismétlő jelző hogyan haladható meg? (76.) 
40. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”Mi a jelzés értelme? (77.1.) 
41. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye? (77.3) 
42. Egy fehér fény a tolatásjelzőn (79.2) 
43. A tolatásjelző Hívójelzése (79.3) 
44. Mit jelent a tolatási határjelző „egy vörös” fénye? (79.1) 
45. Egyszerű váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér téglalap” 

jelzés látható. Mi a jelentése? (84.) 
46. Átszelési váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő 

ferde helyzetű fehér téglalap” jelzés látható. Mi a jelentése?(85.) 
47. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül?(87.) 
48. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (88.) 
49. Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv.(92.) 
50. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (93) 
51. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (94.) 
52. Vonathossztól függő megállás helye jelző, a... (95.)  
53. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű „Á” betű. (96.) 
54. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? (97.) 
55. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (99.) 
56. Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén hol 

kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? (99.) 
57. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 
a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (99.) 

58. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 
melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (102.) 

59. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 
mezejében fekete „5” -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (102.) 

60. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete „V” 
betű van. Mi a jelzés értelme? (104.) 

61. Fordított helyzetű, nagy fekete „V” betű, egy téglalap alakú tábla fehér 
mezejében. (105.) 

62. Sárga alapú fehér keretes fekvő téglalap alakú jelzőtábla mely piros „ATPR-25” 
feliratot tartalmaz. (112.) 

63. Hol helyezendő el, a fehér alapon vörös „VF” betűs jelző? (113.) 
64. Automatikus vonatvezetés (AM) üzemmódban, kinek és mi a teendője, ha a 

próbapálya végszakaszt fedező jelzőn „Megállj!”jelzés van és a „Vezetői 
vészfékezés kezdete” jelző eléréséig nem működött a próbapálya végszakaszt 
fedező jelző előtti megállást biztosító automatikus fékezés? (113.) 

65. Ellenőrzött kézi vezetés (ATPR) üzemmódban, a próbapálya végszakaszt fedező 
jelzőn „Megállj!”jelzés van.  A „Vezetői vészfékezés kezdete” jelző elérésekor a 
szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/h. Kinek és mi a teendője? (113.) 

66. Három egyenlő részre festett fehér - fekete-fehér gerenda, vagy síndarab (114.)  
67. Mi a jelentése a „Vonathossz jelző”-nek? (115.) 
68. A fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl jelentése AM 

üzemmódban? (117.) 
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69. Mit jelent Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) üzemmódban a fehér színű téglalapon 
lefelé mutató vörös színű nyíl? (117.) 

70. Szabad kézi vezetés (ATPR, ATC By) üzemmódban a fehér színű téglalapon 
lefelé mutató vörös színű nyíl jelzésének értelme? (117.) 

71. Egy kék fény a „Feszültségállapot jelzőn”(118.) 
72. Mit jelent a „Feszültségállapot jelző” villogó fehér fénye? (118.) 
73. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (118.) 
74. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve, melyik csoportba 

tartozik és mi a jelzésének értelme? (120.) 
75. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Mi a tábla 

neve és melyik csoportba tartozik? (122.) 
76. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a pálya 

közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét 
fedezni? (123.) 

77. Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? (125.) 

78. Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 
(129.) 

79. Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával kell 
adni? (132.) 

80. Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? (132.) 
81. Melyik az a jelzés, amelyet „mindkét kar fej felett történő szétnyitásával” kell 

adni? Mikor kell alkalmazni? (133.) 
82. Mikor kell alkalmazni azt a jelzést, amelyet „mindkét kar fej felett történő 

összezárásával” kell adni? Mi a jelzés neve? (134.) 
83. Mi a kiegészítő hangjelzése annak a jelzésnek, amit nappal kibontott sárga 

jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges 
irányban fel-le mozgatásával kell adni? (135.) 

84. Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával kell 
adni? (136.) 

85. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (137.) 

86. Felhívás a figyelj jelzés adására!  (138.) 
87. Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 

mi határozza meg annak irányát? (143.) 
88. Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? (148.) 
89. Mikor és hogyan kell adni a „Figyelj” hangjelzést? (149.) 
90. Egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang a jelzőkürttel. (-.-). (150.) 
91. Hogyan kell adni jelzőkürttel a „Féket húzd meg!” jelzést? (151.) 
92. Hogyan kell adni a „Vészjelzés!”-t? (152.) 
93. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (155.) 
94. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni?(155.) 
95. Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. (162.) 
96. Nyolcszög alakú sárga szegélyes fekete táblán, egy sárga nyíl. (163.). 
97. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (164.) 
98. Mélyvezetésű szakaszokon milyen „Szelvénytáblákat” alkalmazunk? (165.) 
99. Mi a teendője a járművezetőnek a  „Sebességhatár” hangjelzés 

megszólalásakor? (1.sz.mell.) 
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100. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? 
(3.sz.mell.) 

 

 
Szóbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (F.1. 1.) 

2. Kinek kell ismernie a K-Ny metróvonal F.1. teljes szövegét? (F.1.10.) 

3. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket, valamint a jelzőeszközöket? (F.1.11.-12.) 

4. Ismertesse a „jelző” fogalmát a K-Ny-i metróvonalon! (F.1.11.) 

5. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K-Ny (M2) metróvonalon? 

(F.1.11.) 

6. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (F.1.12.) 

7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (F.1.12.) 

8. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (F.1.14.) 

9. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a rájuk vonatkozó szabályokat! 

(F.1.22.-24.) 

10. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor 

tenni? (F.1.25.) 

11. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor 

tenni? (F.1.27.) 

12. Mely jelzéseket kell eltérő értelmű jelzéseknek tekinteni? Észlelésükkor mi 

a teendő? (F.1.35.) 

13. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (F.1.36.- 

37.) 

14. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (F.1.41.) 

15. Mi a használhatatlan jelzőt észlelő dolgozó kötelessége? (F.1.42.) 

16. Ismertesse a kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó szabályokat! 

(F.1.46.-48.) 

17. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket? (F.1.50.) 

18. Ismertesse a főjelző meghatározását! (F.1.50.) 

19. Melyek az "Ismétlő jelző" jellemzői? (F.1.51.) 

20. Mit szabályoznak a tolatásjelzők? (F.1.52.) 

21. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (F.1.53.) 

22. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (F.1.53.) 

23. Milyen a fényjelzők kialakítása a K-Ny vonalon? (F.1.59.) 

24. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (F.1.60.) 

25. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (F.1.61.) 

26. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (F.1.65.) 

27. Milyen alapállásúak K-Ny a főjelzők? (F.1.67.) 

28. Mely főjelzők "Megállj!" jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 

várakozás után sem? (F.1.68.) 

29. Hogyan értelmezendő a főjelző fényeinek kialvása, valamint bármilyen 

értelemzavaró fény észlelése? (F.1.69.) 
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30. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.70.-71.) 

31. A főjelző "zöld és alatta egy fehér" fényének jelzése a következő:..(F.1.71.1) 

32. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző "zöld és alatta egy fehér" fénye? (F.1.71.1) 

33. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.2.) 

34. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.3.) 

35. A főjelző folyamatos vörös és alatta egy villogó fehér fénye. Mi a jelzés értelme? 

(F.1.71.4.) 

36. Ismertesse az ismétlő jelző jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.77.) 

37. Ismétlő jelző zöld és alatta egy fehér fénye mit jelent a fedélzeti berendezéssel 

fel nem szerelt illetve nem kommunikáló vonat részére? (F.1.77.1.) 

38. Ismétlő jelző egy zöld fénye mit jelent! (F.1.77.2.) 

39. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye a vonat személyzetének? (F.1.77.3.) 

40. Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.78.-79.) 

41. Ismertesse a vágányzáró fényjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.81.) 

42. Ismertesse a tolatási határjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.82.) 

43. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! Mit jelez az egyszerű váltó jelzője? 

(F.1.83.-84.) 

44. Ismertesse az átszelési váltók váltójelzőjének jelzéseit! (F.1.85.) 

45. Hogyan határozzuk meg a „főirányt” és a „mellék” irányt átszelési váltóknál? 

(F.1.86.) 

46. Mi szerint kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (F.1.88.) 

47. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (F.1.92.) 

48. Ismertesse a "Megállás helye" jelzőket és azok értelmezését! (F.1.93.-96.) 

49. Ismertesse a gerenda kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.93.-94.) 

50. Ismertesse a tábla kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.95.-96.) 

51. Ismertesse a „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! 

(F.1.98.- 110.) 

52. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (F.1.98.-99.) 

53. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 

a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (F.1.99.) 

54. Mi a neve és értelme annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú 

táblának, melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (F.1.102.) 

55. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete "V" 

betű van. Mi a tábla neve és mi a jelzés értelme? (F.1.104.) 

56. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér 

mezejében. Mi a tábla neve és a jelzés értelme? (F.1.105.) 

57. Ismertesse a "Vonathossz jelző"-t! (F.1.115.) 

58. Ismertesse a fehér alapon vörös VF betűs táblát! (F.1.113.) 

59. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (F.1.114.) 

60. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni jelző”-t! (F.1.117.) 

61. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek 
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értelmezését! (F.1.118.-119.) 

62. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn": Mi a jelzés értelme? (F.1.118.1.) 

63. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (F.1.118.2.) 

64. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (F.1.118.3.) 

65. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (F.1.120.-122.) 

66. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (F.1.121.) 

67. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (F.1.122.) 

68. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? 

(F.1.125.) 

69. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére? 

(F.1.129.-131.) 

70. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.135.) 

71. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.136.) 

72. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 

fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.137.) 

73. Ismertesse a „Felhívás a figyelj jelzés adására!” kézi jelzést! (F.1.138.) 

74. Ismertesse a „„Szabad a továbbhaladás!” jelzést! (F.1.132.) 

75. Ismertesse az „Ajtót nyiss!” jelzést! (F.1.133.) 

76. Ismertesse az „Ajtót zárj!” jelzést! (F.1.134.) 

77. Ismertesse a tolatási mozgások közben adandó kézi jelzésekre vonatkozó 

általános előírásokat! (F.1.139.-145.) 

78. Mi az előírás a jelzőkürttel kapcsolatban? (F.1.146.-148.) 

79. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzései közül a „Figyelj!” 

jelzést! (F.1.149.) 

80. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket húzd 

meg!” jelzést! (F.1.151.) 

81. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket ereszd 

meg!” jelzést! (F.1.150.) 

82. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Vészjelzés!”-

t! (F.1.152.) 

83. Ismertesse a vonatokon és a járműveken alkalmazott jelzéseket! (F.1.154.-156.) 

84. Ismertesse a figyelmeztető jeleket! (F.1.161.-166.) 

85. Ismertesse a K-Ny alkalmazott szelvény táblákat! (F.1.164.166.) 

86. Milyen jelzőeszközökkel kell ellátni személyvonat személyzetét? (F.1. 3. 

számú melléklet) 

87. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „sebességhatár” hangjelzését! (F.1. 

a. számú melléklet) 
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88. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „éberségi berendezés” 

hangjelzését! (F.1. 1. számú melléklet) 

89. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „ATC figyelmeztető” 

hangjelzését! (F.1. 1. számú melléklet) 

TOD 

90. Mi a teendője a vonat vezetőjének ha a rendszerben rendellenes működést 

tapasztal? 

91. Mely vonatot nevezzük kommunikáló vonatnak? 

92. Mit nevezünk CBTC zónának vagy területnek? 

93. Igaz-e az állítás, hogy a DDU és TOD képernyők ember-gép kapcsolati 

eszközök? 

94. Az AM5-M2 jármű MC kocsik fülkéjében melyik a TOD képernyő? 

95. Hány csoportra oszthatók a TOD információi? 

96. Melyik nem a TOD információ csoport része? 

97. Melyik a TOD információ csoport része? 

98. Hol jelennek meg a meghatározott „Információ csoportok” a TOD kijelzőn ? 

99. Van-e szerepe az alkalmazott háttér színeknek a TOD kijelzésén? 

100. Mit jelent a MAL oszlop? 

101. Milyen távolságig jelzi ki a menetengedély határt a MAL oszlop kijelző? 

102. Mit jelez a MAL oszlop kijelző zöld színnel: 

103. A MAL oszlop milyen üzemmódokban kerül kijelzésre? 

104. Miket jelez ki a MAL oszlop az alábbiak közül? ( 2 pontos !) 

105. Melyek a MAL kijelzőn megjelenített információk vagy csoportok? 

106. Mit jelez a MAL oszlop kijelző ha nincs a vonatnak menetengedélye? 

107. Mikor látható a TOD sebességmérő kijelzés? 

108. AM üzemmódban melyik tartomány nem kerül kijelzésre a sebességmérőn? 

109. ATPM üzemmódban hány zóna kerül a sebességmérőn kijelzésre? 

110. ATPR üzemmódban mi kerül kijelzésre a sebességmérőn? 

111. Mit jelent a sárga zóna a sebességmérő tartománygyűrűn? 

112. Mit jelent a zöld zóna a sebességmérő tartománygyűrűn? 

113. Mit jelent a piros zóna a sebességmérő tartománygyűrűn? 

114. Milyen a sebességmérő háttér színe amikor megjelenik normál körülmények 

között ? 

115. Milyen üzemmódban változhat a sebességmérő háttérszíne? 

116. Mit jelent a fehér zóna a sebességmérő tartománygyűrűjén? 

117. Kijelzésre kerül-e az ajánlott sebesség zóna ATPR üzemmódban? 

118. Mi a célja az TOD kijelzőn megjelenő üzemi figyelmeztetések információ 

csoportnak. 

119. Mikor jelenik meg a kijelzőn az „ideiglenes sebesség korlátozás a vonat előtt” 

kijelzés? 

120. Mikor jelenik meg az „AM-Start folyamatban” kijelzés? 

121. Mikor jelenik meg a „vontatás kikapcsolása” kijelzés? 

122. Igaz-e az állítás, hogy az „állapotadatok” kijelző számos információval látja el a 

járművezetőt? 
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123. Mit kell tennie a járművezetőnek a vonat AM üzemmódban történő 

elindításához? 

124. Mit jelent az ATPM üzemmód? 

125. Mit jelent az ATPR üzemmód? 

126. Hol használjuk az ATPR -25 üzemmódot? 

127. Hol használjuk az ATPR-40 üzemmódot? 

128. Mikor használjuk az ATC Bypass üzemmódot? 

129. Hány helyzete van a mesterkulcsnak? 

130. A mesterkulcs mikor állítható „ki” állásba? 

131. Hány állása van az üzemmódválasztó (MS) kapcsolónak? 

132. Mi az éberségi berendezés feladata? 

133. Mi történik az éberségi berendezés működtetése nélkül? 

134. Mi az AM Start eszköz és funkciója? 

135. Mi a vészfék ütőgomb működésének sajátossága? 

136. Mikor gyulladnak fel a jobb vagy bal oldali nyitásválasztó nyomógombok 

jelzőlámpái? 

137. Mely üzemmódok nem érhetőek el CBTC-vel le nem fedett területen? 

138. Hol ellenőrzi az MKV az aktuális kiválasztott üzemmódot? 

139. Melyek az üzemmód kiválasztás feltételei? 
 

BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes a K–Ny-i metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? (1.1) 
2. Mit tartalmaz a K–Ny-i metróvonal F. 2. Forgalmi Utasítása az alábbiak közül? 

(1.3.) 
3. A szolgálati főnök: (2.6.) 
4. Ki a szolgálati elöljáró? (2.7.) 
5. A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli eseménykor a KFM-et 

milyen rendelkezési jog illeti meg? (2.14.) 
6. Tolatásvezető (2.27.) 
7. Űrszelvény (2.32.) 
8. Rakszelvény (2.33.) 
9. Jobb vágány, bal vágány (2.35.) 
10. Állomásköz (2.47) 
11. Statikus követési rend (2.50.) 
12. Harmadik-sín (2.78.) 
13. Feszültségmentesnek nyilvánítás (2.84.) 
14. Mi a tolatás? (2.89.) 
15. Mozgásképtelen vonat (2.101.) 
16. Gördülésképtelen vonat (2.102.) 
17. Üzemkezdet (2.108.) 
18. Üzemidő (2.110.) 
19. Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.25.) 
20. A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az engedélyével hagyhatja el? 

(3.27.) 
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21. Ki a felelős a vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelési utasítás szerinti 
kezeléséért? (3.56.) 

22. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezésen idegen szoftver futtatása, vagy 
hardver eszközeinek eltérő funkcióra való használata szín és hangbeállításainak 
módosítása. (3.64.) 

23. Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű rendelkezéseit 
maradéktalanul végrehajtani? (4.1.) 

24. Ki rendelkezik a  járműtelepi vágányok feszültség alá helyezése felett? (4.1.) 
25. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? (4.6.) 
26. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.6.) 
27. Mit jelent a „második” üzemkezdetre figyelmeztető jelzés? (4.9.) 
28. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (4.12.) 
29. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos 

intézkedési jogukat mikor adják vissza a KFM-nek? (4.20.) 
30. Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá helyezését? (4.26.) 
31. Milyen szabály vonatkozik az üzemidő alatti,  vonali szerelvény tárolásra? (4.135.) 
32. Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő vágány felett? (4.144.) 
33. Hogyan szabad vonatot indítani az M2/M3 összekötő vágányra? (4.147.) 
34. Hogyan történik a vonatok közlekedése az M2/M3 összekötő vágányon? (4.148.) 
35. Milyen sebességgel közlekedhetnek a vonatok az M2/M3 összekötő vágányon? 

(4.150.) 
36. Hol kell szabályozni az M2/M3 összekötő vágány használatát? (4.152.) 
37. A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a pálya 

feszültségmentesítése? (4.159.) 
38. Igaz–e az állítás, hogy a hívójelzés kivezérlése biztonságkritikus kezelés? (5.7) 
39. Mikor van mód a vasútbiztosító és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemmódra 

történő átvételére és az így történő üzemeltetésre? (5.101.) 
40. Mit köteles közölni a KFM tartalék üzemmódra áttéréskor a járműtelepi forgalmi 

szolgálattevővel? (5.104.) 
41. A vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemre való 

átvételekor, az átadott váltókörzetben milyen kezelések végezhetők? (5.110.) 
42. Mely esetekben működtethető egy váltókörzet "helyi" üzemben? (5.111.) 
43. A vonalon elrendelésre kerülő sebességkorlátozás esetén mi a követendő eljárás? 

(5.135.) 
44. Pályahiba esetén, a hibás pályaszakaszon áthaladó vonatok személyzetét mire 

köteles a KFM utasítani? (5.137.) 
45. Hogyan tartható fenn a forgalom a pálya menti, vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén? (5.158.) 
46. Hogyan szüntethető meg az "állandó foglaltság"? (5.165.) 
47. Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli 

eseményről? (6.1.) 
48. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha a 

KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (6.2.) 
49. Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a belépés a feszültség és 

forgalom alatti pályára? (6.12.) 
50. Melyik szakterület adja ki a forgalom és feszültség alatti pályára való belépésre 

jogosító igazolványt, és milyen feltételekkel? (6.13.) 
51. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (6.19.) 
52. Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti pályára belépő munkacsapat 

minden tagjának? (6.20) 
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53. Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell végezni, a vonatok 
munkavégzés helyén történő áthaladására ki ad engedélyt? (6.23.) 

54. Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal történik, a forgalom és 
feszültség alatti pályára, ki köteles a beléptetést végző vonat továbbhaladásáról 
jelentést tenni a KFM-nek? (6.24.) 

55. Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók léptek be a feszültség 
és forgalom alatti pályára? (6.27.) 

56. Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, amelyben a feszültség és 
forgalom alatti pályán munkacsapat dolgozik? (6.28.) 

57. Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és feszültség alatti pályáról 
vonattal kilépő dolgozók? (6.34.) 

58. Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli kikapcsolást 
eseménynek tekinteni? (6.37.) 

59. Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, baleset elhárítás, mentés 
mi után végezhető? (6.41.) 

60. Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli feszültségmentesítést 
elvégezni? (Állomáson) (6.49.) 

61. Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész kapcsolót? (6.50.) 
62. Kit köteles a KFM helyszínre küldeni a műszaki ügyeletes akadályoztatása esetén 

a tűzjelzés valódiságának megállapítása érdekében?  (6.80) 
63. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén mikor 

kell a Tűzoltóságot értesíteni? (6.82.) 
64. Kinek kell jelentést tenni a tűzjelzés valódiságának megállapítása után? (6.90) 
65. Mi a műszaki ügyeletes feladata a Tűzoltóság kiérkezéséig? (6.92.) 
66. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? (6.94.) 
67. Az állomáson tartózkodó, munkát végző személyeknek tűzriasztás esetén mi a 

teendőjük? (6.96.) 
68. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró-dolgozó hová köteles menni? (6.99.) 
69. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét kinek köteles 

jelenteni a járművezető? (6.101.) 
70. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén? (6.112.) 
71. Milyen esetekben kötelező rendőri intézkedést kérni? (6.125.) 
72. Gázoláskor mit köteles a helyszíni megbízott rögzíteni a helyszínen? (6.130.) 
73. Hogyan történik a baleset dokumentálása? (6.135.) 
74. Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és jelentéseket összegyűjteni és 

a központi forgalmi menetirányítónak továbbítani? (6.136.) 
75. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán munkát végző 

dolgozónak? (7.6.) 
76. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával jár, milyen 

feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes pályán? (7.10.) 
77. Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad bemenni? (7.12.) 
78. Mikor érvényes a munkalap? (7.13.) 
79. A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi dolgozó hol igazolja a 

belépési engedélyt? (7.13.) 
80. Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a munkacsapatok be-és 

kilépését végző forgalmi dolgozónak? (7.14.) 
81. A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni a belépés helyén a 

beléptető forgalmi dolgozónak? (7.15.) 
82. Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő munkacsapat dokumentálása? 

(7.15.) 
83. Mi a teendője a beléptető forgalmi dolgozónak az átvett munkalapokkal? (7.15.) 
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84. A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre jogosító igazolvány” - al 
rendelkezők hogyan léphetnek be a feszültségmentes pályára? (7.22.) 

85. Ki felelős a szolgálati vonaton tartózkodók biztonságáért, ha a szolgálati vonat 
feszültség alatti pályán közlekedik? (7.28.) 

86. Mekkora lehet a dízelmozdony vontatta szolgálati vonat legnagyobb sebessége? 
(7.40.) 

87. Mekkora lehet a teher-vágánygépkocsi által vontatott szolgálati vonat legnagyobb 
sebessége? (7.40) 

88. A tolatás során, illetve után, az állva maradó kocsikat hogyan kell elhelyezni? 
89. Tolatás közben a járműmegfutamodást hogyan kell megakadályozni?(8.13) 
90. Ki rendelheti el az állomási vágányokon a tolatásokat? (8.20.) 
91. Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő 

tolatások megszervezése? (8.23.) 
92. Hogyan szabad a vasúti járművek tárolására, vizsgálatára, karbantartására 

szolgáló létesítményekbe behaladni?(8.25.) 
93. Mekkora a járműtelepi egyéb vágányokon alkalmazható legnagyobb sebesség 

tolatás során? (8.26.) 
94. A járművek kapcsolása során, az álló járművet hogyan szabad megközelíteni 10 

m-en belül? (8.40.) 
95. Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik sínnel ellátott vágányaira a 

belépés üzemidőben? (10.4.) 
96. Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? (12.46) 
97. Hol kell rögzíteni a forgalmi szolgálat által használt berendezések, létesítmények 

meghibásodásait, azok kijavítását és átvételét? (12.48.) 
98. Hogyan kell rögzíteni a Hibaelőjegyzési Könyvben a bejegyzéseket? (12.49.) 

 

Szóbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes és mit tartalmaz a K-Ny metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? 

(F.2.1.1-3.) 

2. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálati főnök! 

(F.2.2.7.2.6.) 

3. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi Forgalmi Menetirányító, Központi 

Forgalmi Operátor! (F.2.2.14.,2.15.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálattevő, állomási diszpécser, 

műszakvezető diszpécser, KUD! (F.2.2.19.,2.22.,2.20.,2.16.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: kocsiszíni diszpécser, járművezető 

instruktor! (F.2.2.23.,2.24.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: metró járművezető! (F.2.2.25.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető! 

(F.2.2.26.,2.27.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: energiadiszpécser, műszaki diszpécser! 

(F.2.2.28.,2.29.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalomtechnológiai határ, átadó szakasz! 

(F.2.2.40.,2.41.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre nem 

tervezett vágányzár! (F.2.2.42.,2.43.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: vágányút, megcsúszási vágányút 
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(védőszakasz), állomás, állomásköz, térköz, virtuális térköz! 

(F.2.2.44.,2.45.,2.46.,2.47.,2.48.,2.49.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: járműtelep, váltó helyes állása! 

(F.2.2.55.,2.64.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: biztonságkritikus kezelés, éberségi 

berendezés, fedélzeti automatika! (F.2.2.66.,2.67.,2.68.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín áthidalhatatlan 

(nem átfedett) megszakítása, tápkörzet, rövidrezáró-földelő megszakító, 

védelmi áramkörök! (F.2.2.78.,2.79.,2.80.,2.81.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: feszültségmentesnek nyilvánítás, kezelési 

körzet, távfelügyelet, hírközlő berendezések! (F.2.2.84.,2.85.,2.86. 2.87.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: járműmegfutamodás, vonatfordítás! 

(F.2.2.90.,2.94.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: vonat, szerelvény! (F.2.2.92.,2.32.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat: menetdiagram, üzemi fékút, csökkentett 

fékút! (F.2.2.96.,2.97.,2.99.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: a vonat üzemképtelen, a vonat 

mozgásképtelen! (F.2. 2.100.,2.101.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati vonat, próbavonat! 

(F.2.2.105.,2.104.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi nap, üzemkezdet, 

forgalomba helyezés, üzemidő, üzemszünet! 

(F.2.2.106.,2.107.,2.108.,2.109.,2.110.2.111.) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemszerű forgalom, vegyes forgalom! 

(F.2.2.112.,2.113.) 

23. Ismertesse a következő fogalmakat: eltérés az üzemszerű forgalomtól, 

rendkívüli esemény, függelék! (F.2.2.114.,2.115.,2.116.) 

24. Ismertesse a forgalmi szolgálat feladatát, a forgalmi szolgálat ellátásának 

feltételeit! (F.2.3.1.- 7.) 

25. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit! (F.2.3.8.- 12.) 

26. Ismertesse a szolgálatra jelentkezésre vonatkozó és a szolgálat átadás- 

átvétellel kapcsolatos tudnivalókat! (F.2.3.13.-24.) 

27. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy 

a leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban? (F.2.3.16.) 

28. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra és a szolgálati hely elhagyására 

vonatkozó előírásokat! (F.2.3.25.- 28.) 

29. Hogyan és milyen feltételekkel hagyhatja el a szolgálatban lévő dolgozó a 

szolgálati helyét? (F.2.3.27-28.) 

30. Hogyan végezhet szolgálatban nem lévő, vagy más szolgálati ág dolgozója 

a szolgálatban lévők helyett? (F.2.3.35.) 

31. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az Utasításokban 

nincs szabályozva, hogyan kell eljárni? (F.2.3.36,-37.) 

32. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (F.2.3.39.- 40.) 

33. Ismertesse a szóbeli és írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (F.2.3.43.- 
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54.) 

34. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától személy-, vagy 

forgalombiztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést kap? (F.2.3.45.) 

35. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalója ragaszkodik az 

érvényben lévő utasításokkal ellentétes rendelkezése végrehajtásához? 

(F.2.3.49.) 

36. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (F.2.3.49.) 

37. Mikor köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a vonatok felé? (F.2.3.50.) 

38. Hogyan történik az írásbeli rendelkezések átadása? (F.2.3.51.-54.) 

39. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés és hogyan kell kezelni? (F.2.3.53.-54.) 

40. Ismertesse az üzemszerű forgalom fogalmát, a KFM és a végrehajtó dolgozók 

jogát és kötelességeiket! (F.2.2.112.,4.1-5.) 

41. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során 

adott,üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket és ezek jelentését! (F.2.4.7-10.) 

42. Ismertesse a vonatszemélyzetek belépésének rendjét a vonali tárolóhelyre! 

(F.2.4.22.) 

43. Ismertesse a pálya feszültség alá helyezésének folyamatát! (F.2.4.26.- 34.) 

44. Honnan és hogyan történhet a vonatok üzemszerű forgalomba állása? 

(F.2.4.40.) 

45. Ismertesse a vonatok forgalomba állításának szabályait! (F.2.4.40.-47.) 

46. Mikor kell a forgalomba álló szerelvénynek a forgalmi vágányokat fedező 

jelzőhöz megérkeznie és ki a felelős a vonatok időben történő forgalomba 

állításáért? (F.2.4.41.) 

47. Mi a teendője a forgalomba beálló szerelvény járművezetőjének a forgalmi 

vágányokat fedező jelző előtt? (F.2.4.42.) 

48. Mit kell közölnie a KFM -nek a forgalomba álló szerelvény járművezetőjével a 

rádiótelefon próba alkalmával? (F.2.4.42.) 

49. Vágánykapcsolatos állomásból való kihaladáskor mi a vonatszemélyzet 
kötelessége? (F.2.4.95.) 

50. Ismertesse a vonatok állomáson történő áthaladására vonatkozó szabályokat! 

Ki engedélyezheti a vonat állomáson való áthaladását? (F.2.4.103.-111.) 

51. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség állomáson való áthaladás 

esetén? (F.2.4.103.) 

52. Ismertesse a vonatok forgalomból történő kiállásának és a vonali 

szerelvénytárolás szabályait! (F.2.4.126.-136.) 

53. Mikor és hol történik a vonatok forgalomból való kiállása? (F.2.4.126.-127.) 

54. Ha a vonat forgalomból való kiállásához menetirányváltás szükséges, honnan 

kell bezárni az utastéri ajtókat? (F.2.4.129.) 

55. Ismertesse a szolgálati küldemények személyszállító vonaton történő 

szállítására vonatkozó szabályokat! (F.2.4.137.- 143.) 

56. Ismertesse a két metróvonalat összekötő

 vágányon történő közlekedés szabályait! 

(F.2.4.144- 152.) 
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57. Üzemszerűen hogyan történik a vonatok közlekedése az összekötő 

vágányon? Ki engedélyezheti az utasszállítást? (F.2.4.149.,150.) 

58. Ismertesse a vonal forgalmának leállítását, a vonatszemélyzet kilépését a 

vonali tárolóhelyről! (F.2.4.153.-158., 4.168.) 

59. Mi a KFM feladata a napi utolsó vonatokkal kapcsolatban? (F.2.4.153.-154.) 

60. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés fogalmát, és ebben az 

esetben követendő általános előírásokat! Mikor szabad eltérni az üzemszerű 

forgalomtól? (F.2.2.114.,5.1-6.) 

61. Mi az eljárás, ha az üzemszerű forgalomtól való eltérés kivizsgálása szolgálati 

mulasztást, illetve hanyagságot állapít meg? (F.2.5.6.) 

62. Ismertesse a Hívójelzés esetén követendő eljárást! (F.2.5.7.-20.) 

63. A hívójelzés kivezérléséről mely esetben kell a KFM –nek, illetve a járműtelepi 

forgalmi szolgálattevőnek értesíteni a vonatszemélyzetet? (F.2.5.9.) 

64. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézi hívójelzésről szóló 

értesítés esetén? (F.2.5.11.) 

65. Mi a járművezető teendője, ha a hívójelzés kivezérléséről az előzetes értesítés 

rádiótelefonon keresztül történt érdeklődése ellenére elmarad? (F.2.5.13.) 

66. Mikor haladható meg a hívójelzés automatikus járműtovábbítási 

üzemmódokban folyamatos haladással? (F.2.5.14.-5.17.) 

67. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség, ha egy állomásközben 

huzamosabb ideig hívójelzést kell kivezérelni, és az állomástávolságú 

közlekedés feltételei adottak? (F.2.5.20.) 

68. A foglalt vágányra való behaladásra utasított vonat helyes irányban hogyan és 

milyen jelzésre közlekedik? (F.2.5.24.) 

69. Milyen irányból és hogyan történhet a foglalt vágányra járás? (F.2.5.24.) 

70. Mi a járművezető teendője, ha megállt a foglalt vágányon? (F.2.5.28.) 
71. Hová kell félreállítani a vonatot, ha üzemképtelenségét a kerékpárgördülés 

képtelensége (beékelődése) okozza? (F.2.5.87.) 

72. Ismertesse a mozgásképtelenség fogalmát és a követendő eljárást! 

(F.2.2.101., 5.89.-98.) 

73. Ismertesse a vasútbiztosító és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemre való 

átvételét! (F.2.5.101.-109.) 

74. Ismertesse a váltókörzetek helyi üzemre való átvételét! (F.2.5.110.-113.) 

75. Pályahiba bejelentésekor a jelentésben mit kell meghatározni? (F.2.5.123.) 

76. Feszültség és forgalom alatti pályán történő munkavégzés esetén mekkora 

mértékű sebességkorlátozást kell bevezetni? (F.2.5.151.) 

77. Ismertesse a pályamenti telepített vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén a forgalom fenntartásának feltételeit! (F.2.5.194.- 206.) 

78. Ismertesse a pálya meghibásodása esetén követendő eljárást! (F.2.5.121.- 

143.) 

79. Ki rendelhet el sebességkorlátozást? (F.2.5.144.) 

80. Ismertesse a vágányzár elrendelésének szabályait! (F.2.5.153.) 

81. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó? (F.2.5.184.) 

82. Ismertesse a foglalt vágányra járás szabályait! (F.2.5.212.-24.) 
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83. Ismertesse a vonat üzemképtelen rádiótelefonnal történő forgalomba 

állításának szabályait! (F.2.5.220.-221.) 

84. Mi a teendő forgalomban lévő vonat rádiótelefonjának meghibásodása esetén? 

(F.2.5.221.) 

85. Üzemképtelen rádiótelefonnal forgalomba lehet-e állítani vonatot? (F.2.5.221.) 

86. Hogyan tarható fenn a forgalom a rádiótelefon-hálózat üzemléptelensége 

esetén? (F.2.5.223-225.) 

87. Hogyan jut a közlekedő vonatok tudomására, hogy a KFM rádiótelefon 

berendezése üzemképtelenné vált? (F.2.5.225.) 

88. Meghibásodott rádiótelefonnal közlekedő vonat személyzetének hogyan adja ki 

rendelkezéseit, illetve értesítéseit a KFM? (F.2.5.225.) 

89. Ismertesse a vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés együttes 

és teljes használhatatlansága esetén követendő eljárás szabályait! (F.2.5.226.- 

227.) 

90. Ismertesse az áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén 

követendő eljárást! (F.2.5.228.-235.) 

91. Ismertesse a „rendkívüli esemény” fogalmát és az általános rendelkezéseket! 

(F.2.2.115.,6.1. – 6.) 

92. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha a 

KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (F.2.6.8.) 

93. Kinek az engedélyével lehet belépni a feszültség és forgalom alatti pályára? 

(F.2.6.11.) 

94. Ismertesse a „forgalom és feszültség alatti pályára” való belépéssel és az 

erre jogosító „Igazolvánnyal” kapcsolatos tudnivalókat! ( F.2.6.13.,-15.) 

95. Ismertesse a „feszültség és forgalom alatti pályára” való belépés feltételeit! 

(F.2.6.18., -20.) 

96. Ismertesse a „Feszültség és forgalom alatti” pályára történő belépésre, az ott 

történő munkavégzésre és a kilépésre vonatkozó szabályokat! (F.2.6.21.,-36.) 

97. Mikor kell rendkívüli feszültségmentesítést kérni a motorkocsi-vezetőnek, ha 

vonatáról belépnek a feszültség és forgalom alatti pályára? (F.2.6.22.) 

98. A feszültség és forgalom alatti pályára belépő dolgozót szállító vonat tovább 

haladásáról honnan értesül a KFM? (F.2.6.24.) 

99. Mikor folytathatja útját a vonat, ha a feszültség és forgalom alatti pályára 

belépő dolgozó már leszállt? (F.2.6.24.) 

100. Mi a KFM teendője, ha dolgozók léptek be a feszültség és forgalom alatti 

pályára? (F.2.6.27.) 

101. A feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodó, kilépni szándékozó dolgozó 

mikor hagyhatja el biztonságos helyét? (F.2.6.34.) 

102. A feszültség és forgalom alatti pályáról kilépő dolgozó vonatra való 

felszállását ki köteles jelenteni a KFM -nek? (F.2.6.36.) 

103. Ismertesse a rendkívüli feszültségmentesítésre és rendkívüli kikapcsolásra 

vonatkozó általános szabályokat! (F.2.6.37.- 44.) 

104. Ismertesse a KFM -en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés 

szabályait! (F.2.6.45.- 48.) 
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105. Veszélyeztetés esetén az észlelő metró-dolgozó kitől köteles azonnal 

feszültségmentesítést kérni? (F.2.6.45., 46.) 

106. Ismertesse a peronvész-kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés 

szabályait! (F.2.6.49.- 53.) 

107. Ismertesse a tűz esetén követendő eljárást állomáson! (F.2.6.78.-99.) 

108. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén 

mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? (F.2.6.82.) 

109. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét kinek 

köteles jelenteni a járművezető? (F.2.6.100.) 

110. Mi a vonatszemélyzet teendője, ha az alagútban közlekedő vonaton tűz üt ki? 

(F.2.6.104.) 

111. Ismertesse az Utasbalesetek bekövetkezése esetén követendő általános 

szabályokat! Utas baleset esetén ki állapíthatja meg a halál beálltát? 

(F.2.6.116.- 120.) 

112. Ismertesse az eljárást, ha az utas a pályára került! (F.2.6.121.-134.) 

113. Ismertesse a váltófelvágás fogalmát és a bekövetkeztekor követendő eljárást! 

(F.2.2.65.,6.137.-143.) 

114. Milyen feltételekkel szabad a felvágott váltón megálló vonattal visszatolatni? 

(F.2.6.139.) 

115. A vonatot felvágott váltóról milyen sebességgel lehet eltávolítani? (F:2.6.140.) 

116. Ki rendelhet el állomástávolságú közlekedést és kik biztosítják a forgalom 

fenntartásának feltételeit az állomástávolságú közlekedéskor? (F.2.6.151.) 

117. Ismertesse az állomástávolságú közlekedés általános szabályait! (F.2.6.151.- 

162.) 

118. Mit nevezünk állomástávolságú közlekedésnek és hogyan kell értelmezni a 

fényjelzők jelzéseit az állomástávolságú közlekedésre kijelölt vonalszakaszon? 

(F.2.2.53.,6.155.) 

119. Hol kell hírkapcsolatot tartania a KFM -el a vonatszemélyzetnek 

állomástávolságú közlekedéskor és mi a teendő ha a KFM rádiótelefonja 

meghibásodik? (F.2.6.157.-161.) 

120. Ismertesse a helytelen irányú közlekedés és az egyvágányú közlekedés 

szabályait! (F.2.6.163.- 175.) 

121. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség helytelen irányú közlekedés 

esetén szabad állomásközben? (F.2.6.168.) 

122. Ismertesse a feszültségmentes pályára történő belépés rendjét! (F.2.7.12.) 

123. Hogyan kell a K–Ny-i metróvonalon két személyszállító vonat között szolgálati 

vonatot közlekedtetni üzemidőben? (F.2.7.45.) 

124. Ismertesse a tolatási műveletek általános rendelkezéseit! (F.2.8.1-8.) 

125. Ismertesse a tolatási műveletek során alkalmazható sebesség értékeket! 

(F.2.8.9-11.) 

126. Ismertesse a vágánykapcsolatos állomásokon történő tolatás szabályait! (F.2. 

8.20-21.) 

127. Ismertesse a járműtelepen a harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő tolatás 

szabályait! (F.2.8.22.- 30.) 
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128. Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő 

tolatások megszervezése? (F.2.8.23.) 

129. A járműtelepi vágányokon tolatás során alkalmazható legnagyobb sebesség 

mekkora lehet? (F.2.8.24.) 

130. Álló járművet 10 m-nél kisebb távolságról milyen sebességgel lehet 

megközelíteni? (F.2.8.40.) 

131. Ismertesse a szolgálati okmány fogalmát, kezelésének alapvető szabályait! 

(F.2.12.42.-47.) 

132. Kinek és mikor kell jelenteni ha a menetokmány elveszett, vagy 

használhatatlanná vált? (F.2.12.61.) 

133. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség 700 mm, vagy ennél kisebb 

átmérőjű kerékkel rendelkező járművek közlekedésekor kitérőkön és 

vágányátszeléseken? (F.2. 1. számú melléklet) 

134. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, 

biztosított váltón, mindkét irányban? (F.2. 1. számú melléklet) 

135. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, le nem 

zárt váltón, mindkét irányban? (F.2.1. számú melléklet) 

136. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, lezárt 

váltón, mindkét irányban? (F.2.1. számú melléklet) 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 

Írásbeli vizsga kérdések 
1. Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, EDI, és 

a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? (23.) 
2. Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati vonatok 

közlekedésének rendjéről? (34.) 
3. Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 

közlekedéséről szóló értesítésnek? (34.) 
4. A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati vonatok 

közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? (34.) 
5. Mikor szabad járműveket összekapcsolni? (47.) 
6. Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? (173.) 
7. Ki köteles gondoskodni a szolgálati vonat menetokmányának kezeltetéséről, 

vezetéséről és leadásáról? (175.) 
8. Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? (176.) 
9. Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-próbát 

tartani? (177.) 
10. Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik munkalappal 

nem rendelkeznek? (187.) 
11. Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai betartsák 

az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági szabályokat? (188.) 
12. Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 

továbbhaladására? (200.) 
13. Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? (219.) 
14. A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 
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megbízottja hogyan köteles intézkedni? (223.) 
15. Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 

segélyvonatot kérni? (227.) 
16. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? (230.) 
17. Hol van a szolgálati vonatok tényleges forgalomba állási helye az É-D vonalon? 

(3.sz.mell) 
18. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség TVG vontatta szolgálati vonatnál? 

(2.sz.mell.) 
19. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség tolt menetben közlekedő szolgálati 

vonatnál? (2.sz.mell.) 
20. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 

motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. mell.) 
 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 

(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013)-SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

1. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! 

(1;4,6.) 

2. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 

3. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 

4. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat!(21-34.) 

5. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 

6. Ismertesse a külső felek részére történő szállítás szabályait! (40-46.) 

7. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47-53.) 

8. Ismertesse a z önműködő kapcsolószerkezettel történő járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (54.) 

9. Ismertesse a Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülékkel történő 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (55-65.) 

10. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (66-73.) 

11. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 

12. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (80-87.) 

13. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! (88-

93.) 

14. Ismertesse a félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolását! (94-96.) 

15. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 

16. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! (107-

110.) 

17. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 

18. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121-126.) 

19. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 

20. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-145.) 
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21. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146-160.) 

22. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 

23. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános szabályokat! 

(169-182.) 

24. Ismertesse a munkacsapat szolgálati vonaton történő szállításának szabályait! 

(183-192.) 

25. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 

26. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 
Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

A megfelelt szinthez 45 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasítás (UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) hatálya alá tartozó pályahálózaton 
alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító vonat közlekedése-, tolatás-, 
próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, és a V.1. Szolgálati Szabályzat előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 



570  

szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését 
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37/C.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, 

VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON NEM SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (BKV ZRT. DÉL-

BUDA - RÁKOSPALOTA M4 METRÓVONAL F.2. FORGALMI UTASÍTÁS 

ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása: 

• 25 kérdés a BKV ZRt Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. 
Jelzési Utasításból  (VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 25 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasításból ( VHF/75600-1/2017-NFM) 

• 10 kérdés a BKV Zrt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013), 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 

kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 

és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 

kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 

vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 

helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

• Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.” 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt t. Dél-Buda – Rákospalota M4  metróvonal F.1. Jelzési 
Utasításból  (VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasításból  (VHF/75600-1/2017-NFM) 

• 2 kérdés a BKV Zrt t. METRÓ  Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

  

BKV Zrt . Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/75607-1/2017- NFM) 

 
 
1. Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete és a jelzésekkel kapcsolatos általános 

rendelkezések 
1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 

 

2. Általános rendelkezések 
2.1. Az utasítás hatálya 
2.2. Az utasítás tartalma 
2.3. Az utasítás ismerete 

 

3. A jelzők és jelzőeszközök 
3.1. Jelzők és jelzőeszközök 
3.2. A jelzések parancselve 
3.3. A jelzések 
3.4. Távolbalátás korlátozottsága 
3.5. Szabadlátás korlátozottsága 
3.6. A jelzések adása, megfigyelésük 
3.7. Eltérő értelmű jelzések 
3.8. Kétes jelzés 
3.9. Érvénytelen jelzők 
3.10. Használhatatlan jelzők 
3.11. Kézi jelzőeszközök 
3.12. Forgalmi szempontból a jelzők 
3.13. A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód 

függvényében 
 

4. Fényjelzők és jelzéseik 
4.1. Fényjelzők kialakítása 
4.2. Fényjelzők jelölése 
4.3. Fényjelzők vezérlése 
4.4. Fényjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

 

5. Az M4 metróvonalon alkalmazott fényjelzők 
5.1. Főjelzők 
5.2. Főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
5.3. Vonali főjelzők jelzései 
5.4. Járműtelepi főjelző jelzései 
5.5. Ismétlőjelzők 
5.6. Ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_001
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5.7. Tolatásjelzők 
5.8. Tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
5.9. Tolatásjelzők jelzései 
5.10. Menetengedély-határ jelzők 
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5.11. Menetengedély-határ jelzőkre vonatkozó rendelkezések 
5.12. Menetengedély-határ jelzők jelzései 

 

6. Egyéb jelzők és jelzéseik 
6.1. Váltójelzők 
6.2. Az egyszerű váltók jelzései 
6.3. Az átszelési váltók jelzései 
6.4. Vágányzáró jelző 
6.5. Megállás helye jelzők 
6.6. Pontos megállás helye jelző 
6.7. Próbapálya CBTC üzemi megállás helye jelző 
6.8. Vonathossztól függő megállás helye jelző 
6.9. Lassúmenet jelzései 
6.10. Biztonsági határjelző 
6.11. Vonathossz jelző 
6.12. Áramot kikapcsolni jelző 
6.13. Feszültségállapot jelző 
6.14. A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők 

 

 

7. Hordozható jelzőeszközök 
7.1. Járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
7.2. A „Pályán munkások dolgoznak.” jelzőeszköz. 

 

8. A metró dolgozóinak kézi jelzései 
 

9. A mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései 
 

10. Jelzések a vonatokon és járműveken 
 

11. Figyelmeztető jelek 
11.1. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
11.2. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
11.3. Szelvény tábla 

 

12. Mellékletek 
12.1. 1.sz.melléklet: A vonatbefolyásoló berendezés hangjelzése a 

vonatszemélyzet számára 
12.2. Éberségi hangjelzés 
12.3. Riasztási hangjelzések. 
12.4. 3.sz. melléklet: Szolgálatban levő személyek felszerelése 

jelzőeszközökkel 



576  

 

 

BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/75600-1/2017-NFM) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás tartalma 
1.3. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.4. Az utasítás ismerete 
1.5. Kiegészítő utasítások 

 
2. Meghatározások 

2.1. Igazgatóság 
2.2. Szakterület 
2.3. Forgalmi szolgálat 
2.4. Végrehajtó forgalmi szolgálat 
2.5. Társszolgálat 
2.6. Forgalmi szakvizsga 
2.7. Forgalmi vizsga  
2.8. Szolgálati főnök 
2.9. Szolgálati elöljáró 
2.10. Dolgozó 
2.11. Szolgálati hely 
2.12. Szolgálati okmány 
2.13. Parancskönyv 
2.14. Rendelkezések könyve 
2.15. Értesítő könyv 
2.16. Rendelkezés 
2.17. Rendelkezési jog átadása 
2.18. Döntési jogosultság 
2.19. Intézkedési jog 
2.20. Központi forgalmi menetirányító 
2.21. Block-post járműtelepi forgalmi szolgálattevő 
2.22. Központi forgalmi operátor 
2.23. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
2.24. Műszakvezető diszpécser 
2.25. Állomási diszpécser-járművezető 
2.26. Kocsiszíni diszpécser 
2.27. Járművezető instruktor 
2.28. Metró-járművezető 
2.29. Mozgató járművezető 
2.30. Mozdonyvezető  
2.31. Tolatásvezető 
2.32. Energiadiszpécser 
2.33. Műszaki diszpécser  
2.34. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.35. Pályamester 
2.36. Központi forgalmi menetirányító helyszíni megbízottja 
2.37. Beavatkozó járművezető 
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2.38. Járműfelügyelet 
2.39. Váltókezelő 
2.40. Forgalmi vágányok 
2.41. Járműtelepi egyéb vágányok 
2.42. Jobb vágány, bal vágány 
2.43. Helyes irány, helytelen irány 
2.44. Kihúzó vágány 
2.45. Csonka vágány 
2.46. Összekötő vágány 
2.47. Forgalomtechnológiai határ 
2.48. Átadószakasz 
2.49. Űrszelvény 
2.50. Rakszelvény 
2.51. Vágányút 
2.52. Megcsúszási vágányút 
2.53. Állomás 
2.54. Állomásköz 
2.55. Térköz 
2.56. Fizikai térköz 
2.57. Virtuális térköz 
2.58. Statikus követési rend 
2.59. Dinamikus követési rend 
2.60. Menetengedély-határ 
2.61. Közlekedés állomás távolságban 
2.62. Foglalt vágányra járás 
2.63. Járműtelep  
2.64. Próbapálya 
2.65. Kitérő 
2.66. Biztosított váltó  
2.67. Lezárt váltó  
2.68. Le nem zárt váltó  
2.69. Lezárható és le nem zárható váltók  
2.70. Érintett váltó  
2.71. Védőváltó  
2.72. A váltó helyes állása  
2.73. Váltófelvágás  
2.74. Aláváltás 
2.75. Forgalom leállítása 
2.76. Forgalom korlátozása 
2.77. Előre tervezett vágányzár 
2.78. Előre nem tervezett vágányzár 
2.79. Biztonságkritikus kezelés  
2.80. Éberségi berendezés 
2.81. Fedélzeti automatika 
2.82. Fedélzeti automatika üzemállapotai 
2.83. Transzponder (balíz) 
2.84. Harmadik-sín  
2.85. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása  
2.86. Tápkörzet  
2.87. Rövidre záró-földelő megszakító 
2.88. Rövidrezáró kézi készülék  
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2.89. Védelmi áramkörök  
2.90. Feszültségmentesnek nyilvánítás  
2.91. Kezelési körzet  
2.92. Távfelügyelet  
2.93. Hírközlő berendezések  
2.94. Hangrögzítő berendezés  
2.95. Tolatás  
2.96. Járműmegfutamodás  
2.97. Szerelvény  
2.98. Vonat 
2.99. Személyszállító vonat  
2.100. Vonatszemélyzet 
2.101. Vonatfordítás  
2.102. A vonatnál alkalmazható sebesség  
2.103. Menetdiagram  
2.104. Üzemi fékút  
2.105. Vészfékút  
2.106. Csökkentett fékút 
2.107. A vonat működésképtelen  
2.108. A vonat üzemképtelen  
2.109. A vonat mozgásképtelen  
2.110. A vonat gördülés képtelen 
2.111. Biztonsági járat  
2.112. Próbavonat 
2.113. Tesztvonat  
2.114. Szolgálati vonat  
2.115. Menetrend  
2.116. Menetrendi nap  
2.117. Üzemkezdet  
2.118. Forgalomba helyezés  
2.119. Üzemidő  
2.120. Üzemszünet  
2.121. Üzemszerű forgalom  
2.122. Vegyes forgalom  
2.123. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  
2.124. Rendkívüli esemény  
2.125. Havária esemény 
2.126. Függelék  

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása  

3.1. A forgalmi szolgálat feladata  
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei  
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei  
3.4. Szolgálatra jelentkezés  
3.5. Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása  
3.6. Betegség bejelentése  
3.7. Szolgálat átadás, - átvétel  
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás  
3.9. Szolgálat ellenőrzése  
3.10. Szolgálati fegyelem  
3.11. Szolgálati felelősség  
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3.12. Szolgálati út  
3.13. Rendelkezések kiadása: Általános rendelkezések 
3.14. Szóbeli rendelkezések 
3.15. Szóbeli rendelkezések kiadása rádiótelefonon keresztül  
3.16. Írásbeli rendelkezések  
3.17. A vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés kezelése  

 
4. Üzemszerű forgalom  

4.1. Általános rendelkezések  
4.2. A vonal forgalomba helyezése  
4.3. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések  
4.4. Kilépések rendje  
4.5. Hozzájárulások  
4.6. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tárolóhelyre  
4.7. Állomási jelentések  
4.8. A váltók próbája  
4.9. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése  
4.10. Vonali szerelvénytárolás  
4.11. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton  
4.12. A vonal forgalmának leállítása  
4.13. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése 
4.14. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről  

 
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  

5.1. Általános rendelkezések  
5.2. Hívójelzés esetén követendő eljárás  
5.3. Foglalt vágányra járás   
5.4. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás,  
5.5. A forgalom fenntartása (5.281-5.282)   
5.6. Váltó meghibásodás  
5.7. Hírközlő berendezések meghibásodása (Eljárás Tetra rádiótelefon 

meghibásodása esetén 
5.8. A vasútbiztosító, forgalomirányító és hírközlő berendezés karbantartása esetén 

követendő eljárás 
5.9. A vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés használhatatlansága 

esetén követendő eljárás 
 
6. Rendkívüli események  

6.1. Általános rendelkezések  
6.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje (belépés 

feltételei, belépés kilépés végrehajtása)  
6.3. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.4. A KFM - en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai  
6.5. Eljárás tűz esetén (6.119-6.124,6.132-6.141,6.144,6.146 6.147,6.150,6.163.) 
6.6. Váltófelvágás  
6.7. Villamos-vezérlésű váltó helyi vagy kézi állítása a helyszínen  
6.8. Állomástávolságú közlekedés , Helytelen irányú közlekedés  

 
 

7. Havária események 
7.1. Általános rendelkezések 
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7.2. Robbanóanyag, gyanús csomag észlelése 
7.3. Egyéb havária esemény bekövetkezése esetén 

 
8. Üzemszünet 

8.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
8.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
8.3. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
9. Tolatás  

9.1. Általános rendelkezések  
9.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon  
9.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon  
9.4. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon  
9.5. Járművek kapcsolása  

 
10. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése  
10.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain  

 
11. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok  

11.1. A menetrend  
11.2. A menetrendszerkesztő közlekedés  
11.3. Menetrendi eltérés  
11.4. A vonatok számozása  
11.5. Szolgálati okmányok  
11.6. Menetokmányok, fedélzeti napló 

 
 
12. Mellékletek 

12.1. 1.sz. melléklet : Megengedett legnagyobb sebesség váltón való 
áthaladáskor 

 

 
BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 

(VHF/75600-1/2017-NFM) 
 
 

1. Általános rendelkezések 
1.4. Az utasítás hatálya 
1.5. Az utasítás tartalma 
1.6. Az utasítás ismerete 

 
2. Meghatározások 

2.1. Forgalmi szolgálat, Társszolgálat, Végrehajtó forgalmi szolgálat 
2.2. Szolgálati főnök, Szolgálati elöljáró 
2.3. Szolgálati hely, Szolgálati okmány 
2.4. Parancskönyv, Rendelkezések könyve, Értesítő könyv 
2.5. Rendelkezés, Rendelkezési jog átadása 
2.6. Döntési jogosultság, Intézkedési jog. 
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Metró munkakörök 
2.7. Központi forgalmi menetirányító 
2.8. Blokk-poszt járműtelepi forgalmi szolgálattevő 
2.9. Központi forgalmi operátor 
2.10. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
2.11. Műszakvezető diszpécser 
2.12. Központ forgalmi menetirányító megbízottja 
2.13. Állomási diszpécser – járművezető. 
2.14. Kocsiszíni diszpécser 
2.15. Járművezető instruktor 
2.16. Metró járművezető 
2.17. Mozgató járművezető 
2.18. Tolatásvezető 
2.19. Energiadiszpécser 
2.20. Műszaki diszpécser, Műszaki ügyeletes. 
2.21. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.22. Pályamester 

 
Metró tevékenységi körök 
2.23. Központi forgalmi menetirányító helyszíni megbízottja 
2.24. Beavatkozó járművezető 
2.25. Járműfelügyelet 
2.26. Váltókezelő 

 
Metró üzemi technológiai meghatározások 
2.27. Forgalmi vágányok 
2.28. Járműtelepi vágányok 
2.29. Jobb vágány, bal vágány 
2.30. Helyes irány, helytelen irány 
2.31. Kihúzó vágány 
2.32. Csonka vágány 
2.33. Összekötő vágány 

2.34. Forgalomtechnológiai határ 
2.35. Átadó szakasz 
2.36. Űrszelvény, rakszelvény 
2.37. Vágányút 
2.38. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.39. Állomás 
2.40. Állomásköz 
2.41. Térköz 
2.42. Virtuális térköz 
2.43. Fizikai térköz 
2.44. Statikus követési rend 
2.45. Dinamikus követési rend 
2.46. Menetengedély határ (MAL) 
2.47. Közlekedés állomás távolságban 
2.48. Foglalt vágányra járás 
2.49. Járműtelep 
2.50. Próbapálya 
2.51. Kitérő 
2.52. Biztosított váltó 
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2.53. Lezárt váltó 
2.54. Le nem zárt váltó 
2.55. Lezárható és le nem zárható váltók 
2.56. Érintett váltó 
2.57. Védőváltó 
2.58. A váltó helyes állása 
2.59. Váltófelvágás 
2.60. Aláváltás 
2.61. Forgalom leállítása 
2.62. Forgalom korlátozása 
2.63. Előre tervezett vágányzár 
2.64. Előre nem tervezett vágányzár 
2.65. Biztonságkritikus kezelés 
2.66. Éberségi berendezés 
2.67. Fedélzeti automatika 
2.68. Fedélzeti automatika üzemállapotai 
2.69. A jármű üzemen kívüli készenléti (stand-by) állapota 
2.70. Automatikus üzemmód (MTO) 
2.71. ATPR üzemmód 
2.72. Transzponder (baliz) 
2.73. Jármű fedélzeti ATC berendezések rendszerinicializálása 
2.74. Lokalizálás 
2.75. Kalibrálás 
2.76. Harmadik-sín 
2.77. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása 
2.78. Tápkörzet 
2.79. Rövidre záró - földelő megszakító 
2.80. Rövidre záró kézi készülék 
2.81. Védelmi áramkörök 

2.82. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.83. Kezelési körzet 
2.84. Hírközlő berendezések 
2.85. Hangrögzítő berendezés 
2.86. Tolatás 
2.87. Járműmegfutamodás 
2.88. Szerelvény 
2.89. Vonat 
2.90. Személyszállító vonat 
2.91. Vonatszemélyzet 
2.92. Vonatfordítás 
2.93. A vonatnál alkalmazható sebesség 
2.94. Üzemi fékút 
2.95. Vészfékút 
2.96. Csökkentett fékút 
2.97. A vonat működésképtelen 
2.98. A vonat üzemképtelen 
2.99. A vonat mozgásképtelen 
2.100. A vonat gördülés képtelen 
2.101. Biztonsági járat 
2.102. Próbavonat 
2.103. Teszt vonat 
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2.104. Szolgálati vonat 
2.105. Menetrend 
2.106. Menetrendi nap 
2.107. Üzemkezdet 
2.108. Forgalomba helyezés 
2.109. Üzemidő 
2.110. Üzemszünet 
2.111. Üzemszerű forgalom 
2.112. Vegyes forgalom 
2.113. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
2.114. Rendkívüli esemény 
2.115. Havária esemény 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása 

3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Szolgálatra jelentkezés 
3.5. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása 
3.6. Betegség bejelentése 
3.7. Szolgálat átadás, - átvétel 
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.9. Szolgálat ellenőrzése 
3.10. Szolgálati fegyelem 
3.11. Szolgálati felelősség 
3.12. Szolgálati út 

 

4. Rendelkezések kiadása 
4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Szóbeli rendelkezések 
4.3. Szóbeli rendelkezések kiadása rádiótelefonon keresztül 
4.4. Írásbeli rendelkezések 

 
5. Üzemszerű forgalom 

Általános rendelkezések 

5.1. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
5.2. Hozzájárulások 
5.3. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tároló helyre 
5.4. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése 
5.5. Személyszállító vonatok forgalomba állítása 
5.6. A személyszállító vonatok élesztése 
5.7. Biztonsági járat 
5.8. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
5.9. Járműfelügyelet menet közben 
5.10. A személyszállító vonatok áthaladása állomáson 
5.11. A személyszállító vonatok fordítása 
5.12. A személyszállító vonatok forgalomból való kiállása 
5.13. Vonali szerelvénytárolás 
5.14. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
5.15. A vonal forgalmának leállítása 
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5.16. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése 
5.17. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tároló helyről 

 
6. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

6.1. Általános rendelkezések 
6.2. Hívójelzés esetén követendő eljárás 
6.10. Foglalt vágányra járás 
6.11. A vonat gördülésképtelen 
6.12. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.13. Vasútbiztosító, forgalomirányító berendezés és vonatvezérlő rendszer 
6.14. meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.15. Pályamenti berendezés meghibásodás esetén követendő eljárás.. 
6.16. Hírközlő berendezések meghibásodása. 

 
7. Rendkívüli események 

7.1. Általános rendelkezések 
7.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje 
7.3. Rendkívüli feszültségmentesítés,rendkívüli kikapcsolás 
7.4. Eljárás tűz esetén 
7.5. Gázolás 
7.6. A helyszíni megbízott feladatai gázolás esetén 
7.7. A baleset dokumentálása 
7.8. Váltófelvágás 
7.9. Villamos vezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen. 
7.10. Állomástávolságú közlekedés. 
7.11. Helytelen irányú közlekedés. 

 

8. Havaria események 
8.1. Általános rendelkezések 
8.2. Robbanóanyag,gyanús csomag észlelése. 
8.3. Bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) 
8.4. Egyéb havaria esemény bekövetkezése 
8.7. A helyszín biztosítása. 

 
9. Üzemszünet 

9.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
9.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
9.3. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
10. Tolatás 

10.1. Általános rendelkezések 
10.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon 
10.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon 
10.4. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) 

vágányokon 
10.5. Járművek kapcsolása 

 
 
12. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése 
12.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 
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13. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok 
13.1. A menetrend 
13.2. A menetrendszerkesztő közlekedés 
13.3. Menetrendi eltérés 
13.4. A vonatok számozása 
13.5. Szolgálati okmányok , 
13.6. Menetokmányok, fedélzeti napló 

 
15. 1.sz.melléklet (teljes szöveg) 

 

 

 
 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 
1. Általános rendelkezések 
1.1. Az SZVVHU tartalma, hatálya, jóváhagyása 
1.2. Az SZVVHU ismerete, munkakörök 

 
2. A szolgálati vonatok 

megrendelése  
2.1. Heti egyeztetés, Napi egyeztetés 
2.2. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.3. Szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 
2.4. A szolgálati vonatok munkatervének megvalósítása 
2.5. Szállítás külső felek részére 
 
3. Szolgálati vonatok összeállítása 
3.1. Járművek kapcsolása 
3.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
3.3. Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülék 
3.4. Féktömlők kapcsolása 
3.5. Kapcsolás merev kapcsolórúddal 
3.6. Középütközős járművek kapcsolása 
3.7. A félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolása 
3.8. Kapcsolás rakománnyal, Szükségkapcsolás 
3.9. Járművek vizsgálata 
3.10. Kocsik megrakása, Rakodási szabályok,Rakszelvényen túlnyúló 

rakomány továbbítása 
3.11. Vonat összeállítás 
3.12. A fékpróba, Rövidített fékpróba 

 
4. A közlekedés lebonyolítása 
4.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
4.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
4.3. Kocsi leakasztás 
4.4. Közlekedés két vontatójárművel 
4.5. Szolgálati vonat kiállítása a forgalomból 
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5. Rendkívüli események 
5.1. A szolgálati vonat meghibásodása 
 
6. MELLÉKLETEK 
6.1. 1. sz. melléklet: Vontatójárművek napi vizsgálata 
6.2. 2. sz. melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek 
6.3. 3. sz. melléklet: A szolgálati vonatok forgalomba állásának helyei 
6.4. 4. sz. melléklet: Az UDJ üzemeltetésével kapcsolatos különleges előírások 
6.5. 5. sz. melléklet: A 012 psz. létrás kocsi üzemeltetésével kapcsolatos különleges 

előírások 

6.6. 6/A. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Dízel-mozdonyok 
6.7. 6/B. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Teher- vágánygépkocsik 
6.8. 6/C. sz. melléklet: Pályaépítő járművek műszaki adatai 
6.9. 7/A. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik 
6.10. 7/B. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik M4 
6.11. 7/C. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik 
6.12. 7/D. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik M4 
6.13. 7/E. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik 
6.14. 7/F. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik M-4 
6.15. 8/A. sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható 

elegysúlyok 
6.16. 9/A. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – MillFAV vonal 
6.17. 9/B. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Kelet-nyugati vonal 
6.18. 9/C. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Észak-déli vonal 
6.19. 9/D. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – M4 vonal 
6.20. 9/E. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Összekötő vágány 
 

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

BKV Zrt . Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás  
(VHF/75607-1/2017- NFM) 

 
Írásbeli kérdések 

 

1. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.2) 
2. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás ismeretére vonatkozóan? 

(1.10.) 
3. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 
4. Mit ért a jelzések parancselvén? (2.6.) 
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5. A következő meghatározásokból melyik állítás igaz? (2.7) 
6. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 

parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? (2.10.) 
7. Mi az eljárás, ha az utasításban fel nem sorolt jelzés alkalmazása válik 

szükségessé? (2.11) 
8. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 
9. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 
10. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 
11. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 
12. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek? (2.46.) 
13. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 
14. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 
15. Hogy kell elhelyezni az M4 metróvonalán a fényjelzőket? (2.53.) 
16. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 
17. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az M4 metróvonalán? 

(2.66.) 
18. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld és 

alatta egy fehér fénye? (2.67.) 
19. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld fénye? (2.68.) 
20. Mit jelent a járműtelepi főjelző „Szabad a továbbhaladás” jelzése? (2.70.) 
21. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző?(2.73) 
22. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? (2.77) 
23. Ismétlő jelzőn "Egy sárga fény" jelzési képhez mely előírás kapcsolódik? (2.77) 
24. Hol vannak tolatásjelzők az M4 metróvonal területén? (2.78.) 
25. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelző? 

(2.85.) 
26. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 
27. Milyen üzemmódban kell figyelembe venni a „Pontos megállás helye” jelzőt? 

(2.102.) 
28. Hogy néz ki a „Próbapálya CBTC üzemi megállás helye” jelző? (2.103.) 
29. Mi a neve középről kifelé dőlő vörös-fehér csíkozású gerendának? (2.103.) 
30. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló takaró lemezt? (2.130.) 
31. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló sárga-fekete sávos 

ferde keresztet? (2.130.) 
 

 

Szóbeli kérdések 
1. Hol érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.1.) 

2. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (1.4.) 

4. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás ismeretére 

vonatkozóan? (1.10.) 

5. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása munkakörre 

vonatkozó szövegét? (1.10.) 

6. Mit nevezünk jelzőnek a DBR (M4) metróvonalon? (2.1.) 

7. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? 

(2.1.) 
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8. Mit nevezünk jelzőeszköznek a DBR (M4) metróvonalon? (2.2.) 

9. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 

10. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (2.6.) 

11. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 

parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? 

(2.10.) 

12. Milyenek lehetnek a jelzések? (2.13.) 

13. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! (2.18.) 

14. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! (2.19.) 

15. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (2.21.) 

16. Ismertesse a jelzők elhelyezésére vonatkozó előírást! (2.25.) 

17. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 

18. Hogyan kell értelmezni az egy időben adott eltérő értelmű jelzéseket? (2.30.) 

19. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (2.31.) 

20. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (2.36.) 

21. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 

22. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (2.39.) 

23. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (2.40.) 

24. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? 

(2.43-2.47.) 

25. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 

26. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (2.43. a-d) 

27. Ismertesse az „ismétlő jelző” jellemzőit! (2.44.) 

28. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 

29. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (2.45.) 

30. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a "Menetengedély-határ" jelzők? 

(2.46.) 

31. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (2.46.) 

32. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek?(2.46.) 

33. Mely jelzők, fényjelzők a DBR (M4) metróvonalon? (2.48.) 

34. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 

35. Melyek a CBTC rendszer „MTO” járművezetési üzemmódjának jellemzői? 

(2.50.) 

36. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 

37. Milyen követési rendben történik a vonatok vezetése szabad kézi vezetés 

esetén? (2.51.) 

38. Milyen a fényjelzők kialakítása a DBR vonalon? (2.52.) 

39. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (2.53.) 

40. Ismertesse a fényjelzők jelölésére vonatkozó előírást! (2.54.) 

41. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 

42. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az M4 

metróvonalán? (2.66.) 

43. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (2.67-2.71.) 

44. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld 
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és alatta egy fehér fénye? (2.67.) 

45.     A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat (nem 

MTO üzemmódban közlekedő vonat) személyzetének mit jelent a főjelző "zöld 

és alatta egy fehér" fénye? (2.67.) 

46. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.68.) 

47. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelentése? (2.69.) 

48. Egy zöld fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.70.) 

49. Egy vörös fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.71.) 

50. Milyen sebesség érték tartozik az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő 

jelzők jelzéseihez? (2.72.) 

51. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző? (2.73.) 

52. Ismertesse az Ismétlő jelző jelzési képeit és jelentésüket! (2.74-2.77.) 

53. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”. Mi a jelzés értelme? 

(2.75.) 

54. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? 

(2.77.) 

55. Hol alkalmaznak tolatásjelzőt az M4 területén? (2.78.) 

56. Ismertesse a „Tolatásjelzők” és a „Menetengedély-határ jelzők” jelölésére 

vonatkozó előírásokat! (2.78-2.85.) 

57. Egy fehér fény a tolatásjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.81.) 

58. Az M4 metróvonalán alkalmazott mely jelzőkre lehet "hívójelzést" 

kivezérelni? (2.82.) 

59. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (2.83-2.85.) 

60. Mit jelent a helytelen irányú menetengedély-határ jelző jelzése? (2.84.) 

61. Egy vörös fény helytelen irányú menetengedély-határ jelzőn. Mi a jelzés 

értelme? (2.85.) 

62. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” 

jelző? (2.85.) 

63. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! (2.87-2.89.) 

64. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül? (2.95.) 

65. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (2.96.) 

66. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! 

(2.98-2.99.) 

67. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (2.100.) 

68. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (2.101.) 

69. Ismertesse, hogy néz ki a "Pontos megállás helye" jelző? (2.102.) 

70. Hol kell elhelyezni a "Pontos megállás helye" jelzőt? (2.102.) 

71. Hol kell megállni a "Pontos megállás helye" jelzőnél? (2.102.) 

72. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 

73. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (2.103.) 

74. Vonathossztól függő megállás helye jelző. Mi a jelző értelme? (2.104.) 

75. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű "Á" betű. Mit jelent? 
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(2.105.) 

76. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? 

(2.106.) 

77. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető 

és a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (2.110.) 

78. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (2.108-2.109.) 

79. Ismertesse az „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! (2.110-

2.119.) 

80. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 

melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (2.111.) 

81. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 

mezejében fekete "5" -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (2.111.) 

82. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete 

"V" betű van. Mi a jelzés értelme? (2.113.) 

83. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér 

mezejében. Mi a jelzés értelme?(2.114.) 

84. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (2.120.) 

85. Mi a jelentése a "Vonathossz jelző"-nek? (2.121.) 

86. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek 

értelmezését! (2.124-2.129.) 

87. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn". Mit jelent? (2.125.) 

88. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (2.126.) 

89. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (2.127.) 

90. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? 

(2.130.) 

91. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (2.131-2.133.) 

92. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (2.132.) 

93. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (2.133.) 

94. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a 

pálya közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés 

helyét fedezni? (2.134.) 

95. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz elhelyezésére és 

jelzésének értelmezésére vonatkozó előírásokat! (2.134-2.135.) 

96. Ismertesse a „Megállj!” jelzés” adásmódját a közúti járművek részére! (2.136- 

2.138.) 

97. Hogyan kell "Megállj!" jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 

(2.139.) 

98. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek 

részére?(2.139 2.141.) 
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99. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. (2.146.) 

100. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. (2.147.) 

101. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, 

sötétben fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (2.148.) 

102. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzéseit! (2.156- 2.163.) 

103. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (3.2.) 

104. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? (3.2.) 

105. Ismertesse az "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel"-et, a 

„Jelzési parancs irányra figyelmeztető jel”-et a "Szelvény táblát"! (4.2.-4.4.) 

106. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (4.4.) 

107. Van-e hangjelzés funkciója a vonatbefolyásoló berendezésnek a 

vonatszemélyzet számára? (1.sz. melléklet) 

108. Mi tartozik az utasmenekítési riasztások közé? (1.sz.melléklet) 

109. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? (3.sz. 

melléklet) 

 
 

BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/75600-1/2017-NFM 

 
Írásbeli kérdések 

 

1. A rövidrezáró-földelő megszakító a vontatási áramátalakítókba telepített olyan 
életvédelmi berendezés, amely a futósín és a harmadik-sín rövidrezárására és 
földelésére szolgál (2.95.) 

2. A rövidrezáró kézi készülék olyan életvédelmi berendezés, amely a jobb futó-
sínszál és a bal futó-sínszál helyszínen történő rövidrezárására szolgál (2.96.) 

3. A peronvész (a továbbiakban: PEP) áramkör kettős feladatot lát el. Feladata 
szükség esetén az állomási peron melletti harmadik-sín feszültségmentesítése, 
és az érkező vonat behaladásának megakadályozása a vasútbiztosító- és 
forgalomirányító berendezés által. Áramellátási szempontból működése 
megegyezik az alagúti kioldóéval. (2.97.) 

4. A peronvédelmi (a továbbiakban: PPE) automatika az állomási peron melletti, 
valamint a ki- és bejárati szakaszok élet- és vonatforgalom biztonságát szolgáló 
berendezés, amely a területre történő beesés vagy behatolás esetén feladatát 
és működését tekintve megegyezik a peronvész áramkörrel. (2.98) 

5. Az alagúti kioldó (a továbbiakban: TPEP) áramkör feladata a pálya 
feszültségmentesítési folyamatában, a kikapcsolt tápkörzet együttes biztonsági 
feltételeinek garantálása: a visszakapcsolás elleni reteszelés, és a rövidrezárás-
földelés biztosítása. (2.99.) 

6. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása azt 
jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek azok a 
biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás megakadályozását, a 
rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség ellenőrzését 
garantálják. (2.100.) 



592  

7. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: utasítás) 
érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 metróvonalán járműtelepén és az 
összekötő összes aluljáró területen.(1.1) 

8. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: utasítás) 
érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 metróvonalon és járműtelepén. 
(1.1) 

9. A szolgálati elöljáró, valamely szakterület egyszemélyi felelős vezetője. (2.9) 
10. Mi a Parancskönyv? (2.13.) 
11. Rendelkezés: A végrehajtó dolgozók felé adott, a forgalom lebonyolításával vagy 

valamely ténykedés végzésével kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli utasításokat, 
közléseket rendelkezésnek nevezzük.(2.16) 

12. A központi forgalmi menetirányító (a továbbiakban: KFM) az M4 metróvonal 
utasforgalmának egyszemélyi felelős irányítója, a végrehajtó forgalmi dolgozók 
szolgálati elöljárója. Munkáját a rendelkezésre álló technikai berendezések 
segítségével a szolgálatban lévő forgalmi végrehajtó dolgozók felé kiadott 
rendelkezéseivel irányítja és ellenőrzi a vonat- és utasforgalom biztonságos és 
menetrendszerű lebonyolítását. A forgalom lebonyolításával kapcsolatban az 
egész vonalra a forgalmi szolgálatok felé rendelkezési, rendkívüli esemény 
esetén a forgalom lebonyolítását, illetve menekítést érintő kérdésekben 
közvetlen érvényesíthető irányítói jog illeti meg. (2.20) 

13. Mit értünk a Metró-járművezető-i munkakör meghatározása alatt? (2.22.) 
14. A kezdőpont felől a végpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 

vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Keleti pályaudvar.(2.43.) 

15. A végpont felől a kezdőpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 
vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Kelenföld vasútállomás. (2.43) 

16. Mely munkavállalók szolgálati elöljárója a Műszaki diszpécser? (2.33.) 
17. Helyettesítse be a hiányzó kifejezéseket az alábbi meghatározásba! Űrszelvény: 

Az űrszelvény a ….. mellett és …. szabadon tartandó meghatározott …nek a 
vágánytengelyre …….. metszete. (2.50.) 

18. Az üzemszünet két menetrendi nap közötti időszak, amikor a berendezések 
karbantartása és javítása történhet. (2.130) 

19. Rendkívüli eseménykor a vonatforgalom minden esetben teljesen lehetetlenné 
válik. (2.134.) 

20. Forgalmi vágányoknak nevezzük a harmadik-sínnel ellátott, fényjelzők által 
szabályozott, a CBTC rendszer felügyelete alatt lévő, olyan vágányok 
összességét, ahol rendszeres vonatközlekedés történik, ide értve: a vonali, az 
állomási kihúzó, és a járműtelepi vágányokat (2.41.) 

21. Mit értünk fizikai térköz meghatározás alatt? (2.57.) 
22. Az állomási forgalmi személyzetek szolgálati beosztásával kinek van döntési 

jogosultsága az alábbi munkakörök közül? (2.24.) 
23. A váltó a vágányba épített olyan szerkezet, amely lehetővé teszi a vasúti 

járművek egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladását. (2.66) 
24. Melyek a kitérő részei? (2.66.) 
25. Mi minősül biztosított váltónak? (2.67.) 
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26. Melyik váltó meghatározásra igaz az alábbi mondat: A jelző- és vasútbiztosító 
berendezés kezelőfelületéről elektromos úton vagy a helyszínen mechanikus 
váltózárral le van zárva, vagy állítását egyéb csúcssínrögzítő szerkezettel 
megakadályozták ? (2.68.) 

27. Statikus követési rend: CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.59.) 

28. Statikus követési rend: A valós fizikai térköz és védőszakaszos térközbiztosítás 
felügyelete alatt jelzőüzemre történő közlekedés. (2.59.) 

29. Dinamikus követési rend:CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.60.) 

30. A KFM a rendkívüli esemény kiváltó okának elhárítására megbízhatja valamelyik 
forgalmi dolgozót vagy forgalmi vizsgával rendelkező műszaki dolgozót a 
helyszíni irányítói feladatokkal. A megbízott dolgozónak az elhárítással 
kapcsolatban rendelkezési joga van, azonban a munkáját a szolgálati elöljárója 
utasításai szerint köteles végezni. (2.37.) 

31. Amennyiben üzemszerű forgalomtól való eltérés vagy rendkívüli esemény esetén 
beavatkozó járművezető szükséges a személyszállító járműre, ki a járművezető 
szolgálat előljárója (2.38.) 

32. Forgalmi szempontból mely munkakörökkel áll folyamatos kapcsolatban az 
Energiadiszpécser? (2.32.) 

33. Csonka vágánynak nevezzük a vágánykapcsolatos állomások, illetve a 
járműtelepi vágányok energiaemésztő ütközőbakban végződő vágányait. (2.46.) 

34. Kétirányú forgalomra berendezett vasúti pályán a közlekedésre kijelölt irány a 
helyes irány. A kijelölt iránnyal ellentétes irány a helytelen irány. (2.44.) 

35. Összekötő vágánynak nevezzük a járműtelep és a forgalmi vágányok között lévő 
vagy két metróvonalat összekötő olyan üzemi vágányt, amely kétirányú 
forgalomra van berendezve. Az összekötő vágányok forgalomtechnológiai 
határán átadó szakaszok találhatók. (2.47.) 

36. Állomásnak nevezzük az vonatforgalom kiszolgálása céljából épített 
létesítményt. A vágánykapcsolatos állomás az vonatforgalom kiszolgálásán kívül 
alkalmas jármű fordításra, vagy egyik vágányról a másikra történő 
közlekedtetésére is. (2.54.) 

37. A menetengedély-határ (a továbbiakban: MAL) a CBTC rendszer által valamely 
védendő objektumra számított megállási pont (funkcionális, biztonsági MAL). 
(2.61) 

38. Váltófelvágásnak minősül, amikor a jármű csúcs felőli irányból a számára 
helytelen irányba álló váltóra ráhalad, és a sínek átállítását a jármű kerekei 
végzik.(2.75.) 

39. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: A váltó állítási folyamata 
közben a vonat csúcs felől érkezik a váltóra? (2.76.) 

40. A biztonságkritikus kezelések során a biztonsági feltételek meglétének 
ellenőrzése a Biztostó berendezés üzemviteli csoportvezető feladata és 
felelőssége. (2.81.) 

41. A fedélzeti automatika – automatikus vonatirányítás (ATO) és automatikus 
vonatvédelem (ATP) – a pályába integrált berendezés, amely az automatikus 
vonattovábbítás céljából került felszerelésre. (2.83.) 

42. Válassza ki a „Csökkentett üzemállapotok közüli 2. visszaesési szint” jellemzőit! 
(2.84.) 

43. A balíz az ATC-vel közlekedő jármű számára a pályán való tartózkodás pontos 
helymeghatározására szolgáló, aktív pályaelem. (2.88.) 
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44. Válassza ki a helyes állítást az alábbiak közül, melyik a helyes meghatározás a 
kalibrálás fogalmával kapcsolatban? (2.91.) 

45. Válassza ki a helyes állítást a harmadik sín meghatározásával kapcsolatban! 
(2.92.) 

46. Egy tápkörzet táplálása önállóan nem kapcsolható ki csak párosával.  (2.94.) 
47. Mely munkakör teljeskörű jogosultsága a feszültségmentesnek nyilvánítás? 

(2.100.) 
48. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása azt 

jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek azok a 
biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás megakadályozását, a 
rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség ellenőrzését 
garantálják. A feszültségmentesnek nyilvánítás a KFM kizárólagos joga (2.100.) 

49. A vonat tolatás vagy vonatközlekedés céljából összeállított vontató- és vontatott 
járművek egysége.(2.107.) 

50. A pontozott részek helyére válassza ki a megfelelő kifejezéseket: A vonat 
általában állomások közötti közlekedés céljából forgalomba állított olyan ………., 
amely az előírt jelzőeszközökkel, felszerelési tárgyakkal, ………… 
menetokmányokkal el van látva, és amelyen ……………… teljesít szolgálatot. A 
vonatokra vonatkozó rendelkezések érvényesek az egyedül közlekedő vontató 
járművekre is. MTO üzemmódban a vonat járműszemélyzet nélkül közlekedik 
automatikus vonatvédelem alatt, automatikus vonattovábbítással. (2.108.) 

51. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatnál alkalmazható sebesség”-gel 
kapcsolatban! A vonatnál alkalmazható sebességet meghatározza: (2.112.) 

52. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a csökkentett üzemi fékút 
meghatározásra! (2.116.) 

53. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a „vonat mozgásképtelenségére”! 
(2.119.) 

54. A kémvonat az üzemszünet után – szükség esetén rendkívüli esemény 
elhárítása után – a forgalmi vágányok ellenőrzése céljából közlekedő vonat. A 
kémvonat utasokat nem szállíthat. (2.121.) 

55. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: „A személyszállító 
járművek javítása után, vagy külön rendelkezésre próbafutást végző vonat”? 
(2.122.) 

56. A szolgálati vonat üzemi szállítások vagy karbantartás kiszolgálása céljából 
forgalomba állított vonat. (2.124.) 

57. Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. (2.126.) 
58. Mit értünk „Üzemkezdet” alatt? (2.127.) 
59. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” esemény! (2.135.) 
60. Havaria esemény : minden olyan hatósági intézkedés, amely az üzemelést érinti. 

(2.134,2.135.) 
61. Mit nevezünk „Üzemszerű forgalom”-nak az M4 metró esetében? (2.131.) 
62. Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi szolgálat feladata? 

(3.2) 
63. Mit kell biztosítania a Forgalmi szolgálatnak? (3.1.) 
64. Válassza ki az alábbi állítások közül, melyik feltétel nem szükséges a forgalmi 

szolgálat ellátásához? (3.3-3.7) 
65. Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető módszerátadó melletti 

gyakoroltatása esetén? (3.11.) 
66. A forgalmi dolgozók a szolgálati beosztásban feltüntetett időpontban és helyen, 

munkára képes állapotban, a formaruha viselésre kötelezettek a Ruhaellátási 
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Szabályzatban meghatározott, tiszta formaruhában kötelesek szolgálatra 
jelentkezni. (3.15.) 

67. Válassza ki a helytelen állítást az „Alkohol vagy más tudatmódosító szer 
fogyasztásával” kapcsolatban! (3.17-3.20.) 

68. A munkavállaló a keresőképes igazolás kézhezvételét követő munkanapon 
köteles a szolgálati főnök által meghatározott szolgálati helyen jelenteni a 
munkára képes állapot napját. (3.24.) 

69. Kik nem tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.32.) 
70. Ki engedélyezheti a szolgálati hely elhagyását az alábbi személyek közül? (3.35.) 
71. Vonatforgalom irányítási feladat, kommunikáció lebonyolítható-e mobiltelefon 

segítségével? (3.61.) 
72. Személy- vagy forgalombiztonságot veszélyeztető rendelkezést kiadni nem 

szabad. Biztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést semmilyen 
körülmények között nem szabad végrehajtani. Az ilyen esetet jelenteni kell a 
szolgálati főnöknek.(3.62.) 

73. A Parancskönyvbe és a Rendelkezések könyvébe bejegyzett utasítások és 
rendelkezések betartása kötelező.(3.69.) 

74. Válassza ki a helytelen állítást a szóbeli rendelkezések előírásaival 
kapcsolatosan! 

75. Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal ellentétes 
rendelkezéssel” kapcsolatban! (3.73.) 

76. Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? (3.83) 
77. Mikortól van érvényben az írásbeli rendelkezés? (3.85.) 
78. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés? (3.86.) 
79. A vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés rendszermonitorjainak 

színbeállítása és felbontása megváltoztatható? (3.102.) 
80. Ki rendelkezik a járműtelepi tárolócsarnok feszültség alá helyezése felett? (4.8) 
81. MTO üzemmódtól eltérő üzemmódban a vonat üzemszerűen utasokat szállíthat. 

(4.13.) 
82. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” kapcsolatban! 

(4.14.) 
83. Válassza ki a helyes állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” kapcsolatban! 

(4.15.) 
84. Ki adja le az üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket? (4.17.) 
85. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezése során adott 

figyelmeztető jelzésekkel” kapcsolatban! (4.18.) 
86. Mit jelent a munkalap leadása a   vonal forgalomba helyezési eljárása során? 

(4.22.) 
87. Válassza ki a helytelen előírást az üzemszünet utáni kiléptetésekkel 

kapcsolatban! (4.26.) 
88. Ki nem köteles jelenteni a KFM felé a forgalomba helyezési eljárással 

kapcsolatosan? (4.27.) 
89. A jelentés leadása után a jelentést tevő személyek olyan intézkedést nem 

tehetnek a KFM engedélye nélkül, amely a forgalom beindítását, illetve 
lebonyolítását hátráltatja vagy zavarja. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók 
a jelentés leadásával az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos intézkedési 
jogukat visszaadják a KFM-nek. (4.33.) 

90. Válassza ki a helytelen állítást! Miről köteles meggyőződni a JÁDI a forgalomba 
helyezési jelentésének leadása előtt? (4.38.) 

91. Forgalomba helyezési eljárás során ki végzi el a központi állítású váltók próbáját 
a vonali körzetben? (4.40.) 
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92. A központilag vezérelt váltók üzemszerű működésének megállapításához, 
mennyi próbaállítást kell végrehajtania kötelezően a váltók próbáját végző 
munkavállalónak? 4.41.) 

93. Válassza ki, melyik az utolsó folyamat feladat a feszültség alá helyezési eljárás 
esetén!? (4.44.) 

94. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 
forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette, a pálya feszültség alá helyezését nem 
rendelheti el a szükséges biztonsági intézkedések megtétele nélkül még akkor 
sem, ha a feszültség alá helyezés időpontja elérkezett.(4.45.) 

95. Amennyiben az M4 metró CBTC rendszerrel felszerelt személyszállító vonatjai 
közlekedése nem üzemszerűen történik, ezt melyik üzemmódban tehetjük meg? 
(4.52.) 

96. Az M4-DBR metró vonal esetében a vonali vágányokon milyen követési rendben 
közlekednek a vonatok üzemszerűen? (4.53.) 

97. Üzemszünetben a peron mellett tárolt vonat esetén a vonat távvezérelt 
élesztését a KFM még az állomás utasforgalomra történő megnyitása előtt 
köteles elvégeztetni.(4.67.) 

98. Válassza ki a helyes szabályzati előírást a biztonsági járatra vonatkozóan! (4.72-
4.83) 

99. Szállítható-e utas biztonsági járattal? (4.83.) 
100. Mely eszközök, berendezések nem a SICAS rendszer által felügyeltek? (4.100) 
101. MTO üzemmódban állomáson áthaladó vonat esetén mi a JÁDI kötelessége? 

(4.121.) 
102. Mi a teendő ha az utas az iránynak megmegfelelő végállomáson a vonatban 

maradt? (4.125.) 
103. CCTV kamera rendszeren keresztül ki ellenőrzi a kiálló vonat üres állapotát? 

(4.133.) 
104. Üzemidő alatt vonatot tárolni a vonalon csak távvezérelt altatásra alkalmas 

tárolóhelyen lehet. Vonatot csak feszültségmentesített pályán, altatva tárolni – 
tűzjelző rendszerrel ellátott vágányokon – a tűzjelző rendszer bekapcsolt 
üzemképes állapotában szabad! (4.144.) 

105. Válassza ki a helytelen állítást! Szolgálati küldeményeket személyvonatokon 
szállítani kizárólag abban az esetben szabad, ha az (4.147.) 

106. Hol történhet a PPE modulok szállítása vonaton, szolgálati küldeményként 
(4.154.) 

107. Válassza ki a helytelen szabályzati előírást! A feszültségmentesítés több 
lépésben megvalósuló összetett folyamat, amely…-ból tevődik össze. (4.173.) 

108. Mi a teendő ha a kijelölt személyszállító járművezető a a jármű vezetői konzol 
fedél nyitása során a kulcsot beletöri a zárszerkezetbe? (5.18.-5.19.) 

109. Válassza ki a helytelen állítást! A vonatot üzemképtelennek kell nyilvánítani, ha: 
(5.22.) 

110. M4 Metró személyszállító vonatközlekedésében alkalmazható-e a foglalt 
vágányra járás? (5.84.) 

111. Válassza ki a helytelen előírást a pályára leesett tárgy esetén követendő 
eljárással kapcsolatban! (5.104-5.105.) 

112. Mit jelent a DET-es IOS üzenet? (5.152.) 
113. Járművezető felügyelete mellett a vezetői konzolfedél eltávolítása illetve 

felhelyezésére mikor kerülhet sor? (5.166.) 
114. Válassza ki a helytelen előírást, az üzemképtelenné minősített vonattal 

kapcsolatosan! (5.179.) 
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115. A KFM köteles a JÁDI-t felderítés céljából a helyszínre küldeni. Padlólemez feletti 
füst- vagy tűzjelzés esetén ha a helyszínre kirendelt JÁDI semmilyen kísérő 
jelenséget nem tapasztal (égett szag, füst), akkor a vonatot: ATPR üzemmódban 
utasok nélkül közlekedtetve; járműfedélzeti felügyelet mellett; a kirendelt JÁDI-
val folyamatos rádiókapcsolatot tartva rendkívüli felülvizsgálat céljából ki kell 
vonni a forgalomból. Rendellenesség észlelése a JÁDI köteles a KFM-et 
értesíteni. (5.197.) 

116. Mi a teendő, ha a személyszállító vonat mindkét fényszórója vagy mindkét 
zárjelzője meghibásodott? Válassza ki a helytelen állítást! (5.226.) 

117. Mely szakterület feladata a pálya MTO üzemre alkalmas állapotban tartása? 
(5.261-5.262.) 

118. Pályameghibásodás esetén a PFT dolgozó jelentésében mit kell meghatározni 
kötelezően az alábbiak közül? Nevezze meg a helytelen választ! (5.277.) 

119. A váltómeghibásodásakor a KFM által kiküldött személy, miről kell 
meggyőződjön, hogy váltó egyértelműen használható forgalmi szempontból? 
Nevezze meg a helytelen válaszlehetőséget! (5.332.) 

120. Válassza ki a helytelen állítást PPE modulhiba elhárítási előírásaival 
kapcsolatosan! (5.382-5.386.) 

121. Mikor rendel ki a helyszínre helyszíni megbízottat a KFM? (6.8) 
122. Válassza ki a helyes állítást a Feszültség alatti pályára történő belépés 

szabályzati előírásai közül! (6.12.) 
123. Válassza ki a helytelen állítást! Indokolt esetben az alábbi munkák végezhetők 

feszültség alatti pályán: (6.19.) 
124. Milyen feltétellel lehet feszültség alatti pályára belépni? (6.23.) 
125. Feszültség alatti munkavégzés esetén, amennyiben pályára való belépéssel 

lehet csak elhárítani a hibát, milyen felszerelési tárgyakkal kell rendelkeznie a 
munkacsapatnak? (6.30.) 

126. Egészítse ki az alábbi előírást a megfelelő kulcskifejezésekkel: Feszültség- és 
forgalom alatti pályán végzendő munkákhoz csak a munkavégzéshez szükséges 
………., villamos műszereket, ………. szabad bevinni. …… cm-nél hosszabb 
tárgyat bevinni szigorúan tilos, kivételt képez a síntörésnél használatos ……. 
heveder (6.31.) 

127. Válassza ki a helyes előírást, a vonattal történő feszültség alatti pályára történő 
belépésre vonatkozóan! (6.33.) 

128. Válassza ki a helyes előírást, amennyiben fesz.alatti pályán munkavégzés 
történik, legfeljebb mekkora sebesség (6.40.) 

129. A DBR M4 Metróvonalon, hogyan lehetséges rendkívüli feszültségmentesítés? 
Válassza ki a helytelen állítást! (6.52.) 

130. A harmadik-sín feszültség alatti állapotában a menekítőjárdát menekítésre, vagy 
a jármű gyalogos megközelítésére használni tilos! Az ajtó nyítását követően a 
KFM köteles az állomás forgalmi személyzetét a helyszínre küldeni. (6.64.-6.65.) 

131. Válassza ki a helytelen előírást az „Állomási tűz esetén követendő” eljárás 
esetében (6.93.) 

132. Válassza ki a helytelen előírást az „Tűz esetén követendő” eljárás esetében 
(6.132.) 

133. Milyen esetben kell kötelezően rendőri intézkedést igényelni? Válassza ki a 
helytelen válaszlehetőséget! (6.139.-6.140.) 

134. Utasbeleset esetén a helyszínen intézkedő személy jelentésének mit kell 
tartalmaznia? Válassza ki a helytelen válaszlehetőséget! (6.174.) 

135. Válassza ki az Utasbalesettel kapcsolatos helytelen állítást! (6.181-.6.183.) 
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136. Ha az utasok közül bárki a pályára került, az észlelő JÁDI milyen berendezést 
köteles működtetni? (6.189.) 

137. Gázolás után, mikor indítható újra a forgalom? Válassza ki a helyes 
válaszlehetőséget! (6.200.) 

138. Rendkívüli esemény esetén melyek a helyszíni megbízott feladatai? Válassza ki 
a helytelen állítást! (6.204.) 

139. Utasbaleset esetén metródolgozó mit állapíthat meg? (6.177.) 
140. Mi a teendő felszínről lefolyó vagy alagúti vízbetörés esetén ha a peronon, pályán 

jelentkező víz mennyisége olyan mértékű, hogy a vontatási áramellátást 
veszélyezteti? (7.31.) 

141. Válassza ki a helytelen választ! Milyen tárgyi feltételekkel történik a pályára lépés 
üzemszünetben? (8.8) 

142. Ha a munkavégzés a pálya vagy a harmadik-sín megbontásával jár, mikor 
engedélyezhető az üzemszüneti munkavégzés? (8.13.) 

143. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történik a pályára és alagútba 
üzemszünetben belépés? (8.15.) 

144. Ki állíthat ki üzemszüneti munkavégzéseknél használatos munkalapot (8.16.) 
145. Üzemszüneti belépés esetén a hány példányos a munkaalapot alkalmazunk az 

M4 területén? (8.17.) 
146. Üzemszüneti munkavégés esetén, amennyiben a pályára történik a belépés, 

mivel történik a belépés dokumentálása (8.18.) 
147. Szükséges-e minden esetben dokumentálni az üzemszünetben pályára lépő 

munkacsapatokat? (8.20-8.21.) 
148. Amennyiben a szolgálati vonat feszültség alatti pályán közlekedik ki a felelős 

személy a szállított munkacsapat tagjainak testi épségéért? (8.31.) 
149. A szolgálati vonatok közlekedésével kapcsolatos forgalmazás rádiótelefonon 

történik. A szolgálati vonat közlekedése során, állomási vagy állomásközi 
tartózkodások alatt a rádiótelefont kikapcsolni szigorúan tilos! (8.45.) 

150. Ki felelős a járműtelepi kapuk zárva tartásával, a felszíni harmadik-sínnel ellátott 
körzet elhatárolásért? (11.7.) 

151. Üzemidőben a járműtelep felszíni körzetének harmadik sínnel ellátott vágányait 
feszültség állapot szerint milyen állapotúnak kell tekinteni?  (11.10.) 

152. A felszíni körzetben a feszültség alatti pályára való be- és kiléptetéshez a kapuk 
nyitását kerítés esetén ki végzi el? (11.14.) 

153. Válassza ki a helytelen állítást, az „Állomások utasforgalmának 
megszervezésével” kapcsolatban! (12.18.) 

154. Melyik metró munkakör köteles gondoskodni arról, hogy hogy az utazóközönség 
elől elzárt helyiségek ajtajai zárva legyenek? (12.18.) 

155. Mi a teendő, ha egy utas a mozgólépcsőre erőteljes szennyező anyagot juttat? 
(12.44.) 

156. Hány perccel előbb kell elvégezni a mozgólépcsők próbáját, az állomás 
utasforgalomra történő megnyitása előtt? (12.53.) 

157. Válassza ki a helytelen állítást a „Mozgólépcső meghibásodás esetén követendő 
eljárásokkal” kapcsolatban! (12.63.) 

158. Mikor köteles a mozgólépcsőt a megfigyelésre személy leállítani? (12.67.) 
159. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történhet mozgólépcsőkön történő 

szolgálati küldemények szállítása? (12.80-12,81.) 
160. A szolgálati helyen rendszeresített okmányokat a szolgálati helyről elvinni, lapjait 

kitépni, megrongálni vagy egyéb más módon olvashatatlanná tenni, elektronikus 
úton vezetett okmányt törölni tilos! (13.53.) 
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161. Válassza ki a helytelen állítást a „Szolgálati okmányok vezetésével” 
kapcsolatban! (13.55.) 

162. Az F.2. Forgalmi Utasítás hatálya kiterjed-e külső vállalkozókra? (1.2.) 
163. Mi az előírás a F 2. Utasítás ismeretéről? (1.11.) 
164. Mit ír elő az F.2. Utasítás a külső vállalkozók munkavállalói számára? (1.11) 
165. Mit nevezünk "végrehajtó forgalmi szolgálatnak"? (2.4.) 
166. Mit nevezünk "társszolgálatnak"? (2.5.) 
167. Mit nevezünk "rendelkezések könyve"-nek? (2.14.) 
168. Mit ért értesítő könyv alatt és mi a célja? (2.15.) 
169. Mit nevezünk rendelkezésnek? (2.16.) 
170. Mit jelent a "döntési jogosultság"? (2.18.) 
171. Mit jelent az "intézkedési jog"? (2.19.) 
172. Mit jelent az állomási diszpécser-járművezető munkakör? (2.25.) 
173. Mi a feladata a kocsiszíni diszpécsernek? (2.26.) 
174. Mi a feladata a mozgató járművezetőnek? (2.29.) 
175. Mit ért a beavatkozó járművezető tevékenységi körén? (2.38.) 
176. Mit ért központi járműfelügyelet alatt? (2.39) 
177. Lehet-e fedélzeti járműfelügyeletet ellátni, járművezetői képesítés nélkül? (2.39) 
178. Mit ért váltókezelő tevékenység alatt? (2.40.) 
179. Mit nevezünk "járműtelepi egyéb vágányok"-nak? (2.42.) 
180. Mit nevezünk térköznek? (2.56.) 
181. Mit nevezünk fizikai térköznek? (2.57.) 
182. Mit nevezünk lezárható váltónak? (2.69) 
183. Mit nevezünk aláváltásnak? (2.76.) 
184. Mit nevezünk forgalom leállításának? (2.77.) 
185. Mit nevezünk forgalom korlátozásának? (2.78.) 
186. Mi az alagúti kioldó (TPEP) áramkör feladata? (2.99) 
187. Mit nevezünk személyszállító vonatnak? (2.109.) 
188. Mit nevezünk tesztvonatnak? (2.123.) 
189. Mit nevezünk havária eseménynek? (2.135.) 
190. Az alábbiak közül mi a forgalmi szolgálat feladata? (3.2.) 
191. A kiképzés alatt álló személyek mikor végezhetnek gyakorlati munkát? (3.9) 
192. Az alábbiak közül mi a kiképzett dolgozó kötelessége? (3.14.) 
193. Mi a kötelessége a forgalmi dolgozónak, ha a szolgálatra jelentkezés helyén a 

kiadott rendelkezéseket nem tudja elolvasni? (3.26.) 
194. A forgalmi dolgozó kötelezhető-e a megjelölt munkaidején túli szolgálat 

teljesítésére? (3.28.) 
195. Miről kell gondoskodni a vezetőfülkével nem rendelkező utasszállító vonat 

járművezetés során? (3.34.) 
196. Hangrögzítő berendezésre kapcsolt hírközlőeszköznek számít-e a szolgálati 

mobiltelefon? (3.61.) 
197. Milyen előírás vonatkozik a Parancskönyvbe és a Rendelkezések könyvébe 

bejegyzett utasítások és rendelkezések betartására vonatkozóan? (3.69.) 
198. Milyen előírás vonatkozik a rádiótelefonra érkező hívásra vonatkozóan? (3.77) 
199. Hol kell szabályozni a rádióforgalmazásra vonatkozó részletes szabályokat? 

(3.82.) 
200. Milyen előírás vonatkozik a monitorok, számítógépek kezelő általi 

hangbeállítására? (3.103.) 
201. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.15.) 
202. Mikor kell a kocsiszíni és vonali szerelvénytároló-helyeket feszültség alá 

helyezni? (4.15.) 
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203. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 
valamennyi forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette... (4.45.) 

204. Mi a teendő feszültség alá helyezés előtt, ha nem teljes körű a jelentés leadás? 
(4.46) 

205. Hogyan történik írásban feszültség alá helyezésről vonatkozó rendelkezés 
kiadása? (4.48.) 

206. Hogyan kell megválasztani a biztonsági járat sebességét? (4.79.) 
207. Kik szállíthatók a biztonsági járattal? (4.83) 
208. A harmadik-sín kikapcsolása után mi biztosítja a rövidre zárást-földelést? 

(4.174.) 
209. Mikor szabad a vonatokat foglalt vágányra járatni? (5.81) 
210. Hogy hajtható végre foglalt vágányra járatás? (5.84) 
211. Mi a KFM kötelezettsége, ha pályahibáról kap jelzést? (5.263.) 
212. Mi a KFM kötelessége a pályahibáról kapott információ valósságának 

leellenőrzése érdekében? (5.264) 
213. Mekkora a sebessége a pályabejárásra közlekedtetett vonatnak? (5.265.) 
214. Mi a kötelessége a KFM-nek a szemlevonatot követő vonattal kapcsolatban? 

(5.269.) 
215. Mi a teendő az alagútban észlelt pályahiba esetén, ha a legközelebbi állomásra 

vonat érkezik? (5.274.) 
216. Mit kell tartalmaznia a PFT dolgozó jelentésének? (5.276.) 
217. Mi a kötelessége a KFM-nek a PFT dolgozó és a szemlére kirendelt beavatkozó 

járművezető jelentése birtokában? (5.278.) 
218. Mi az előírás sínáramköri hiba esetén a vonatok közlekedtetésére? (5.311.) 
219. Mi az eljárás álfoglalt szakaszon való áthaladásra? (5.314.) 
220. Milyen esetben közelítheti meg vonattal a szemrevételezésre kijelölt területet a 

kiérkező PFT szakember? (5.317.) 
221. Mit ért egymást veszélyeztető vágányútnak? (5.323.) 
222. Milyen feltétel mellett engedélyezhető párhuzamos vágányúton egyidejű 

vonatmozgás? (5.324.) 
223. Mi a KFM kötelessége váltó meghibásodásakor? (5.332.) 
224. Mikor végezhető karbantartási munka a vasútbiztosító és forgalomirányító 

berendezésen? (5.359) 
225. Mi az eljárás, ha valamely külső vállalkozó munkavégzéséhez is szükséges 

feszültség és forgalom alatti pályára belépés? (6.17) 
226. Indokolt esetben az alábbiak közül mely munkák végezhetők feszültség alatti 

pályán? (6.19.) 
227. Mi az eljárás, ha vonattal kell belépni a feszültség és forgalom alatti pályára? 

(6.20.) 
228. Hol történhet munkavégzés feszültség és forgalom alatti pályán vonatforgalom 

mellett? (6.21.) 
229. Az alábbiak közül mi a feltétele a feszültség- és forgalom alatti pályán, illetve az 

alagúti vagy elzárt területen történő munkavégzésnek? (6.22.) 
230. Milyen feltételek mellett lehet vonalalagúti területre, műtárgyba gyalogosan 

belépni? (6.23.) 
231. Vonal alagúti területen, vágánytérbe pályaszintre történő belépés esetén mit 

köteles tenni a KFM? (6.25.) 
232. Hol szabad belépni a pályára, vonalalagúti területen vágánytérbe, feszültség 

alatt? (6.25.) 
233. Milyen esetben folytathatja útját a valamely műtárgyba beléptetést végző vonat? 

(6.36.) 
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234. Rendkívüli esemény kapcsán mely esetben kell az állomásokat lezárni? (6.74) 
235. Az alábbiak közül mi a teendője a BLP-nak és a KFM-nek a vonatról érkező 

tűzriasztás esetén? (6.131.) 
236. Mit köteles biztosítani a KFM ha az állomáson tűz vagy égő vonat van? (6.133.) 
237. Átszálló állomásokon (más vonalra) mit kell ellenőrizni tűz esetén? (6.135.) 
238. Melyik a helyes állítás? (6.216.) 
239. Ki és milyen feltételekkel rendelhet el állomástávolságú közlekedést? (6.230) 
240. Mely felsorolás tekintendő havária eseménynek? (7.1) 
241. Havária esemény bekövetkeztekor mi a forgalmi szolgálat feladata? (7.3.) 
242. Melyik a helyes eljárás bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) esetén? (7.21.) 
243. Mi az eljárás, ha a vízbetörés olyan mértékű, hogy a vontatási áramellátást is 

veszélyezteti? (7.32.) 
244. Mit ért a helyszín biztosításán? (7.33.) 
245. Mi a helyszínt biztosító személy alapvető feladata az alábbiak közül? (7.34.) 
246. Hogy történik a szolgálati vonatok mozgásának szervezése? (8.7) 
247. Mi az előírás tolt menetben történő tolatási mozgás esetére? (9.14.) 
248. Mennyi a járműtelepen alkalmazható sebesség és az alkalmazható üzemmód 

harmadik-sínnel ellátott vágányokon? (9.30.) 
249. Mi az előírás a kocsiszín hátsó tároló helyre való behaladással kapcsolatban? 

(9.32) 
250. Milyen állásba kell tartani a járműtelepi (egyéb) vágányokban levő váltókat? 

(9.39) 
251. Ki állíthatja a helyszíni állítású váltókat? (9.41.) 
252. Mennyi a járműtelepi egyéb vágányokon a tolatás sebessége? (9.45.) 
253. Hány próbapálya került kialakításra az M4 Metróvonalon? (10.1.) 
254. Kinek a feladata a próbapályákon lebonyolított próbafutás irányítása? (10.5.) 
255. Mi az összefüggés a próbafutás és a biztosítóberendezés között? (10.7) 
256. Végezhető-e üzemidőben a vonalon próbafutás? (10.9) 
257. Végezhető-e üzemidőben próbafutás a vonalon? (10.14.) 
258. A forgalmi vágányokra, illetve a próbapályára történő beállás előtt mi a 

járművezető kötelessége? (10.15.) 
259. Mely feltételek mellett közlekedtethető üzemidőben tesztelési célból vonat? 

(10.65.) 
260.  (12.47.) 
261. Melyek az alkalmazott állomási tartózkodási idők típusai? (13.27.) 
262. Milyen menetrendi eltéréseket ismer? (13.28) 
263. Késést okozó esemény után mely esetben kell a forgalmat menetrendszerűnek 

tekinteni? (13.38.) 
264. Mit jelent a kötött menetrend? (13.39) 
265. Mi az eljárás a kötött menetrendet érintő eltérésekkel? (13.29) 
 

 

 

 
Szóbeli kérdések 

 

1. Hol érvényes a Dél-Buda-Rákospalota (továbbiakban M4) metróvonal F.2 

Forgalmi Utasítása? ( 1.1.) 
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2. Kikre kötelező érvényűek az F.2. Forgalmi Utasítás előírásai? ( 1.2.-1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.2. Forgalmi Utasítás? ( 1.4.) 

4. Kiknek és milyen mértékben kell ismerni az F.2. Forgalmi Utasítás szövegét? ( 

1.11.-1-12.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálat, végrehajtó forgalmi 

szolgálat, társszolgálat! ( 2.3.-2.5.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati főnök, szolgálati elöljáró, 

szolgálati hely, szolgálati okmány! ( 2.8.-2.9., 2.11.-2.12-) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: parancskönyv, rendelkezések könyve, 

értesítőkönyv! ( 2.13.-2.15.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: rendelkezés, rendelkezési jog átadása, 

döntési jogosultság, intézkedési jog! ( 2.16.-2.19.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: központi forgalmi menetirányító, block- 

post járműtelepi forgalmi szolgálattevő! ( 2.20.-2.21.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: központi forgalmi operátor, központi 

utasforgalom-irányító diszpécser! ( 2.22.-2.23.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: műszakvezető diszpécser, állomási 

diszpécser –járművezető, kocsiszíni diszpécser! ( 2.24.-2.26.) 

12.  Ismertesse a következő fogalmakat: Járművezető instruktor,

 metró- járművezető, mozgató járművezető! ( 2.27.-2.29.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető, 

energiadiszpécser! ( 2.30.-2.32.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: műszaki diszpécser, műszaki ügyeletes, 

biztosítóberendezés-üzemviteli csoportvezető! ( 2.33.-2.35.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: pályamester, központi forgalmi 

menetirányító helyszíni megbízottja, beavatkozó járművezető! (2.36.-2.38.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: járműfelügyelet, váltókezelő! (2.39.- 

2.40.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi vágányok, járműtelepi egyéb 

vágányok, jobb – bal vágány! ( 2.41.-2.43.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat: helyes – helytelen irány, kihúzó vágány, 

csonka vágány! ( 2.44.-2.46.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: összekötő vágány, forgalom 

technológiai határ, átadószakasz! ( 2.47.-2.49.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: űrszelvény, rakszelvény, vágányút, 

megcsúszási vágányút! ( 2.50.-2.53.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: állomás, állomásköz! ( 2.54.-2.55.) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: térköz, fizikai térköz, virtuális térköz! ( 

2.56.-2.58.) 

23. Ismertesse a következő fogalmakat: statikus követési rend, dinamikus 

követési rend, menetengedély-határ! ( 2.59.-2.61.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: közlekedés állomás távolságban, foglalt 

vágányra járás, járműtelep, próbapálya! ( 2.62.-2.65.) 

25. Ismertesse a következő fogalmakat: kitérő, biztosított váltó, lezárt váltó! ( 

2.66.-2.68.) 
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26. Ismertesse a következő fogalmakat: lezárható váltó, le nem zárt váltó, le nem 

zárható váltó! ( 2.69.-2.71.) 

27. Ismertesse a következő fogalmakat: érintett váltó, védőváltó, váltó helyes 

állása! ( 2.72.-2.74.) 

28. Ismertesse a következő fogalmakat: váltófelvágás, aláváltás!(2.75.-2.76.) 

29. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalom leállítása, forgalom 

korlátozása! 

a. ( 2.77.-2.78.) 

30. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre nem 

tervezett vágányzár, biztonságkritikus kezelés! ( 2.79.-2.81.) 

31. Ismertesse a következő fogalmakat: éberségi berendezés, fedélzeti 

automatika, fedélzeti automatika üzemállapotai! ( 2.82.-2.84.) 

32. Ismertesse a következő fogalmakat: jármű készenléti funkciója, MTO 

üzemmód, ATPR üzemmód! ( 2.85.-2.87.) 

33. Ismertesse a következő fogalmakat: transzponder (balíz), jármű fedélzeti ATC 

berendezések rendszerinicializálása! ( 2.88.-2.89.) 

34. Ismertesse a következő fogalmakat: lokalizálás, kalibrálás! ( 2.90.-2.91.) 

35. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín 

áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása, tápkörzet! ( 2.92.-2.94.) 

36. Ismertesse a következő fogalmakat: rövidrezáró-földelő megszakító, 

rövidrezáró kézi készülék! ( 2.95.-2.96.) 

37. Ismertesse a következő fogalmakat: védelmi áramkörök, 

feszültségmentesnek nyilvánítás!( 2.97.-2.100.) 

38. Ismertesse a következő fogalmakat: kezelési körzet, távfelügyelet, hírközlő 

berendezések, hangrögzítő berendezés! ( 2.101.-2.104.) 

39. Ismertesse a következő fogalmakat: tolatás, jármű megfutamodás, 

(2.105.-2.106.) 

40. Ismertesse a következő fogalmakat: szerelvény, vonat, személyszállító 

vonat! 

a. ( 2.107.-2.109.) 

41. Ismertesse a következő fogalmakat: vonatszemélyzet, vonatfordítás, vonatnál 

alkalmazható sebesség! ( 110.-2.112.) 

42. Ismertesse a következő fogalmakat: vonat működésképtelen, vonat 

üzemképtelen, vonat mozgásképtelen, vonat gördülésképtelen! (2.117.- 2.120.) 

43. Ismertesse a következő fogalmakat: biztonsági járat, próbavonat, tesztvonat, 

szolgálati vonat! ( 2.121.-2.124.) 

44. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi nap, üzemkezdet, 

forgalomba helyezés! ( 2.125.-2.128.) 

45. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemidő, üzemszünet, üzemszerű 

forgalom, vegyes forgalom! ( 2.129.-2.132.) 

46. Ismertesse a következő fogalmakat: eltérés üzemszerű forgalomtól, rendkívüli 

esemény, havária esemény! ( 2.133.-2.135.) 

47. Mi a forgalmi szolgálat feladata? ( 3.1.-3.2.) 

48. Ismertesse a forgalmi szolgálat ellátásának feltételeit! ( 3.3.-3.7.) 

49. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit! ( 3.8.-3.12.) 
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50. Mikor kell a dolgozónak alap vagy időszakos vizsgát tenni? Mi a kiképzett 

dolgozó kötelessége, hogy munkáját eredményesen tudja ellátni? (3.13- 

3.14.) 

51. Hogyan kell szolgálatra jelentkezni? ( 3.15.-3.16.) 

52. Mi a teendő, ha szolgálatra alkalmatlan állapotban van a munkavállaló? Mikor 

kell bejelenteni, ha betegség miatt nem tud szolgálatra jelentkezni a 

munkavállaló? ( 3.17.-3.21.) 

53. Mi a forgalmi dolgozó kötelessége a szolgálat átvétele illetve megkezdése 

előtt? ( 3.25.-3.26.) 

54. Hogyan kell a szolgálatot átadni folytatólagos szolgálat esetén? Mikor köteles 

a forgalmi dolgozó munkaidőn túl szolgálatot teljesíteni ( 3.27.-3.28.) 

55. Mit jelent az átvevő részéről az írásbeli szolgálat átvétele? Mi a központi 

forgalmi menetirányító kötelessége a szolgálat átvétele után? (3.30.-3.31.) 

56. Ismertesse a szolgálati helyen való tartózkodásra vonatkozó előírásokat! ( 

3.32.-3.34.) 

57. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó előírásokat!(3.35.-3.36.) 

58. Ismertesse a szolgálat ellenőrzésére vonatkozó előírásokat! (3.37.-3.38.) 

59. Ismertesse a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! ( 3.39.-3.48.) 

60. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! ( 3.49.-3.52.) 

61. Ismertesse a szolgálati út betartására vonatkozó előírásokat! (3.53.-3.55.) 

62. Hogyan kell kiadnia a rendelkezésre jogosultnak a rendelkezéseit? ( 3.56.- 

3.58., 3.62.) 

63. Milyen mértékben felelős a rendelkezési jog átadása esetén a megbízott? Ki 

és hogyan közli az átadás tényét? ( 3.59.-3.60.) 

64. Hogyan lehet szolgálati mobiltelefonon rendelkezést kiadni? ( 3.61.) 

65. Milyen rendelkezések találhatók a „Parancskönyv”-ben? Ki adja ki ezeket a 

rendelkezéseket? Mi a teendő a „Parancskönyv”-vel? ( 3.63.-3.69.) 

66. Ismertesse a szóbeli rendelkezések kiadásának rendjét! ( 3.70.-3.74.) 

67. Ismertesse a rádiótelefonon kiadott szóbeli rendelkezések rendjét! 

(3.75.-3.82.) 

68. Ismertesse az írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! ( 3.83.-3.90.) 

69. Ki és hogyan kezelheti a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezést? ( 

3.91.-3.95.) 

70. Mi a kötelessége a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés kezelését 

végző dolgozónak riasztások és hiba észlelése esetén? ( 3.96.-3.99.) 

71. Miket tilos a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezésen? ( 3.100.- 3.103.) 

72. Milyen rendelkezési jog illeti meg a KFM-t üzemszerű forgalomban? Mi a 

kötelessége a szolgálatban lévő dolgozóknak, ha az üzemszerű forgalom 

lebonyolítását bármi zavarja? ( 4.7.-4.13.) 

73. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos 

teendőket? Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? ( 4.14.-4.16.) 

74. Ismertesse az üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket, a jelzések értelmét! ( 

4.17.-4.20.) 

75. Ismertesse az üzemszünetben dolgozók kilépésének rendjét! ( 4.21.-4.25.) 
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76. Mikor, kiknek kell hozzájárulásukat adniuk a feszültség alá helyezéshez a 

KFM-nek? Mikor adhatják le a jelentésüket? ( 4.26.-4.36.) 

77. Mikor kell a JÁDI-nak az állomási jelentését leadnia a KUD-nak? Mit 

tartalmaz ez a jelentés? ( 4.37.-4.39.) 

78. Ismertesse   a   biztonsági   járat   közlekedésére   vonatkozó   előírásokat! ( 

4.72.-4.83.) 

79. Hogyan történik a vonal forgalmának leállítása? ( 4.159.-4.171.) 

80. Ismertesse a forgalmi vágányok feszültségmentesítésére vonatkozó 

előírásokat! ( 4.172.-4.181.) 

81.  82. Hogyan történik a vonatszemélyzetek kilépése a vonali 
tárolóhelyről?  

83.  84. ( 4.182.-4.183.) 

85.  
86. . 
87. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés általános( 5.1-

5.5.) 
88.   

89. Ismertesse a „Foglalt vágányra járás” szabályait!      ( 5.81.-5.92.) 
90. Mi a teendő fényszóró, zárjelző meghibásodása esetén?    ( 5.226.) 
91. Ismertesse a „Vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés, valamint a 

különböző munkaállomások közötti átvétel szabályai” esetére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.238.-5.245.) 

92. Ismertesse a „Váltókörzetek helyi üzemre történő átvétele” esetére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.246.-5.251.) 

93. Mi a KFM kötelessége, ha pálya meghibásodásról kap bejelentést? ( 5.261.-

5.279.) 

94. Hogyan és meddig tartható fenn a forgalom pálya meghibásodása esetén? ( 

5.280.-5.285.) 

95. Ki rendelheti el és hogyan történik a sebességkorlátozás bevezetése pálya 

meghibásodása esetén? ( 5.286.-5.291.) 

96. Ismertesse a „Vasútbiztosító, forgalomirányító berendezés és vonatvezérlő 

rendszer meghibásodása esetén követendő eljárás” általános szabályait! ( 

5.300.-5.304.) 

97. Ismertesse a vágányút beállítására és ellenőrzésére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.322.-5.328.) 

98. Ismertesse a váltó meghibásodása esetén követendő eljárást! 

( 5.329.-5.333.) 

99. Milyen feltétételekkel lehet a forgalmat fenntartani, ha a rádiótelefon- hálózat 

meghibásodik? ( 5.395.-5.397.) 

100. Ismertesse az „Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén 

követendő eljárás” szabályait! ( 5.416.-5.422.) 

101. Ismertesse „A vasútbiztosító, forgalomirányító és hírközlő berendezés 

karbantartása esetén követendő eljárás” szabályait! ( 5.423.-5.427.) 

102. Mi a teendő a vasúrbiztosító, forgalomirányító és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén? ( 5.428.-5.429.) 

103. Kinek kell jelenteni a rendkívüli eseményt és mi a dolgozó további kötelessége? 

( 6.1.-6.4.) 
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104. Kiket köteles értesíteni a KFM rendkívüli esemény bekövetkezése esetén? ( 

6.5.-6.7.) 

105. Kit köteles a KFM a helyszínre küldeni rendkívüli esemény bekövetkezése 

esetén? Milyen jogkörrel rendelkezik, milyen feladatai vannak és hogyan 

köteles tevékenykedni a helyszínen? ( 6.8.-6.11.) 

106. Kinek az engedélyével és milyen esetekben lehetséges a feszültség és 

forgalom alatti pályára való belépés? ( 6.12.-6.13.) 

107. Milyen feltételekkel adható ki a „Feszültség és forgalom alatti pályára való 

belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”? ( 6.14.-6.15.) 

108. Kiknek kell rendelkezésre bocsátani a „Feszültség és forgalom alatti pályára 

való belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”-nyal rendelkezők 

névsorát? ( 6.16.-6.17.) 

109. Feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodókról mit tartalmaz a nyilvántartás 

és milyen munkák végezhetők? ( 6.18.-6.19.) 

110. Hogyan lehet elsősorban belépni feszültség és forgalom alatti pályára a DBR 

metróvonalon? ( 6.20.-6.26.) 

111. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (6.27.-

6.29.) 

112. Mivel kell rendelkezniük a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 

dolgozóknak és mit vihetnek magukkal? ( 6.30.-6.31.) 

113. Hogyan történik a belépés gyalogosan és vonattal a feszültség és 

forgalom alatti pályára? ( 6.32.-6.35.) 

114. Mikor folytathatja a beléptetést végző vonat az útját? ( 6.36.-6.39.) 

115. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés helyén? Hogyan 

lehet más munkaterületre áttérni? ( 6.40.-6.44.) 

116. Hogyan történik a kilépés a feszültség és forgalom alatti pályáról? ( 6.45.-

6.49.) 

117.  Minek kell tekinteni az üzemidő alatti feszültségmentesítést és 

kikapcsolást? Mi a KFM kötelessége PEP vagy PPE működés esetén? 

a. ( 6.50.-6.51.) 

118. Mi lehet rendkívüli feszültségmentesítés és kikapcsolás? (6.52.-6.53.) 

119. Hogyan kell a KFM-nek eljárni rendkívüli feszültségmentesítés 

esetén? ( 6.54.-6.58.) 

120. Ismertesse a KFM-n keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés 

szabályait! ( 6.59.-6.62.) 

121. Ismertesse a PPE által és a PEP működtetéssel végrehajtott 

feszültségmentesítés esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.63.-6.67.) 

122. Ismertesse a feszültségkimaradás esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.68.-

6.70.) 

123. Ismertesse a zárlat következtében előállott feszültségkimaradás 

esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.71.-6.73.) 

124. Mi a teendő, ha bárki a metró területén tüzet észlel? ( 6.119.-6.124.) 

125. Mi a KFM teendője, ha az ATS felületre tűzriasztás érkezik, ha a BLP vagy a 

járművezető jelenti a tűzjelzést? ( 6.125.-6.131.) 

126. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? ( 6.132.-6.135.) 
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127. Kinek a rendelkezésére hajtja végre a tűzeseti beavatkozásait a műszaki 

ügyeletes? Milyen feladatai vannak tűz esetén az EDI-nek és a KUD-nak? ( 

6.136.-6.138.) 

128. Kinek jelenti a műszaki ügyeletes a tűz valódiságát és mi a feladata a 

Tűzoltóság kiérkezéséig? ( 6.139.-6.141.) 

129. Mi a JÁDI feladata tűz esetén?   ( 6.142.-6.146.) 

130. Hova kötelesek az állomási dolgozók menni teljes evakuálás esetén? Mit 

köteles a központi kezelőszemélyzet és a JÁDI tenni a tűzeset miatti lezárt és 

a forgalom alatti szakaszon? ( 6.147.-6.150.) 

131. Mit kell a tűzeseti jelentésnek tartalmaznia, ha járművön keletkezett a tűz? Miről 

köteles a KFM gondoskodni, ha ATPR üzemmódban közlekedő vonaton 

keletkezett a tűz? ( 6.151.-6.157.) 

132. Miről köteles a KFM gondoskodni, ha a tűzesetes vonat állomásközben megállt 

és nem tud tovább haladni? ( 6.158.-6.160.) 

133. Mikor rendelhető ki a műszaki ügyeletes a tűzesetes vonathoz ellenőrzésre? 

Milyen irányban és hogyan kell tűz esetén az alagúti mentést elvégezni? Milyen 

teendők vannak még a tűzesetes vonattal kapcsolatosan? ( 6.161.-6.168.) 

134. Ismertesse a gázolás esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.193.-6.203.) 

135. Milyen feladatai vannak a helyszíni megbízottnak gázolás esetén? 
a. ( 6.204.-6.206.) 

136. Hogyan történik a baleset dokumentálása? ( 6.207.-6.210.) 

137. Milyen előírásokat kell betartani váltófelvágás esetén? (6.211.-6.221.) 

138. Hogyan történik a villamosvezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen? 
a. ( 6.222.-6.229.) 

139. Ismertesse az állomás távolságú közlekedésre vonatkozó előírásokat! 

a. ( 6.230.-6.240.) 
140. Ismertesse a helytelen irányú közlekedésre vonatkozó előírásokat! 

a. ( 6.241.-6.252.) 

141. Ismertesse az egyvágányú közlekedésre vonatkozó
 előírásokat! 
a. ( 6.253.-6.256.) 

 
142. Milyen eseményeket kell havária eseménynek tekinteni és milyen általános 

előírásokat kell betartani bekövetkezésük esetén? ( 7.1.-7.9.) 

143. Hogyan kell elvégezni az állomási menekítést közvetlen veszélyeztetés 

esetén? ( 7.10.-7.12.) 

144.  Hogyan kell elvégezni az alagúti kiszállítást havária esemény esetén? ( 7.13.-

7.17.) 

145. Mi a teendő robbanóanyag, gyanús csomag észlelése esetén? ( 7.18.-

7.20.) 

146. Mi a teendő bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) esetén? ( 7.21.-

7.27.) 

147. Mi a teendő vízbetörés (egyéb havária esemény) bekövetkezése esetén?

 ( 7.28.-7.32.) 

148. Mi a helyszínbiztosítás? Milyen feladatai vannak a helyszín 

biztosítását végző személynek? ( 7.33.-7.34.) 
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149. Ismertesse az üzemszünet fogalmát és az üzemszüneti munkák 

megszervezésének rendjét! ( 2.130., 8.1.-8.14.) 

150. Ismertesse a feszültségmentes pályára történő belépés rendjét! ( 8.15.-

8.27.) 

151. Hogyan közlekedtethető üzemidő alatt szolgálati vonat feszültség alatti 

pályán? ( 8.28.-8.31.) 

152. Miről kell gondoskodni a szolgálati vonat forgalomba állása előtt? Hogyan 

állhat forgalomba a szolgálati vonat? ( 8.33.-8.36.) 

153. Milyen közlekedési módjai lehetnek a szolgálati vonatnak? (8.37.-

8.40.) 

154. Mikor köteles a KFM az állomásközt lezárni? Mi a KFM kötelessége az 

állomásköz lezárással kapcsolatosan? ( 8.41.-8.43.) 

155. Mekkora a szolgálati vonatok sebessége feszültségmentes pályán? ( 8.44.) 

156. Mi a teendő, ha rádiótelefon vagy hírközlő berendezés meghibásodik a 

szolgálati vonat közlekedése során? ( 8.45.-8.48.) 

157. Hogyan lehet az M4 metró vonalon személyszállító vonatok között 

szolgálati vonatot közlekedtetni? ( 8.50.) 

158. Mikor és hogyan lehet tolatási mozgást megkezdeni? ( 9.1.-9.8.) 

159. Mit kötelező tartani az ATPR üzemmódban végrehajtott tolatási mozgás 

megkezdése előtt? ( 9.9.) 

160. Hogyan szabad fékezhetetlen kocsikat vagy szerelvényt mozgatni? ( 9.10.-

9.11.) 

161. Mikor kezdhető meg a tolatási mozgás és mekkorák lehetnek a megengedett 

sebességei? ( 9.12.-9.16.) 

162. Milyen előírást kell betartani a tolatás során állva maradó kocsikkal 

kapcsolatosan? ( 9.17.) 

163. Hogyan kell a járműveket megfutamodás ellen biztosítani? 

(9.18.-9.19.) 

164. Hogyan lehet vágánykapcsolatos állomáson tolatási mozgást végezni? ( 9.26.-

9.27.) 

165. Hogyan lehet a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain tolatási 

mozgást végezni? ( 9.28.-9.37.) 

166.  Hogyan lehet a járműtelep harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányain 

tolatási mozgást végezni? ( 9.38.-9.48.) 

167. Hogyan történhet a járművek kapcsolása és milyen előírásokat kell betartani 

kapcsoláskor? ( 9.49.-9.55.) 

168. Hogyan történik a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség 

alá helyezése és feszültségmentesítése? ( 11.1.-11.9.) 

169. Ismertesse a be- és kilépés rendjét a járműtelep harmadik-sínnel ellátott 

vágányaira! ( 11.10.-11.14.) 

170. Hány fő forgalmi dolgozó teljesít szolgálatot az M4 metró vonal állomásain?

 Hogyan köteles a munkáját minden metró dolgozó végezni? 

i. ( 12.1.-12.7.) 

171. Mivel kell az állomásokat felszerelni az utasok védelme, tájékoztatása, 

ellenőrzése érdekében? Milyen előírások vonatkoznak még az állomás 
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területére? ( 12.8.-12.12.) 

172. Ismertesse az állomási utasterek ellenőrzésére vonatkozó előírásokat! ( 

12.13.-12.20.) 

173. Milyen előírásokat kell betartani az utastájékoztatásra vonatkozóan? ( 

12.21.-12.30.) 

174. Ismertesse az utasok védelmére vonatkozó előírásokat!( 12.31.- 12.36.) 

175. Mi szerint közlekednek a személyszállító és a szolgálati vonatok? ( 13.1.-

13.2.) 

176. Milyen jellemző menetrendek lehetnek, mit kell biztosítaniuk és milyen 

megjelenési formája lehet egy adott menetrendnek? ( 13.4.-13.6.) 

177. Mit kell még a menetrenddel egyidejűleg elkészíteni? Milyen jellemző alap 

adatokat tartalmaz a menetrend? ( 13.8.-13.9.) 

178. Mit tartalmaz a menetrendi meghirdetés? ( 13.12.-13.13.) 

179. Ismertesse a menetrendszerű közlekedésre vonatkozó előírásokat! ( 

13.16.-13.23.) 

180. Hogyan kezeli a rendszer a menetrendtől való eltéréseket? 

(13.24.-13.25.) 

181. Milyen menetjellegeket, álmási tartózkodási időket és menetrendi eltéréseket 

ismer? ( 13.26.-13.28.) 

182. Mit nevezünk késésnek, sietésnek és vonali eltérésnek? (13.29.- 13.31.) 

183. Mi a KFM kötelessége késés és sietés esetén? ( 13.32.-13.38.) 

184. Mi a KFM kötelessége kötött menetrendi időszakban történő eltérés és 

megnövekedett utasforgalom esetén? ( 13.39.-13.43.) 

185. Hogyan kell a forgalmat megszervezni járműhiba esetén, 

menetkimaradáskor illetve többletmenet esetén? ( 13.44.-13.47.) 

186. Ismertesse a vonatok számozását! ( 13.48.-13.51.) 

187. Ismertesse a szolgálati okmány fogalmát és a kezelésükre vonatkozó 

előírásokat! ( 13.52.-13.63.) 

188. Milyen előírások vonatkoznak a „Hibaelőjegyzési könyv” vezetésére? ( 

13.64.-13.66.) 

189. Minek kell tekinteni a munkalapot, az írásbeli rendelkezést és hogyan kell 

eljárni velük? ( 13.67.-13.70.) 

190. Mekkora a  megengedett legnagyobb sebesség váltón való 

áthaladáskor?  ( 1. számú melléklet 

 
 
 
 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

Írásbeli kérdések 
 

1. Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, EDI, 
és a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? (23.) 
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2. Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről? (34.) 

3. Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
közlekedéséről szóló értesítésnek? (34.) 

4. A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati vonatok 
közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? (34.) 

5. Mikor szabad járműveket összekapcsolni? (47.) 
6. Hogyan közlekednek a szolgálati vonatok a forgalomba állás helyéig? (171.) 
7. Szolgálati hellyel el nem látott helyen történő forgalomba állás esetén hol kell 

érvényesíttetni a szolgálati vonat okmányait? (172.) 
8. Mi a teendője a szolgálati vonat tolatásvezetőjének a forgalomba állás előtt? 

(173.) 
9. Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? (173) 
10. Ki érvényesíti a szolgálati vonat menetokmányát? (174.) 
11. Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? (176) 
12. Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-próbát 

tartani? (177.) 
13. Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan személyek, akik a 

feszültség és forgalom alatti pályára való, belépésre jogosító igazolvánnyal 
rendelkeznek? (186.) 

14. Szállíthatók-e a szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik munkalappal nem 
rendelkeznek? (187.) 

15. Mikor hagyhatja el a munkacsapat a szolgálati vonatot a munkavégzés helyén? 
(191.) 

16. Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai 
betartsák az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági 
szabályokat? (188) 

17. Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 
továbbhaladására? (200.) 

18. A kiállás helyén szolgálatot teljesítő forgalomi dolgozó aláírása miért szükséges 
a szolgálati vonat menetokmányán? (215.) 

19. Mi a teendője a szolgálati vonat kiállításának helyén szolgálatot teljesítő forgalmi 
dolgozónak? (215.) 

20. Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? (219.) 
21. A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 

megbízottja hogyan köteles intézkedni? (223.) 
22. Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 

segélyvonatot kérni? (227.) 
23. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? (230.) 
 

 

Szóbeli kérdések 

 

 
1. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! 

(1;4,6.) 

2. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 

3. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 

4. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat!(21-34.) 
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5. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 

6. Ismertesse a külső felek részére történ ő szállítás szabályait! (40-46.) 

7. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47- 

53.) 

8. Ismertesse a z önműködő kapcsolószerkezettel történő járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (54.) 

9. Ismertesse a Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülékkel történő 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (55-65.) 

10. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (66-73.) 

11. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 

12. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (8087.) 

13. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! 

(88-93.) 

14. Ismertesse a félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolását! (94- 

96.) 

15. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 

16. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! 

(107-110.) 

17. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 

18. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121- 

126.) 

19. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 

20. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-15.) 

21. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146- 

160.) 

22. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 

23. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános 

szabályokat! (169-182.) 

24. Ismertesse a munkacsapat szolgálati vonaton történő szállításának 

szabályait! (183-192.) 

25. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 

26. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 

27. Ismertesse a szolgálati vonat kiállását a forgalomból! (215-218.) 

28. Ismertesse a szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli eseményekre 

vonatkozó általános előírásokat! (219-224.) 

29. Ismertesse a szolgálati vonat meghibásodásakor követendő eljárást! (225- 

230.) 

30. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat légfékberendezése teljes egészében 

meghibásodik?(225.) 

31. Ismertesse a vontatójárművek napi vizsgálatára vonatkozó általános 

előírásokat! (1.sz. melléklet) 
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32. A vontatójárművek napi vizsgálata során, mely esetekben köteles a 

mozdonyvezető a járművét üzemképtelennek nyilvánítani? (1.sz. melléklet) 

33. Ismertesse a vontatójárművek fékberendezéseinek általános ellenőrzését! 

(59-60.oldal) 

34. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kiskocsit 

továbbító szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

35. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség rakott transzformátor- 

szállító kocsit továbbító szolgálati vonattal? (2.sz. melléklet) 

36. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékezéssel közlekedő 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

37. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség részleges légfékhibával 

közlekedő szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

38. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrahasználat esetén, a 

szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. melléklet) 

39. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fedezett közúti átjárón 

áthaladó szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

40. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kocsit továbbító 

szolgálati vonatnál, járműtelepi és líravágányokon? (2.sz. melléklet) 

41. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a szétkapcsolt kocsikról 

történő lejárás alkalmával, a lekapcsolt járműtől számított 10 méterig? (2.sz. 

melléklet) 

42. Hol van a szolgálati vonatok forgalomba állási helye az É-D-i metróvonalon? 

(3.sz. melléklet) 

43. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrás kocsi munkaterületen 

belüli mozgatásakor, kinyújtott létrával? (2.sz. melléklet) 

44. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létesítményen belüli 

tolatáskor? (2.sz. melléklet) 

45. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 

motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. melléklet) 

46. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség UDJ-vel történő daruzás 

esetén, a szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. ellékelt) 

47. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fordítókorongra, tolópadra 

történő ráhaladáskor? (2.sz. melléklet)  

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 
Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

A megfelelt szinthez 45 pont szükséges. 
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Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

 
• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal 

F.2. Forgalmi Utasítás (VHF/75600-1/2017-NFM) hatálya alá tartozó 
pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító és a szolgálati vonat közlekedése- 

, tolatás-, próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, valamint a V.1. Szolgálati Szabályzat-, és a 
SZVVHU vonatkozó előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését, a vonatok számozását. 

• Ismeri a Metró vasúti pályával kapcsolatos alapfogalmakat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a mozgólépcsők forgalmi üzemeltetésével és 

az állomások utasforgalmának megszervezésével kapcsolatos szabályokat. 
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38/A. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VONATFORGALOM IRÁNYÍTÓ 

(BKV RT. METRÓ F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 20 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasításból (235/0/2005.), 

• 5 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás 1.sz./AVR/ Függelékből 

• 20 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasításból (235/0/2005.), 

• 5 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás 1.sz./AVR/ Függelékből 

• 5 kérdés az „M3 METRÓVONAL V.1.SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A 81-
717.2k és 81-714.2k típusú motorkocsikból összeállított, Automatikus 
vonatvezető rendszerrel felszerelt metrószerelvények Metró 
motorkocsivezetői számára” című Szolgálati Szabályzatból  

• 5 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasításból és AVR Függelékéből  

• 3 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasításból és AVR Függelékéből 

• 1 kérdés az „M3 METRÓVONAL V.1.SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A 81-
717.2k és 81-714.2k típusú motorkocsikból összeállított Automatikus 
vonatvezető rendszerrel felszerelt metrószerelvények Metró 
motorkocsivezetői számára” című Szolgálati Szabályzatból 

• 1 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!) 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás és 1. sz. /AVR/ Függelék (235/0/2005.) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma, Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.3. Az utasítás ismerete 
 

2. A jelzők és jelzőeszközök 
2.1. Általános rendelkezések 

 
3. Fényjelzők és jelzéseik 

3.1. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
3.2. A tolatási jelzőkre vonatkozó rendelkezések 
3.3. A különleges jelzőkre vonatkozó rendelkezések 

 
4. Egyéb jelzők és jelzések 

4.1. Váltójelzők 
4.2. Vágányzáró jelző 
4.3. Megállás helye jelzők 
4.4. Engedélykérés kötelező jelző 
4.5. Állandó lassúmenet jelzők 
4.6. Biztonsági határjelz 
4.7. Vonathossz jelző 
4.8. Feszültségállapot jelző 

 
5. Érvénytelen és használhatatlan jelzők 

5.1. Érvénytelen jelzők 
5.2. Használhatatlan jelzők 

 
6. Hordozható jelzőeszközök 

6.1. Ideiglenes lassúmenet jelzései 
6.2. A járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
6.3. A „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz 

 
7. A metró dolgozóinak kézijelzései 

7.1. „Megállj!” jelzés a közúti járművek részére 
7.2. „Megállj!” jelzés a vasúti járművek részére 
7.3. Állomáson alkalmazandó kézijelzések 
7.4. A tolató személyzet kézijelzései  
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8. A mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései 
 
9. Jelzések a vonatokon és járműveken 

 
10. Figyelmeztető jelek 

10.1. Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 
10.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
10.3. Előre helyezett önműködő vonatmegállító berendezésre figyelmeztető jel 
10.4. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
10.5. +Szelvény tábla 

 

11. MELLÉKLETEK 
11.1. 1. sz. melléklet: Szolgálatban levő dolgozók felszerelése 

jelzőeszközökkel 
 

12. SZÁMÚ FÜGGELÉK 
Észak – déli metróvonal automatikus vonatvezető rendszer 

12.1. Az utasítás tartalma, hatálya 
12.2. A jelzők és jelzőeszközök 
12.3. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
12.4. Érvénytelen és használhatatlan jelzők 

 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás és 1. sz. /AVR/ Függelék (235/0/2005.) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma  
1.2. Az utasítás hatálya 
1.3. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.4. Az utasítás ismerete 
1.5. Kiegészítő utasítások 

 
2. Meghatározások 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása 

3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Szolgálatra jelentkezés 
3.5. Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása 
3.6. Betegség bejelentése 
3.7. Szolgálat átadás, -átvétel 
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.9. Szolgálat ellenőrzése 
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3.10. Szolgálati fegyelem 
3.11. Szolgálati felelősség 
3.12. Szolgálati út 
3.13. Rendelkezések kiadása 
3.14. Szóbeli rendelkezések 
3.15. Írásbeli rendelkezések 
3.16. A jelző- és vasútbiztosító berendezés kezelése 

 
4. Üzemszerű forgalom 

4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
4.3. Kilépések rendje 
4.4. Hozzájárulások 
4.5. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tárolóhelyre 
4.6. Állomási jelentések 
4.7. A váltók próbája 
4.8. A pálya feszültség alá helyezése 
4.9. Vágányút beállítás, vonatmozgás engedélyezése 
4.10. Vonatok forgalomba állítása 
4.11. A biztonsági járat 
4.12. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
4.13. A vonatszemélyzet teendői menet közben 
4.14. A vonatok behaladása állomásokra 
4.15. A vonatok áthaladása állomáson 
4.16. A vonatok fordítása 
4.17. Vonatok forgalomból való kiállása 
4.18. Vonali szerelvénytárolás 
4.19. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
4.20. Közlekedés két metróvonalat összekötő vágányon 
4.21. A vonal forgalmának leállítása 
4.22. A pálya feszültségmentesítése 
4.23. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről 

 
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Hívójelzés esetén követendő eljárás 
5.3. Foglalt vágányra járás 
5.4. Meghibásodott szerelvény kivonása a forgalomból 
5.5. Helyi üzemre való áttérés 
5.6. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás 
5.7. Jelző- és vasútbiztosító berendezés meghibásodása 
5.8. Számlált kezelés, fémzár eltávolítás 
5.9. A jelző- és vasútbiztosító berendezés javítása 
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5.10. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.11. Jelző-, vasútbiztosító-, forgalomirányító- és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás 
5.12. Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén követendő 

eljárás 
 

6. Rendkívüli események 
6.1. Általános rendelkezések 
6.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje 
6.3. A belépés feltételei 
6.4. A belépés végrehajtása 
6.5. A kilépés végrehajtása 
6.6. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.7. Utasok rendkívüli kiszállítása 
6.8. Eljárás tűz esetén 
6.9. Utasbalesetek 
6.10. Eljárás, ha az utas a pályára került 
6.11. A baleset dokumentálása 
6.12. A pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályai 
6.13. Eljárás, ha a közlekedő személyvonaton a vészjelzőt működtették 
6.14. Váltófelvágás 
6.15. Villamos-vezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen 
6.16. Állomástávolságú közlekedés 
6.17. Helytelen irányú közlekedés 
6.18. Egyvágányú közlekedés 

 
7. Üzemszünet 

7.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
7.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
7.3. Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 
7.4. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
8. Tolatási műveletek 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon 
8.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon 
8.4. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon 
8.5. Járművek kapcsolása 

 
9. Próbafutás 

 
10. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése 
10.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
11. Állomások utasforgalmának megszervezése 

11.1. Általános rendelkezések 
11.2. Utasterek ellenőrzése 
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11.3. Utastájékoztatás 
11.4. Utasok védelme 
11.5. Mozgólépcsők üzemeltetése 
11.6. A mozgólépcsők indítása, leállítása 
11.7. Mozgólépcső meghibásodása esetén követendő eljárás 
11.8. Utasok mozgólépcsőn történő utazása 
11.9. Szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn 

 
12. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok 

12.1. A menetrend 
12.2. A menetrendszerű közlekedés 
12.3. Menetrendi eltérés 
12.4. A vonatok számozása 
12.5. Szolgálati okmányok 
12.6. Menetokmányok 

 
13. 1. Sz. Melléklet 

13.1. Megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor 
 

14. 1.sz. Függelék 
14.1. Az Automatikus Vonatvezető Rendszer 
14.2. Általános rendelkezések 
14.3. Üzemszerű forgalom 
14.4. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
14.5. Rendkívüli események 
14.6. Tolatási műveletek 
14.7. Próbafutás 
14.8. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok 

 
 

M3 METRÓVONAL V.1.SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A 81-717.2k és 81-714.2k 
típusú motorkocsikból összeállított Automatikus vonatvezető rendszerrel 

felszerelt metrószerelvények Metró motorkocsivezetői számára 

 

• Az Utasítás hatálya, tartalma, ismerete. (1.1. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.9.)  

• Szolgálati felelősség. (1.10. 1.18.) 

• Szolgálatra jelentkezés, szolgálat ellátás. (1.20.)  

• Szolgálati felettesek. (1.25.)  

• Szolgálati út (1.26.)  

• A vezetőfülke üzemen kívüli, illetve üzembe helyezett állapota. (1.31. 1.32.)  

• Fékpróba, a fékpróba megtartása. (1.33.)  

• Felszerelések. (1.35. 1.36.)  

• A szerelvény átvétele és leadása, biztonsági ellenőrzése, tárolóhely ki- és 

behaladás. (2.38. 2.46-2.61. 2.64-2.66. 2.70-2.71. 2.76-88. 2.92.)  
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• A szerelvény tárolóhelyi ki- és behaladása. (2.96-2.97. 2.100-2.102. 2.104. 

2.106-2.109.) Üzemszerű forgalom. (3.111-3.119. 3.121-3.136. 3.138-3.146. 

3.148. 3.149. 3.151-3.160. 3.162. 3.163. 3.168.)  

• Eltérés az üzemszerű forgalomtól. (4.174-4.182. 4.185. 4.187-4.192.)  

• Rendkívüli események. (5.196. 5.197. 5.200. 5.201. 5.203. 5.209. 5.215.)  

• Tolatás. (6.223. 6.231. 6.233. 6.235.)  

• Próbafutás. (7.238.)  

• A motorkocsik csatolása. (8.252. 8.256. 8.258-8.261.)  

• Utastájékoztatás. (9.265. 9.266.)  

• Munkavédelem. (10.274. 10.279. 10.280. 10.282. 10.286. 10.291. 10.292. 

10.299.) 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

1. Általános rendelkezések  
1.1. Az SZVVHU tartalma, hatálya, jóváhagyása 
1.2. Az SZVVHU ismerete, munkakörök 

 
2. A szolgálati vonatok megrendelése   

2.1. Heti egyeztetés, Napi egyeztetés 
2.2. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.3. Szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 
2.4. A szolgálati vonatok munkatervének megvalósítása 
2.5. Szállítás külső felek részére 

 
3. Szolgálati vonatok összeállítása 

3.1. Járművek kapcsolása 
3.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
3.3. Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülék 
3.4. Féktömlők kapcsolása 
3.5. Kapcsolás merev kapcsolórúddal 
3.6. Középütközős járművek kapcsolása 
3.7. A félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolása 
3.8. Kapcsolás rakománnyal, Szükségkapcsolás 
3.9. Járművek vizsgálata 
3.10. Kocsik megrakása, Rakodási szabályok,Rakszelvényen túlnyúló 

rakomány továbbítása 
3.11. Vonat összeállítás 
3.12. A fékpróba, Rövidített fékpróba 
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4. A közlekedés lebonyolítása 

4.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
4.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
4.3. Kocsi leakasztás 
4.4. Közlekedés két vontatójárművel 
4.5. Szolgálati vonat kiállítása a forgalomból 

 
5. Rendkívüli események 

5.1. A szolgálati vonat meghibásodása 
 

6. MELLÉKLETEK 
6.1. 1. sz. melléklet: Vontatójárművek napi vizsgálata 
6.2. 2. sz. melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek  
6.3. 3. sz. melléklet: A szolgálati vonatok forgalomba állásának helyei 
6.4. 4. sz. melléklet: Az UDJ üzemeltetésével kapcsolatos különleges előírások 
6.5. 5. sz. melléklet: A 012 psz. létrás kocsi üzemeltetésével kapcsolatos 

különleges előírások 
6.6. 6/A. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Dízel-mozdonyok 
6.7. 6/B. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Teher-vágánygépkocsik 
6.8. 6/C. sz. melléklet: Pályaépítő járművek műszaki adatai 
6.9. 7/A. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik 
6.10. 7/B. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik M4 
6.11. 7/C. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik  
6.12. 7/D. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik 

M4 
6.13. 7/E. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik  
6.14. 7/F. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik M-

4  
6.15. 8/A. sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható 

elegysúlyok 
6.16. 9/A. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – MillFAV vonal  
6.17. 9/B. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Kelet-nyugati vonal  
6.18. 9/C. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Észak-déli vonal  
6.19. 9/D. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – M4 vonal  
6.20. 9/E. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Összekötő vágány 
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HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 
Kérdés Kérdés típusa Utasítás 

pontja 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás előírásai kötelező érvényűek a metró valamennyi 
szakterületére és minden metró dolgozóra, ezen kívül a tervező és kivitelező 
szervekre. 

Igaz- Hamis (F.1.5.) 
 

Az utasítás teljes szövegét ismernie kell a társszolgálatok azon 
munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával 
összefügg. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A társszolgálatok azon munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom 
lebonyolításával összefügg, az utasítás kijelölt részeiből kell vizsgát tenniük. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A jelzők-, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek jelzése parancs, mely azonnali 
és feltétlen végrehajtást követel. 
 

Igaz- Hamis (F.1.12.) 

A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel adhatók. A figyelmeztető jelek 
valamely veszély miatt fokozott figyelemre intenek, vagy tájékoztatnak 
valamiről. 
 

Igaz- Hamis (F.1.178.) 

Az olyan jelzést, amely más jelzéssel összetéveszthető, aggályosnak kell 
tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

A kétes jelzés olyan jelzés, mely hiányos.  Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az „egyidőben adott eltérő értelmű „jelzések kétes jelzésnek minősülnek. Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni. Igaz- Hamis  

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, aggályosnak kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, kétes jelzésnek kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

A fényjelzők a környezeti világítástól függően, egy vagy több fényforrással, 
azok színével fejezik ki jelzéseiket. 

Igaz- Hamis (F.1.21.) 

A szolgálatban lévő dolgozók az 1. sz. mellékletben előírt jelzőeszközöket 
kötelesek állandóan maguknál tartani. 

Igaz- Hamis (F.1.29.) 

A főjelzők a váltókkal és a vágányfoglaltsággal, valamint egymással általában 
szerkezeti függőségben vannak, a függést a biztosítóberendezés valósítja 
meg. 
 

Igaz- Hamis (F.1.34.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő dolgozó 
állítja „Megállj!” állásra (kézi vezérlés), a továbbhaladást engedélyező jelzés 
a vonat haladásának hatására önműködően jelenik meg.  

Igaz- Hamis (F.1.38.) 

A félig önműködő jelzőket kezelő személy állítja továbbhaladást engedélyező 
állásba, a „Megállj!” jelzés azonban a haladó vonat hatására önműködő jelenik 
meg.  

Igaz- Hamis (F.1.38.) 

Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén az alakjelzőket ki kell 
világítani. 

Igaz- Hamis (F.1.21.) 

Érvénytelen jelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőn rajta van az 
„Érvénytelenítő jelzés” vagy a vonatszemélyzet értesítése megtörtént. 

Igaz- Hamis (F.1.120.) 

Sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén, a vonat elejét legalább 
két fehér fényű, előre világító lámpával kell megjelölni.  

Igaz- Hamis (F.1.168.) 
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Mi a jelző? Feleletválasztós (F.1.10.) 

Melyek a jelzésadására használható jelzőeszközök? Feleletválasztós (F.1.11.) 

A jelzők és jelzőeszközök jelzése parancs,.. Feleletválasztós (F.1.12.) 

Kik a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozók? Feleletválasztós (F.1.12.) 

Milyenek lehetnek a jelzések? Feleletválasztós (F.1.17.) 

A szabadlátás akkor korlátozott, ha.. Feleletválasztós (F.1.19.) 

Mikor korlátozott a távolbalátás? Feleletválasztós (F.1.19.) 

Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? Feleletválasztós (F.1.20.) 

Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? Feleletválasztós (F.1.23.) 

Hogyan kell használni jelzésadás közben a kézi jelzőeszközöket? Feleletválasztós (F.1.24.) 

Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? Feleletválasztós (F.1.24.) 

Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? Feleletválasztós (F.1.27.) 

Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? Feleletválasztós (F.1.28.) 

Mi az eljárás hiányos jelzés észlelésekor? Feleletválasztós (F.1.28.) 

Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők? Feleletválasztós (F.1.33.) 

Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? Feleletválasztós (F.1.35.) 

Rendeltetésük szerint milyenek lehetnek a tolatási jelzők? Feleletválasztós (F.1.36.) 

Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? Feleletválasztós (F.1.78.) 

Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv. Feleletválasztós (F.1.82.) 

Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 
váltakozó csíkozása 10 cm széles? 

Feleletválasztós (F.1.83.) 

Mi a neve a három egyenlő részre festett „fehér -fekete-fehér” színű 
gerendának vagy síndarabnak? Hol kell elhelyezni? 

Feleletválasztós (F.1.99.) 

Hol helyezik el azt a négyszög alakú belülről kivilágítható háromfogalmú jelzőt, 
melynek felső részén kék, alsó részén fehér vízszintes téglalap van? 

Feleletválasztós (F.1.110.) 

Négyszög alakú jelző felső részén kék színű vízszintes téglalap világít. Mi a 
jelzés értelme? 

Feleletválasztós (F.1.111.) 

Fehér színű vízszintes téglalap villog egy négyszög alakú jelző alsó részén. 
Mi a jelzés értelme? 

Feleletválasztós (F.1.112.) 

Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 
fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? 

Feleletválasztós (F.1.113.) 

Mi a teendő, ha a „Feszültségállapot jelző” jelzése nem egyértelmű? Feleletválasztós (F.1.114.) 

Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? 

Feleletválasztós (F.1.115.) 

Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? Feleletválasztós (F.1.121.) 

Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén 
hol kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 
meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? 

Feleletválasztós (F.1.125.) 
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Sebességkorlátozást igénylő, üzemidőben jelentkező meghibásodás esetén 
a hibahely elejéhez elhelyezett sárga villogó jelzőlámpának mi a jelentése? 

Feleletválasztós (F.1.126.) 

Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa jelzésének értelme:.. Feleletválasztós (F.1.135.) 

Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Feleletválasztós (F.1.136.) 

Éjszakai üzemszünetben, ha a pályán vagy a pálya közelében munkacsapat 
dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét fedezni? 

Feleletválasztós (F.1.138.) 

Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére? Feleletválasztós (F.1.143.) 

Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával 
kell adni? 

Feleletválasztós (F.1.145.) 

Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? Feleletválasztós (F.1.145.) 

Melyik jelzést kell mindkét kar fej felett történő szétnyitásával  adni? Feleletválasztós (F.1.146.) 

Mi az a jelzés, melyet mindkét kar fej felett történő összezárásával kell adni? Feleletválasztós (F.1.147.) 

A tolató személyzet “Megállj!” kézi jelzése. Feleletválasztós (F.1.148.d.) 

Felhívás a figyelj jelzés adására! Feleletválasztós (F.1.148.e.) 

Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával 
kell adni? 

Feleletválasztós (F.1.148.b.) 

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 
jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva:. 

Feleletválasztós (F.1.148.a.) 

Nappal kibontott jelzőzászló vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 
fehér fényű jelzőlámpa vállmagasságban mozdulatlanul oldalt tartva. 

Feleletválasztós (F.1.148.c.) 

Tolatás során mellőzhető-e a jelzések adása? Feleletválasztós (F.1.154.) 

Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 
mi határozza meg annak irányát? 

Feleletválasztós (F.1.156.) 

Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? Feleletválasztós (F.1.162.) 

Hogyan kell „Figyelj!” jelzést adnia a járművezetőnek? Feleletválasztós (F.1.163.) 

Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? Feleletválasztós (F.1.168.) 

Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? Feleletválasztós (F.1.168.) 

Mi az eljárás, ha a motorkocsikból összeállított vonaton mindkét beépített 
zárjelző meghibásodott? 

Feleletválasztós (F.1.169.) 

Téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot ábrázoló vörös nyíl. Feleletválasztós (F.1.179.) 

Hol alkalmazzák a téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot 
ábrázoló vörös nyílat? 

Feleletválasztós (F.1.179.) 

Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. Feleletválasztós (F.1.180.) 

Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? Feleletválasztós (F.1.183.) 

A pályán egyénileg munkát végző 
dolgozó  előírt jelzőeszköze : 

Feleletválasztós (1. sz. 
melléklet) 
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BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás 1.sz./AVR/ Függelék (235/0/2005.) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 
Kérdés Kérdés típusa Utasítás 

pontja 

Az egyes jelzők és jelzőeszközök jelzésének parancsait mikor és hogyan kell 
végrehajtani az „AVR"-ben? 

Feleletválasztós (Függ.5.) 

Hogyan szabad meghaladni a „Megállj!" jelzést mutató főjelzőt AVR 
üzemben? 

Feleletválasztós (Függ.7.) 

CMC (Ellenőrzött kézi vezetés) során a főjelzők „Szabad a továbbhaladás” 
jelzéseinek jelentése: 

Feleletválasztós (Függ.8.) 

Hogyan kell értelmezni a főjelzők „Szabad a továbbhaladás" jelzéseit „PA” 
esetén? 

Feleletválasztós (Függ.8.) 

Mit jelent a főjelző egy sárga fényének jelzése CML során? Feleletválasztós (Függ.8.) 

A próbapálya jelző egy vörös fényének jelzése Ellenőrzött kézi vezetés (CMC) 
üzemmódban azt jelenti, hogy: 

Feleletválasztós (Függ.9.) 

CMC üzemmódban, az „AVR" vonatmegállító feladatának ellenőrzése 
céljából, a próbapálya jelző előtt, előre meghatározott helyen a motorkocsi-
vezető: 

Feleletválasztós (Függ.9.) 

Ellenőrzött kézi vezetés üzemmódban, a próbapályán végzett próbafutás 
során állomási áthaladási utasítást kap. Ez esetben hol kell a szerelvényt 
megállítani? 

Feleletválasztós (Függ.11.) 

Figyelmen kívül hagyható-e próbafutást végző szerelvény esetében a 
„Próbapálya AVR üzemi megállás helye" jelző jelzési parancsa? 

Feleletválasztós (Függ.11.) 

Mi a neve és jelzésének értelme annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású 
gerendának, melyet a vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell 
elhelyezni? 

Feleletválasztós  
(Függ.11.) 

Fehér színű téglalap alakú táblán vörös színű nagy „F" betű van.  Mi a jelzés 
értelme CML üzemmódban? 

Feleletválasztós (Függ.12.) 

Mi az értelme CMC üzemmódban annak a téglalap alakú táblának, melynek 
fehér mezejében vörös színű nagy „F" betű van? 

Feleletválasztós (Függ.12.) 

A próbapálya végszakasz jelzőn „Megállj!” jelzés van, a próbavonat ellenőrzött 
kézi vezetés (CMC) üzemmódban közlekedik. A „Vezetői vészfékezés 
kezdete” jelző elérésekor a szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/h. 
Kinek és mi a teendője? 

Feleletválasztós (Függ.14.) 

Automatikus vonatvezetés (PA) üzemmódban, kinek és mi a teendője, ha a 
próbapálya végszakasz jelzőn „Megállj!” jelzés van és a „Vezetői vészfékezés 
kezdete” jelző eléréséig nem működött a próbapálya végszakasz jelző előtti 
megállást biztosító automatikus fékezés? 

Feleletválasztós (Függ.14.) 

Hol helyezendő el, a fehér alapon vörös „VF” betűs jelző? Feleletválasztós (Függ.14.) 

Mi a neve a próbapálya mellett, a vágánytengelyre merőlegesen elhelyezett, 
fehér alapon vörös „VF" betűs téglalapnak? 

Feleletválasztós (Függ.14.) 

Mit jelent CMC üzemmódban a téglalap alakú fehér táblán lévő fekete színű 
pont? 

Feleletválasztós (Függ.15.) 

A fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl jelentése PA 
üzemmódban: 

Feleletválasztós (Függ.16.) 

Mit jelent CMC üzemmódban a fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös 
színű nyíl? 

Feleletválasztós (Függ.16.) 

Az állomások kijárati végén a „Megállás helye” jelző körzetében a 
vezetőfülkéből jól látható helyen elhelyezett, téglalap alakú, fekete szegélyes 
sárga tábla, rajta kétjegyű arab szám neve és jelzésének értelme PA 
üzemmódban:„ 

Feleletválasztós (Függ.18.) 

Ellenőrzött kézi vezetés (CMC) üzemmódban mit jelent a „Sebességjelző" 
jelzése? 

Feleletválasztós (Függ.18.) 

Mit jelent a „Sebességjelző” jelzése CML üzemmódban? Feleletválasztós (Függ.18.) 

Mi a teendője a motorkocsi-vezetőnek a „Sebességhatár” hangjelzés 
megszólalásakor? 

Feleletválasztós (Függ.20.) 

Mérsékelten hosszú hangjelzés. (Az AVR jelzései ) Feleletválasztós (Függ.21.) 
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BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.) SZÓBELI KÉRDÉSEK 

1. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (1.) 

2. Kiknek és milyen mértékben kell ismerni az F.1. Jelzési Utasítás szövegét? (9.) 

3. Mit nevezünk jelzőnek, sorolja fel a jelzők fajtáit? (10.) 

4. Mit nevezünk jelzőeszközöknek, sorolja fel a jelzők fajtáit? (11.) 

5. Mi a jelzés parancs elve? Hogyan kell a jelzéseket figyelembe venni és kik a jelzések 

megfigyelésére kötelezett dolgozók? (12.-13.) 

6. Milyen jelzéseket különböztethetünk meg? (17.) 

7. Hogyan csoportosíthatók a látható jelzések? (18.) 

8. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! Mi az eljárás?(19.) 

9. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! Mi az eljárás? (19.) 

10. Mivel történhet a metró üzemében a látható jelzések adása? Mivel és hogyan fejezik 

ki a végrehajtandó utasításokat? (21.) 

11. Ismertesse a kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó szabályokat!(22.-

27.) 

12. Mely jelzéseket kell aggályosnak tekinteni, észlelésükkor mi a teendő? (28.) 

13. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (28.) 

14. Hogyan csoportosítjuk forgalmi szempontból a jelzőket? Jellemzőjük? (33.-34.) 

15. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket és jellemzőik? (35.) 

16. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a tolatási jelzőket, a jellemzőik? (36.) 

17. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a különleges jelzőket és mik a 

jellemzőik?(37.) 

18. Hogyan csoportosítjuk működés szempontjából a jelzőket? (38.) 

19. Hol kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (40.-41.) 

20. Milyen kialakításúak lehetnek a fényjelzők? (42.) 

21. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (43.) 

22. Hogyan kell megjelölni a főjelzőket? (44.a,b,) 

23. Hogyan kell megjelölni a tolatási jelzőket? (44.c,d,) 

24. Hogyan kell megjelölni a különleges jelzőket? (44. e,) 

25. Milyen előírás vonatkozik a fényjelzők fényeire vonatkozóan?Ki köteles a fényjelzők 

üzemképes állapotát ellenőrizni,mi a teendő meghibásodáskor?(46.-48.) 

26. Mikor lehet üzemszerűen elhaladni a főjelzők mellett? (50.) 

27. Milyen esetekben lehet „Megállj!” jelzésű főjelzőt meghaladni? (50.) 

28. Hogyan történhet a főjelzők „Megállj!” jelzésének az előjelzése?(51.) 

29. Ismertesse a főjelzők jelzési képeit és a jelzések értelmezését! (52.) 

30. Ismertesse az egy szelvényben elhelyezett főjelző és tolatásjelző jelzései közötti 

összhangra vonatkozó előírásokat! (55.) 

31. Hogyan kell figyelembe venni a főjelző „Megállj!” jelzését tolatási mozgás során, egy 

szelvényben elhelyezett főjelző és tolatásjelző esetén? Mikor szabad a jelzőt 

meghaladni?(56.-57.) 

32. Ismertesse a tolatási jelzők jelzési képeit és a jelzések értelmezését! (61.-66.) 

33. Ismertesse a próbapálya jelző jelzési képeit és a jelzések értelmezését!(67.) 

34. Ismertesse a próbapálya−végszakasz jelző jelzési képeit és a jelzések 

értelmezését!(68.) 
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35. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! (70.- 73.) 

36. Ismertesse az átszelési váltók váltójelzőjének jelzéseit! (72.) 

37. Hogyan kell meghatározni a főirányt és a mellélirányt átszelési váltók esetén?(74.) 

38. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (78.) 

39. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket!(79.-81.) 

40. Ismertesse a „Vágányzáró jelző” elhelyezését, jelzésének értelmezését!  (82.) 

41. Ismertesse a "Megállás helye" jelzőkre vonatkozó előírásokat! (83.-85.) 

42. Ismertesse az "Engedélykérés kötelező" jelzőt, alkalmazási helyeit, jelzésének 

értelmezését! (86.) 

43. Ismertesse az „Állandó lassúmenet jelzők” jelzéseit, elhelyezésüket, jelzéseik 

értelmezését! (87.-91.) 

44. Mi a neve a három egyenlő részre festett „fehér -fekete- fehér” színű gerendának 

vagy síndarabnak? Hol kell elhelyezni? (98.-101.) 

45. Ismertesse a "Vonathossz jelző"-t, alkalmazási helyét és jelzésének értelmezését!

 (102.-103.) 

46. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek értelmezését!

 (110.-114.) 

47. Hol vannak elhelyezve a „Feszültségállapot jelző”-k és mire szolgálnak? (110.) 

48. Négyszög alakú jelző felső részén kék színű vízszintes téglalap világít. Mi a jelzés 

értelme? (111.) 

49. Fehér színű vízszintes téglalap villog egy négyszög alakú jelző alsó részén. Mi a 

jelzés értelme? (112.) 

50. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén fehér 

színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (113.) 

51. Mi a teendő, ha a „Feszültségállapot jelző” jelzése nem egyértelmű? (114.) 

52. Hogyan és mivel történik az érvénytelen fényjelzők jelölése? (115.) 

53. Mi a teendő érvénytelen fényjelző esetén? (116.-120.) 

54. Mikor használhatatlannak minősíteni a jelzőt? Mi a teendő ilyen esetben? (121.-

123.) 

55. Hogyan kell jelezni az üzemidőben jelentkező sebességkorlátozást a 

motorkocsivezetők részére? (124.-127.) 

56. Ismertesse az „Ideiglenes lassúmenet jelzők” jelzéseit, elhelyezésüket, jelzéseik 

értelmezését! (128.-133.) 

57. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközöket, jelzéseik 

értelmezését! (134.-137.) 

58. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz elhelyezésére és 

jelzésének értelmezésére vonatkozó előírásokat! (138.-139.) 

59. Mikor és hogyan kell adni kézi „Megállj!” vasúti járművek részére? (143.-144.) 

60. Ismertesse az állomáson alkalmazandó kézi jelzéseket! (145.-147.) 

61. Ismertesse a tolató személyzet kézi jelzéseit! (148.) 

62. Ismertesse a tolató személyzet kézi jelzéseire vonatkozó előírásokat! (149.-158.) 

63. Ismertesse a mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései közül a „Figyelj!” jelzést!

 (160.-163.) 

64. Mi határozza meg a vonat elejét? Hogyan és mikor kell megjelölni a vonatok elejét?

 (167.-168.) 
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65. Hogyan kell megjelölni a vonatok végét? Mi a teendő, ha a vonat menetirány 

megváltozik (169., 171.) 

66. Mire szolgálnak a figyelmeztető jelek? (178.) 

67. Ismertesse a „Nagyfeszültségre figyelmeztető jel"-et! (179.) 

68. Ismertesse az „Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel"-et! (180.) 

69. Ismertesse az „Előre helyezett önműködő vonatmegállító berendezésre 

figyelmeztető jel"-et, elhelyezését és értelmezését! (181.) 

70. Ismertesse a „Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel"-et, elhelyezését és 

értelmezését (182.) 

71. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (183.) 

72. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a forgalmi szolgálattevőt? (1.számú 

melléklet) 

 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás 1.sz./AVR/ Függelék (235/0/2005.) 
SZÓBELI KÉRDÉSEK 

21. Hogyan kell értelmezni a főjelzők „Szabad a továbbhaladás” jelzéseit AVR-ben? 

(F.1.Függelék 6.) 

22. Mi a CMC során a főjelzők „Szabad a továbbhaladás” jelentése? (F.1.Függelék 8.) 

23. Mit jelent a főjelző egy sárga fényének jelzése CML során? (F.1.Függelék 8.) 

24. Mit jelent a próbapálya jelző egy vörös fényének jelzése CMC üzemmódban? 

(F.1.Füg 9.) 

25. CMC üzemmódban a próbapályán végzett próbafutás során állomási áthaladási 

utasítást kap. Ebben az esetben hol kell a szerelvényt megállítani? (F.1.Függelék 9.) 

26. Figyelmen kívül hagyható-e a próbafutást végző szerelvény esetében a „Próbapálya 

AVR üzemi megállás helye” jelző jelzési parancsa? (F.1.Függelék 11.) 

27. Mi a neve és jelzésének értelme annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású 

gerendának, amelyet a vágánytengelyre merőlegesen a két sínszál közé kell 

elhelyezni? (F.1. Függelék 11.) 

28. Mi az értelme CMC üzemmódban annak a téglalap alakú táblának, melynek fehér 

mezejében vörös színű nagy „F” betű van? (F.1.Függelék 13.) 

29. Mi annak a jelzőnek a neve, amelyet a próbapálya mellett, a próbapálya végszakasz 

jelző előtt 30 méterre, a vágánytengelyre merőlegesen helyeznek el? (Fehér alapon 

vörös „VF” betűs jelző). Mikor, mire és kinek ad parancsot a jelző? (F.1.Függelék 

14.) 

30. A próbapálya végszakasz-jelzőn „Megállj!” jelzés van, a próbavonat CMC 

üzemmódban közlekedik. A „Vezetői vészfékezés kezdete” jelző elérésekor a 

szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/ó. Kinek és mi a teendője? 

(F.1.Függelék 14.) 

31. PA üzemmódban kinek és mi a teendője, ha a próbapálya jelzőn „Megállj!” jelzés 

van és a „Vezetői vészfékezés kezdete” jelző eléréséig nem működött a próbapálya 

végszakasz jelző előtti megállást biztosító automatikus fékezés? (F.1.Függ. 14.a.) 

32. Mit jelent CMC üzemmódban a téglalap alakú fehér táblán lévő fekete színű pont? 

(F.1.F.1. Függelék 15.) 
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33. Mi a jelentése a fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyílnak PA 

üzemmódban? (F.1.Függelék 16.) 

34. Mit jelent CMC üzemmódban a fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl? 

(F.1.Függelék 16.) 

35. Az állomások kijárati végén a „Megállás helye” jelző körzetében a vezetőfülkéből jól 

látható helyen elhelyezett téglalap alakú fekete szegélyes sárga tábla rajta kétjegyű 

arab szám neve és jelzésének értelme PA üzemmódban? (F.1.Függelék 18.) 

36. Ismertesse a „Sebességjelző”-re vonatkozó előírásokat! (F.1. Függ.19.) 

37. Mit jelent a „Sebességjelző” jelzése CML üzemmódban? (F.1.Függelék 18.) 

38. Ismertesse az AVR hangjelzéseit a vonatszemélyzet számára! (F.1.Függ. 20-21.) 

39. Mi a teendője az MKV-nek a „Sebességhatár” hangjelzés 

megszólalásakor?(F.1.Függ.20.) 

40. Mérsékelten hosszú hangjelzés. (az AVR jelzései a vonatszemélyzet számára) 

(F.1.Függelék 21.) 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

KÉRDÉS Kérdés típusa Utasítás pontja 

A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan 
kell vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő 
munkavállaló eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó 
bejegyzést piros tintával kell megtenni. 

Igaz- Hamis 
 

 (F.2.12.42.) 

Minden munkavállaló, aki az állomáson balesetet vagy 
rosszullétet észlel, köteles azonnal jelenteni a közvetlen 
szolgálati elöljárójának és a KFM-nek, valamint köteles a 
mentőket értesíteni. 

Igaz- Hamis  (F.2.11.32.) 

Az állomások utastereit az első utasszállító vonat adott 
állomásra való érkezése előtt 10 perccel az utazóközönség 
rendelkezésére kell bocsátani. 

Igaz- Hamis  (F.2.11.5.) 

Ha a munkavállaló a rendelkezésre jogosulttól olyan 
rendelkezést kap, amely az érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes, semmilyen körülmények között nem szabad 
végrehajtani, az esetet jelenteni kell a szolgálati főnöknek. 

Igaz- Hamis  (F.2.3.49.) 

Üzemszerű forgalomtól való eltérést jelent minden olyan 
körülmény, amely a METRÓ rendeltetésszerű működését 
gátolja. 

Igaz- Hamis . (F.2.2.85.)  

Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. Igaz- Hamis  (F.2.2.79.) 

Az űrszelvény annak a térnek a vágánytengelyre 
merőleges metszete, melyet a jármű és a rakomány 
együttesen elfoglalhat. 

Igaz- Hamis  (F.2.2.26.) 

Mit tartalmaz a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás? Feleletválasztós (F.2.1.1.) 

Kikre terjed ki a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás 
hatálya? 

Feleletválasztós (F.2.1.4.) 

A szolgálati főnök: Feleletválasztós (F.2.2.6.) 

Ki a szolgálati elöljáró? Feleletválasztós (F.2.2.7.) 
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A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli 
eseménykor a KFM-et milyen rendelkezési jog illeti meg? 

Feleletválasztós (F.2.2.13.) 

Tolatásvezető Feleletválasztós (F.2.2.23.) 

Űrszelvény Feleletválasztós (F.2.2.26.) 

Rakszelvény Feleletválasztós (F.2.2.27.) 

Állomásköz Feleletválasztós (F.2.2.38.) 

Jobb vágány, bal vágány Feleletválasztós (F.2.2.29.) 

Harmadik-sín Feleletválasztós (F.2.2.51.) 

Feszültségmentesnek nyilvánítás Feleletválasztós (F.2.2.56.) 

Üzemkezdet Feleletválasztós (F.2.2.80.) 

Mit nevezünk Üzemidőnek? Feleletválasztós (F.2.2.82.) 

Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? Feleletválasztós (F.2.3.25.) 

A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az 
engedélyével hagyhatja el? 

Feleletválasztós (F.2.3.27.) 

A rendelkezésre jogosult, hogyan köteles rendelkezéseit 
kiadni? 

Feleletválasztós (F.2.3.43.) 

Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű 
rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani? 

Kérdés típusa (F.2.4.1.) 

Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével 
kapcsolatos teendők végzését? 

Feleletválasztós (F.2.4.6.) 

Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? Feleletválasztós (F.2.4.6.) 

Ki köteles gondoskodni az üzemkezdetre figyelmeztető 
jelzések leadásáról? 

Feleletválasztós (F.2.4.7.) 

Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap 
leadása? 

Feleletválasztós (F.2.4.12.) 

A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti 
munkákkal kapcsolatos intézkedési jogukat mikor adják 
vissza a KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.4.20.) 

Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá 
helyezését? 

Feleletválasztós (F.2.4.25.) 

Mekkora szolgálati küldemény szállítható személyvonaton 
a motorkocsi vezető engedélyével? 

Feleletválasztós (F.2.4.106.) 

Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő 
vágány felett? 

Feleletválasztós (F.2.4.111.) 

A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a 
pálya feszültségmentesítése? 

Feleletválasztós (F.2.4.121.) 

A forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal 
kapcsolatos intézkedési jogukat mikor kapják meg a KFM-
től? 

Feleletválasztós (F.2.4.131.) 

Üzemidőben, a pálya meghibásodása esetén, ha a hibás 
pályaszakaszon a forgalom fenntartható, a PFT szolgálat 
illetékesének döntéséig milyen sebességkorlátozást és 
hogyan köteles elrendelni a KFM? 

Feleletválasztós (F.2.5.62.) 

Ha valamely jelző önműködő vonatmegállító (autostop) 
berendezésének meghibásodása miatt a KFM nem a 
meghibásodott jelző előtt rendeli el az UAVA kikapcsolását, 
a kikapcsolt UAVA-val való közlekedésre vonatkozó 
sebességkorlátozás hol érvényes? 

Feleletválasztós (F.2.5.88.) 
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Az állomástávolságú közlekedés esetét kivéve, mekkora 
lehet a kikapcsolt UAVA-val való közlekedés legnagyobb 
sebessége? 

Feleletválasztós (F.2.5.89.) 

Mikor végezhető a jelző- és vasútbiztosító berendezésen 
karbantartási munka? 

Feleletválasztós (F.2.5.102.) 

A rádiótelefon-hálózat üzemképtelensége esetén hogyan 
tartható fenn, a forgalom? 

Feleletválasztós (F.2.5.107.) 

Mi a teendő Jelző-, vasútbiztosító-, forgalomirányító- és 
hírközlő berendezés együttes és teljes 
használhatatlansága esetén? 

Feleletválasztós (F.2.5.110.) 

Mi a teendő, ha az állomás utasterének üzemi világítása 
teljesen megszűnik? 

Feleletválasztós (F.2.5.113.) 

Mi a teendő, ha a peronvész kapcsoló meghibásodik? Feleletválasztós (F.2.5.114.) 

Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a 
bekövetkezett rendkívüli eseményről? 

Feleletválasztós (F.2.6.1.) 

Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény 
bekövetkeztekor, ha a KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? 

Feleletválasztós (F.2.6.8.) 

Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a 
belépés a feszültség és forgalom alatti pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.12.) 

Hány fő léphet egyszerre a feszültség és forgalom alatti 
pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.12.) 

Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti 
pályára belépő munkacsapat minden tagjának? 

Feleletválasztós (F.2.6.20.) 

Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell 
végezni, a vonatok munkavégzés helyén történő 
áthaladására ki ad engedélyt? 

Feleletválasztós (F.2.6.23.) 

Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal 
történik, a forgalom és feszültség alatti pályára, ki köteles a 
beléptetést végző vonat továbbhaladásáról jelentést tenni 
a KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.6.24.) 

Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók 
léptek be a feszültség és forgalom alatti pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.27.) 

Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, 
amelyben a feszültség és forgalom alatti pályán 
munkacsapat dolgozik? 

Feleletválasztós (F.2.6.27.) 

Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és 
feszültség alatti pályáról vonattal kilépő dolgozók? 

Feleletválasztós (F.2.6.31.) 

A forgalom és feszültség alatti pályáról vonattal kilépő 
dolgozók vonatra való felszállását ki köteles jelenteni a 
KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.6.33.) 

Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli 
kikapcsolást eseménynek tekinteni? 

Feleletválasztós (F.2.6.35.) 

Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, 
baleset elhárítás, mentés mi után végezhető? 

Feleletválasztós (F.2.6.38.) 

Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli 
feszültségmentesítést elvégezni? (Állomáson) 

Feleletválasztós (F.2.6.46.) 

Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész 
kapcsolót? 

Feleletválasztós (F.2.6.47.) 

Ki rendelheti el az állomások kiürítését, lezárását, illetve a 
vonatokból való rendkívüli alagúti kiszállítást? 

Feleletválasztós (F.2.6.58.) 
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A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének 
észlelése esetén mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? 

Feleletválasztós (F.2.6.70.) 

Mikor kell rendőri intézkedést igénybe venni? Feleletválasztós (F.2.6.85.) 

Mi az eljárás, ha gázoláskor a sérült a vonat alatt van? Feleletválasztós (F.2.6.86.) 

Pályára került utas balesetekor, milyen megjelölésekről kell 
gondoskodni? 

Feleletválasztós (F.2.6.90.) 

Gázolás esetén ki köteles gondoskodni a helyszín 
rögzítéséről? 

Feleletválasztós (F.2.6.90.) 

Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására 
vonatkozó rendelkezéseit a központi forgalmi 
menetirányító? 

Feleletválasztós (F.2.6.93.) 

Hogyan történik a baleset dokumentálása? Feleletválasztós (F.2.6.95.) 

Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és 
jelentéseket összegyűjteni és a központi forgalmi 
menetirányítónak továbbítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.96.) 

Pályára esett tárgy esetén mikor szabad a forgalmat 
leállítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.97.) 

Ha a pályára esett tárgy a vonatforgalmat veszélyezteti, 
hogyan kell eltávolítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.99.) 

Ki bízható meg villamos vezérlésű váltó helyszíni kézi 
állításával? 

Feleletválasztós (F.2.6.110.) 

Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a 
pályán munkát végző dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.6.) 

Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín 
megbontásával jár, milyen feltétellel engedélyezhető a 
munkavégzés a feszültségmentes pályán? 

Feleletválasztós (F.2.7.10.) 

Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad 
bemenni? 

Feleletválasztós (F.2.7.12.) 

Mikor érvényes a munkalap? Feleletválasztós (F.2.7.13.) 

A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi 
dolgozó hol igazolja a belépési engedélyét? 

Feleletválasztós (F.2.7.14.) 

Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a 
munkacsapatok be-és kilépését végző forgalmi 
dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.14.) 

A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni 
a belépés helyén a beléptető forgalmi dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.15.) 

Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő 
munkacsapat dokumentálása? 

Feleletválasztós (F.2.7.15.) 

A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre 
jogosító igazolvány” - al rendelkezők hogyan léphetnek be 
a feszültségmentes pályára? 

Feleletválasztós (F.2.7.22.) 

Ki köteles gondoskodni arról, hogy a szolgálati vonatról a 
feszültség alatti pályára ne szálljon le senki, ha a szolgálati 
vonat feszültség alatti pályán közlekedik? 

Feleletválasztós (F.2.7.28.) 

Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik 
sínnel ellátott vágányaira a belépés üzemidőben? 

Feleletválasztós (F.2.10.5.) 

Mozgólépcsőn való teherszállítás kinek az engedélyével, 
és irányításával történhet? 

Feleletválasztós (F.2.11.65.) 

Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? Feleletválasztós (F.2.12.42.) 
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BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás 1.sz./AVR/ Függelék (235/0/2005.)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 

KÉRDÉS Kérdés típusa Utasítás pontja 

Milyen üzemmódban köteles a biztonsági járat a 
vonalon, illetve a kijelölt vonalszakaszon végighaladni? 

Feleletválasztós 
 

(F.2.AVR.Függ.5.) 

Meddig kell nyomnia a járművezetőnek PA - 
üzemmódban, a vonat állomási kihaladásakor az 
indítógombot? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.7.) 

Üzemképtelen fedélzeti berendezéssel hogyan tartható 
forgalomban a vonat? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.35.

) 

Hol történhet a vonaton alkalmazott üzemmód váltás 
AVR -ben, ha az "Hívójelzés" miatt válik szükségessé? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.36.

) 

Szabad-e hibás éberségi berendezésű vonatot foglalt 
vágányra járatni? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.37.

) 

A próbapályán, az AVR üzemre (PA, CMC üzemmód) 
történő áttérést és annak befejezését kik kötelesek 
rádiótelefonon egyeztetni? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.63.

) 

Helytelen irányú közlekedés esetén, AVR -ben 
kiiktatható-e az UAVA? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.58.

) 

Mi az eljárás a pálya meghibásodása esetén AVR-ben? Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.49.

) 

Milyen üzemmódban kell közlekedtetni a vonatokat 
abban az állomásközben, ahol a feszültség és forgalom 
alatti pályán személyek tartózkodnak? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.57.

) 

Mikor és kinek köteles a próbafutás vezető jelenteni az 
AVR -ben tapasztalt rendellenességet? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.65.

) 

Mi a teendő AVR-ben, ha az áramellátási rendszerben 
történt meghibásodás ellenére, az áramellátási rendszer 
korlátozott vonatforgalom energia ellátására még 
képes? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

Közlekedtethető-e AVR - ben segélyvonatként hibás 
éberségi berendezéssel rendelkező vonat? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

Ki dönt a meghibásodott fedélzeti berendezésű vonat 
forgalomból való kiállításáról? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

Mikor tekinthető üzemképtelennek az AVR fedélzeti 
berendezése? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

Vonathiba esetén mikor kell kiszállítani a vonatból az 
utasokat? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

Mi a teendő, ha a vonat üzemképtelenségét a kerékpár 
gördülésképtelensége (beékelődése) okozza? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 

Amennyiben az AVR -ben közlekedő vonat éberségi 
berendezése üzemképtelen és az UAVA nem iktatható 
ki, hogyan haladható meg a megállító állásban lévő 
autóstop? 

Feleletválasztós (F.2.AVR.Függ.) 
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BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.)   

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Mit tartalmaz az F.2. Forgalmi Utasítás?(1.1.) 

2. Hol érvényes az F.2. Forgalmi Utasítás?(1.4.) 

3. Kiknek és milyen mértékben kell ismerni az F.2. Forgalmi Utasítás szövegét?(1.9.) 

4. Ismertesse a következő meghatározásokat: forgalmi szolgálat, forgalmi szakvizsga, 

forgalmi vizsga! (2.3.-2.5.) 

5. Ismertesse a következő meghatározásokat: szolgálati főnök, szolgálati elöljáró, 

szolgálati hely, szolgálati okmány!(2.6.-2.9.) 

6. Ismertesse a következő meghatározásokat: parancskönyv, rendelkezés, 

rendelkezési jog átadása!(2.10.-2.12.) 

7. Ismertesse a következő meghatározásokat: központi forgalmi menetirányító, 

központi forgalmi menetirányító megbízottja! (2.13.-2.14.) 

8. Ismertesse a következő meghatározásokat: forgalmi szolgálattevők!(2.15.-2.16.) 

9. Ismertesse a következő meghatározásokat: műszakvezető diszpécser, állomási 

diszpécser!(2.17.-2.18.) 

10. Ismertesse a következő meghatározásokat: kocsiszíni diszpécser, járművezető 

instruktor, motorkocsivezető! (2.19.-2.21.) 

11. Ismertesse a következő meghatározásokat: mozdonyvezető, tolatásvezető! 

(2.22.-2.23.) 

12. Ismertesse a következő meghatározásokat: energiadiszpécser, műszaki 

diszpécser! (2.24.-2.25.) 

13. Ismertesse a következő meghatározásokat: űrszelvény, rakszelvény, forgalmi 

vágányok! (2.26.-2.28.) 

14. Ismertesse a következő meghatározásokat: jobb – bal vágány, helyes – helytelen 

irány!(2.29.-2.30.) 

15. Ismertesse a következő meghatározásokat: kihúzó vágány, csonka vágágny, 

összekötő vágány! (2.31.-2.33.) 

16. Ismertesse a következő meghatározásokat: vágányzár, vágányút, megcsúszási 

vágányút! (2.34.-2.36.) 

17. Ismertesse a következő meghatározásokat: állomás, állomásköz, térköz! 

 (2.37.-2.39.) 

18. Ismertesse a következő meghatározásokat: állomástávolságú közlekedés, foglalt 

vágányra járás, járműtelep! (2.40.-2.42.) 

19. Ismertesse a következő meghatározásokat: kitérő, biztosított váltó, lezárt váltó, le 

nem zárt váltó! (2.43.-2.46..) 

20. Ismertesse a következő meghatározásokat: érintett váltó, védőváltó, váltó helyes 

állása, váltófelvágás! (2.47.-2.50.) 

21. Ismertesse a következő meghatározásokat: harmadik-sín, tápkörzet, rövidrezáró-

földelő megszakító! (2.51.-2.53.) 
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22. Ismertesse a következő meghatározásokat: védelmi áramkörök, 

feszültségmentesítésnek nyilvánítás! (2.54.-2.56.) 

23. Ismertesse a következő meghatározásokat: kezelési körzet, hírközlő 

berendezések, hangrögzítő berendezés! (2.57.-2.59.) 

24. Ismertesse a következő meghatározásokat: tolatás, járműmegfutamodás, 

szerelvény, vonat, vonatszemélyzet! (2.60.-2.65.) 

25. Ismertesse a következő meghatározásokat: vonatfordítás, vonatnál alkalmazható 

sebesség, menetdiagram! (2.66.-2.68.) 

26. Ismertesse a következő meghatározásokat: üzemi fékút, vészfékút, csökkentett 

fékút! (2.69.-2.71.) 

27. Ismertesse a következő meghatározásokat: vonat üzemképtelen, vonat 

mozgásképtelen, vonat gördülésképtelen! (2.72.-2.74.) 

28. Ismertesse a következő meghatározásokat: biztonsági járat, próbavonat, szolgálati 

vonat! (2.75.-2.77.) 

29. Ismertesse a következő meghatározásokat: menetrend, menetrendi nap, 

üzemkezdet! (2.78.-2.80.) 

30. Ismertesse a következő meghatározásokat: forgalomba helyezés, üzemidő, 

üzemszünet! (2.81.-2.83.) 

31. Ismertesse a következő meghatározásokat: üzemszerű forgalom, üzemszerű 

forgalomtól való eltérés, rendkívüli esemény! (2.84.-2.86.) 

32. Mi a forgalmi szolgálat feladata? (3.1.-3.2.) 

33. Ismertesse a forgalmi szolgálat ellátásának feltételeit! (3.3.-3.7.) 

34. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit! (3.8.-3.10.) 

35. Mi a dolgozó kötelessége, hogy munkáját eredményesen tudja ellátni?(3.12.) 

36. Hogyan kell szolgálatra jelentkezni? (3.13.-3.14.) 

37. Mi a teendő, ha szolgálatra alkalmatlan állapotban van a munkavállaló? (3.15.-

3.17.) 

38. Mikor kell bejelenteni, ha betegség miatt nem tud szolgálatra jelentkezni a 

munkavállaló? (3.18.-3.19.) 

39. Mi a forgalmi dolgozó kötelessége a szolgálat átvétele előtt? Hogyan kell a 

szolgálatot átadni folytatólagos szolgálat esetén? (3.20.-3.21.) 

40. Mit jelent az átvevő részéről az írásbeli szolgálat átvétele? Mi a központi forgalmi 

menetirányító kötelessége a szolgálat átvétele után? (3.23.-3.24.) 

41. Ismertesse a szolgálati helyen való tartózkodásra vonatkozó előírásokat! 

(3.25.-3.26.) 

42. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó előírásokat!(3.27.-3.28.) 

43. Ismertesse a szolgálat ellenőrzésére vonatkozó előírásokat! (3.29.-3.30.) 

44. Ismertesse a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! (3.31.-3.38.) 

45. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (3.39.-3.40.) 

46. Ismertesse a szolgálati út betartására vonatkozó előírásokat!(3.41.-3.42.) 

47. Hogyan kell kiadnia a rendelkezésre jogosultnak a rendelkezéseit?(3.43.-3.46.) 

48. Ismertesse a szóbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (3.47.-3.49.) 

49. Ismertesse az írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (3.50.-3.54.) 

50. Ki és hogyan kezelheti a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezést? 

 (3.55.-3.58.) 
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51. Ismertesse az üzemszerű forgalom általános szabályait.(4.1.-4.5.) 

52. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendőket? 

Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni?(4.6.) 

53. Ismertesse az üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket, a jelzések értelmét! (4.7.-

4.10.) 

54. Ismertesse az üzemszünetben dolgozók kilépésének rendjét!(4.11.-4.13.) 

55. Mikor, kiknek kell hozzájárulásukat adniuk a feszültség alá helyezéshez a központi 

forgalmi menetirányítónak? Mikor adhatják le a jelentésüket? (4.14.-4.19.) 

56. Milyen intézkedést nem tehet a jelentés leadása után a dolgozó? Minek tekintjük 

ezután a pályát? Hogyan történik a vonatszemélyzetek belépése a vonali 

tárolóhelyre? (4.20.-4.22.) 

57. Mikor kell az állomási diszpécsernek az állomási jelentését leadnia a központi 

forgalmi menetirányítónak? Mit tartalmaz ez a jelentés?(4.23.) 

58. Kinek a kötelessége a váltók próbáját elvégezni a forgalomba helyezés során?

 (4.24.) 

59. Ismertesse a pálya feszültség alá helyezésére vonatkozó előírásokat! (4.25.-4.33.) 

60. Hogyan történik üzemszerű forgalom esetén a vágányút beállítás és a vonat 

mozgás engedélyezése? (4.33.-4.36.) 

61. Honnan történhet a vonatok forgalomba állása? Kik a felelősek a vonatok időbeni 

forgalomba állításáért? (4.37.-4.38.) 

62. Mi a forgalomba álló szerelvény motorkocsivezetőjének a kötelessége a forgalmi 

vágányokat fedező fényjelző előtt? Mikor lehet engedélyt adni az indulásra? (4.39.-

4.41.) 

63. Ismertesse a biztonsági járat közlekedésére vonatkozó előírásokat!   (4.43.-

4.49.) 

64. Mi a kötelessége az állomáson szolgálatot teljesítő dolgozóknak a kihaladó 

vonattal kapcsolatosan? (4.61.-4.64.) 

65. Kinek jelenti a motorkocsivezető a menet közben észlelt bármilyen 

rendellenességet? (4.67.) 

66. Ki adhat felmentést személyszállító vonatnak az állomási megállás alól felmentést? 

Ki köteles intézkedni, kik felé, ha menetrendtől eltérő a közlekedés, áthaladás, 

kocsi lezárás, forgalomból való kiállás esetén?(4.72.,4.79.-4.80.) 

67. Ismertesse a vonatok állomási áthaladására vonatkozó előírásokat!(4.81.-4.85.) 

68. Hol és hogyan történhet a vonatok üzemszerű fordítása? Mekkora lehet a fordítás 

legnagyobb sebessége? (4.86.-4.87.) 

69. Hogyan történhet a vonatok fordítása? (4.89.-4.92.) 

70. Ismertesse a vonatok forgalomból való kiállására vonatkozó előírásokat!  

(4.94.-4.100.) 

71. Milyen előírások vonatkoznak a vonali szerelvénytárolásra? (4.101.-4.102.) 

72. Ismertesse a szolgálati küldemények személyszállító vonaton történő szállítására 

vonatkozó előírásokat! (4.103.-4.110.) 

73. Ismertesse a két metró vonalat összekötő vágányon való közlekedésre vonatkozó 

előírásokat! (4.111.-4.118.) 

74. Hogyan történik a vonal forgalmának a leállítása? (4.119.-4.122.) 

75. Ismertesse a pálya feszültségmentesítésére vonatkozó előírásokat!(4.123.-4.132.) 
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76. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés általános rendelkezéseit!(5.1.-

5.5.) 

77. Ismertesse a „Hívójelzés” esetén követendő eljárás szabályait! (5.6.-5.15.) 

78. Ismertesse a foglalt vágányra járás szabályait! (5.16.-5.21.) 

79. Kinek kell jelenteni a vonatok meghibásodását? Mi a teendő, ha állomásközben 

történt a megállás? (5.24.-5.25.) 

80. Mi a kötelessége bármely metró dolgozónak, ha nyitott ajtóval indult el a vonat? 

Hogyan kell a nyitott ajtóval közlekedő vonatot a kivonás helyéig közlekedtetni? 

 (5.30.-5.31., 5.33.) 

81. Kitől köteles a motorkocsivezető segélyvonatot kérni? Honnan, milyen vonatot és 

milyen irányból lehet a segélyvonatot kirendelni? (5.37.-5.38.) 

82. Mit tartalmaz a félreállítást elrendelő rendelkezés a segélyvonat személyzetének? 

Mi a teendő, ha az UAVA kapcsoló kiiktatása szükséges? Mikor indulhat el a hibás 

vonat, ha mozgásképessége helyreállt? (5.42.-5.45.) 

83. Ismertesse a helyi üzemre való áttérésre vonatkozó előírásokat!(5.46.-5.55.) 

84. Milyen előírások vonatkoznak a pálya meghibásodása esetén a hiba 

bejelentésére? (5.56.-5.58.) 

85. Milyen előírások vonatkoznak a pálya meghibásodása esetén a forgalom 

fenntartására? (5.59.-5.70.) 

86. Ki rendelhet el sebességkorlátozást és mi a kötelessége tartós sebességkorlátozás 

esetén? (5.71.-5.74.) 

87. Ismertesse a jelző- és vasútbiztosító berendezés meghibásodása esetén 

követendő eljárást: ha valamely jelzési kép izzója kiég, sínáramkör meghibásodik!

 (5.76.-5.80.) 

88. Ismertesse a jelző- és vasútbiztosító berendezés meghibásodása esetén 

követendő eljárást, a vágányutat állítani nem lehet! (5.81.-5.87.) 

89. Milyen előírások vonatkoznak, ha az önműködő vonatmegállító (autostop) 

meghibásodik? (5.88.-5.90.) 

90. Ismertesse a váltó meghibásodás esetére vonatkozó előírásokat!(5.91.-5.95.) 

91. Milyen előírás vonatkozik a számlált kezelésű nyomógombokra, ha a számláló 

szerkezet meghibásodik? Mi az előírás, ha ilyen nyomógomb kezelése válik 

szükségessé? (5.97.-5.99.) 

92. Milyen előírás vonatkozik a számlált kezelésű nyomógombokra vonatkozóan, ha 

helyi kezelő asztalon válik szükségessé a használatuk? (5.100.-5.101.) 

93. Hogyan lehet a jelző- és vasútbiztosító berendezésen javítást végezni?(5.102.-

5.103.) 

94. Ismertesse a hírközlő berendezések meghibásodása esetére vonatkozó 

előírásokat! (5.104.-5.109.) 

95. Ismertesse a jelző-, vasútbiztosító-, forgalomirányító- és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetére vonatkozó előírásokat! (5.110.-5.111.) 

96. Ismertesse az áramellátási rendszerben történő meghibásodás esetére vonatkozó 

előírásokat! (5.112.-5.118.) 

97. Kinek kell jelenteni a rendkívüli eseményt és mi a dolgozó további kötelessége?

 (6.1.-6.3.) 
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98. Kiket köteles értesíteni a KFM rendkívüli esemény bekövetkezése esetén? (6.4.-

6.6.) 

99. Kit köteles a KFM a helyszínre küldeni rendkívüli esemény bekövetkezése esetén? 

Milyen jogkörrel rendelkezik, milyen feladatai vannak és hogyan köteles 

tevékenykedni a helyszínen? (6.7.-6.10.) 

100. Mikor lehet belépni és kinek az engedélyével feszültség és forgalom alatti 

pályára? Belépés előtt miről kell gondoskodni? (6.11.-6.12. 

101. Milyen feltételekkel adható ki a „Feszültség és forgalom alatti pályára való 

belépésre jogosító igazolvány”? (6.13.-6.15.) 

102. Feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodókról mit tartalmaz a 

nyilvántartás, milyen munkák végezhetők és mit vihetnek magukkal a belépő 

dolgozók? (6.16.-6.18.) 

103. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára és mivel kell 

rendelkezniük a belépő dolgozóknak? (6.19.-6.20.) 

104. Hogyan történik a belépés gyalogosan és vonattal a feszültség és forgalom 

alatti pályára? (6.21.-6.22.) 

105. Mikor folytathatja a beléptetést végző vonat az útját? (6.23.-6.24.) 

106. Hogyan kell gyalogosan közlekedni a feszültség és forgalom alatti pályán? Mi a 

központi forgalmi menetirányító kötelessége belépés esetén? Hogyan 

közlekedhetnek át a vonatok a munkavégzés helyén?(6.25.-6.29.) 

107. Hogyan történik a kilépés a feszültség és forgalom alatti pályáról?  

(6.30.-6.33.) 

108. Minek kell tekinteni az üzemidő alatti feszültségmentesítést és kikapcsolást és 

miből eredhetnek? (6.34.-6.36.) 

109. Kinek az engedélyével és mikor lehet belépni a pályára rendkívüli 

feszültségmentesítés esetén? (6.37.-6.38.) 

110. Miről köteles meggyőződni a helyszíni megbízott a rendkívüli esemény 

kiváltó okának megszüntetése után? Mikor lehet újból feszültség alá helyezni?  

(6.39.-6.41.) 

111. Ismertesse a központi forgalmi menetirányítón keresztül kezdeményezett 

feszültségmentesítésre vonatkozó előírásokat! (6.42.-6.45.) 

112. Ismertesse a peronvészkapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítésre 

vonatkozó előírásokat! (6.46.-6.50.) 

113. Ismertesse a feszültségkimaradás esetére vonatkozó előírásokat!  

(6.51.-6.53.) 

114. Ismertesse a zárlat következtében előállott feszültségkimaradás esetére 

vonatkozó előírásokat! (6.39.-6.41.) 

115. Mikor kell az állomásokat lezárni rendkívüli esemény bekövetkezésekor? Ki 

rendelhet el az állomás lezárást és az alagúti kiszállítást? (6.57.-6.59.) 

116. Hogyan lehet elvégezni az állomás kiürítését a mozgólépcsők 

használhatatlansága esetén? Mi a teendő, ha a vonat gördülésképtelen?  

(6.60.-6.61.) 

117. Mikor szabad elrendelni és mikor szabad megkezdeni az alagúti kiszállítást?

 (6.62.-6.63.) 
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118. Mi a kötelessége alagúti kiszállítás esetén a motorkocsivezetőnek és a forgalmi 

dolgozónak? (6.64.-6.68.) 

119. Ismertesse a tűz esetén követendő eljárást! (6.69.-6.76.) 

120. Mi a teendő állomáson és vonaton bekövetkezett utasbaleset, rosszullét és 

haláleset esetén? (6.77.-6.80.) 

121. Kit kell értesíteni, ha az utas a pályára került? Mi a forgalmi dolgozó 

kötelessége ilyen esetben? Mikor távolítható el az utas a pályáról, ha nem sérült 

meg? (6.81.-6.83.) 

122. Mi a teendő, ha az utas áramütést szenvedett vagy a vonat elgázolta? Milyen 

esetekben kötelező a Rendőrség értesítése?  (6.84.-6.85.) 

123. Kiket kell értesíteni, ha a sérült a vonat alatt van? (6.86.-6.88.) 

124. Mi a helyszíni megbízott feladata gázolás esetén? (6.89.-6.90.) 

125. Hogyan kell a gázoló vonatot kivonni a forgalomból és mikor állítható ismét 

forgalomba? Mikor adhatja ki a központi forgalmi menetirányító a forgalom 

újraindítására és a feszültség alá helyezésre vonatkozó rendelkezését?  

(6.91.-6.94.) 

126. Hogyan történik a baleset dokumentálása? (6.95.-6.96.) 

127. Ismertesse a pályára leesett tárgy esetén követendő eljárást!(6.97.-6.100.) 

128. Mi a teendő, ha a vonaton állomásból való kihaladáskor vészjelzőt 

működtettek? (6.101.) 

129. Ismertesse a váltófelvágás esetén követendő eljárást!(6.102.-6.108.) 

130. Ki rendelhet váltó helyszíni kézi állítást, kiket értesít és mit tartalmaz az 

értesítés? Ki bízható meg a váltó kézi állításával?  (6.109.-6.111.) 

131. Mikor engedélyezhető a vonat mozgás, ha kézi állítású váltó is van a 

vágányútban? (6.112.-6.113.) 

132. Mit tartalmaz a váltó kézi állítását végző dolgozó jelentése? Hogyan és mekkora 

sebességgel közlekedhet vonat ilyen esetben? (6.114.-6.115.) 

133. Ki rendelhet el és mikor állomás távolságú közlekedést? Mit tartalmaz a 

rendelkezés? (6.116.-6.117.) 

134. Milyen előírás vonatkozik a fényjelzők jelzéseire állomás távolságú közlekedés 

esetén? Mikor indulhat a vonat állomás távolságú közlekedés esetén?

 (6.118.-6.119.) 

135. Milyen figyelési és jelentési kötelessége van a motorkocsivezetőnek állomás 

távolságú közlekedés esetén? Mi a teendő, ha a biztosító berendezés ismételten 

üzemképessé válik? (6.120.-6.123.) 

136. Ki rendelhet el és milyen pályaszakaszon helytelen irányú közlekedést?

 (6.124.) 

137. Hogyan akadályozható meg a behaladás a helytelen irányú közlekedésre kijelölt 

pályaszakaszra? Mi a forgalmi dolgozó kötelessége az ilyen szakaszon?

 (6.125.-6.127.) 

138. Mekkora a helytelen irányú közlekedés legnagyobb sebessége?  

(6.129.) 

139. Mikor rendelhető el helyes irányú közlekedés a helytelen irányú közlekedésre 

kijelölt pályaszakaszon? (6.130.) 
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140. Ismertesse az egyvágányú közlekedésre vonatkozó előírásokat!  

(6.132.-6.134.) 

141. Ismertesse az üzemszünet fogalmát és az üzemszüneti munkák 

megszervezésének rendjét!(2.83.,7.1.-7.11.) 

142. Ismertesse a feszültségmentes pályára való belépés rendjét!(7.12.-7.22.) 

143. Ismertesse a feszültségmentes összekötő vágányra történő belépés rendjét!

 (7.23.-7.25.) 

144. Mikor közlekedtethető szolgálati vonat a forgalmi vágányokon? Miről köteles 

gondoskodni a központi forgalmi menetirányító és a tolatás vezető, ha feszültség 

alatti pályán közlekedik a szolgálati vonat? (7.26.-7.28.) 

145. Miről kell gondoskodni a szolgálati vonat forgalomba állása előtt? Hogyan állhat 

forgalomba a szolgálati vonat? (7.29.-7.30.) 

146. Milyen közlekedési módjai lehetnek a szolgálati vonatnak? (7.31.-7.36.) 

147. Mikor köteles a KFM az állomásközt lezárni? Mi a KFM kötelessége az 

állomásköz lezárással kapcsolatosan? (7.37.-7.39.) 

148. Mekkora a szolgálati vonatok sebessége feszültségmentes pályán? (7.40.) 

149. Mi a teendő, ha rádiótelefon vagy hírközlő berendezés meghibásodik a 

szolgálati vonat közlekedése során? (7.41.-7.42.) 

150. Meddig kell elhagyni a forgalmi vágányokat az üzemszünetben közlekedő 

szolgálati vonatoknak? (7.43.-7.44.) 

151. Hogyan lehet forgalmi vágányokon szolgálati vonatot üzemidő alatt 

közlekedtetni? (7.45.-7.46.) 

152. Mikor és hogyan lehet tolatási mozgást megkezdeni? (8.1.-8.4.) 

153. Hogyan szabad fékezhetetlen motorkocsikat mozgatni? (8.6.) 

154. Milyen előírást kell betartani a tolatás során állva maradó kocsikkal 

kapcsolatosan? Hogyan kell a járműveket megfutamodás ellen biztosítani? (8.12.-

8.14.) 

155. Hogyan lehet vágánykapcsolatos állomáson tolatási mozgást végezni? (8.20.-

8.21.) 

156. Hogyan lehet a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain tolatási mozgást 

végezni?     (8.22.-8.29.) 

157. Hogyan lehet a járműtelep harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányain 

tolatási mozgást végezni? (8.30.-8.37.) 

158. Hogyan történhet a járművek kapcsolása és milyen előírásokat kell betartani 

kapcsoláskor?     (8.38.-8.42.) 

159. Hol végezhető próbafutás? Mit kell tartalmaznia az engedélykérésnek? (9.1.-

9.2.) 

160. Ismertesse a próbapálya használatára vonatkozó általános előírásokat! (9.3.-

9.10.) 

161. Mekkora sebességek alkalmazhatók próbafutás során? (9.11.) 

162. Mikor lehet vonalon próbafutást végezni? Kik tartózkodhatnak a 

próbaszerelvényen? (9.12.-9.13.) 

163. Hogyan történik a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség 

alá helyezése és feszültségmentesítése? (10.1.-10.3.) 
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164. Ismertesse a be- és kilépés rendjét a járműtelep harmadik-sínnel ellátott 

vágányaira! (10.4.-10.6.) 

165. Hány fő forgalmi dolgozónak kell szolgálatot ellátni a metró állomásokon és mit 

kötelesek az utazóközönséggel betartani? (11.1.-11.4.) 

166. Mikor kell az állomások utastereit az utazóközönség rendelkezésére bocsátani? 

 (11.5.-11.10.) 

167. Ismertesse az állomási utasterek ellenőrzésére vonatkozó előírásokat!  

 (11.11.-11.19.) 

168. Milyen előírásokat kell betartani az utastájékoztatásra vonatkozóan? 

 (11.20.-11.29.) 

169. Ismertesse az utasok védelmére vonatkozó előírásokat! (11.30.-11.32.) 

170. Hogyan kell üzemidőben a mozgólépcsőket üzemeltetni és mikor lehet ettől 

eltérni? Mit kötelező ilyen esetben a szolgálati naplóba rögzíteni? (11.33.-

11.35.) 

171. Mit tartalmaz és mit jelent a mozgólépcső gépkezelő részéről a távvezérlésre 

történő írásbeli átadás? (11.36.-11.37.) 

172. Milyen előírásokat kell betartani a mozgólépcsők üzemeltetésére és 

meghibásodásukra vonatkozóan? (11.38.-11.43.) 

173. Hogyan kell az állomásokon a mozgólépcsőket indítani és leállítani? 

 (11.44.-11.51.) 

174. Ismertesse a mozgólépcsők meghibásodása esetén követendő eljárást! 

 (11.52.-11.54.) 

175. Mikor köteles a forgalmi dolgozó a mozgólépcsőt leállítani és mi a teendő 

mozgólépcső baleset esetén? (11.57.-11.62.) 

176. Hogyan lehet szolgálati küldeményt szállítani mozgólépcsőn? (11.63.-11.70.) 

177. Mi szerint közlekednek a személyszállító és a szolgálati vonatok? 

 (12.01.) 

178. Milyen jellemző alap adatai vannak a menetrendnek? (12.07.) 

179. Ismertesse a menetrendszerű közlekedésre vonatkozó előírásokat!

 (12.11.-12.15.) 

180. Milyen menetrendi eltérések vannak és mi a kötelessége a központi forgalmi 

menetirányítónak illetve a forgalmi szolgálattevőnek ilyen esetben? (12.16.-

12.18.) 

181. Mi minősül késének és sietésnek? Mi a teendő ilyen esetekben?  

(12.19.-12.24.) 

182. Hogyan kell a forgalmat megszervezni járműhiba esetén, menetkimaradáskor 

illetve többletmenet esetén? (12.30.-12.33.) 

183. Hogyan történik a vonatok számozása? (12.34.-12.37.) 

184. Ismertesse a szolgálati okmányok a kezelésére vonatkozó előírásokat!

 (12.38.-12.44.) 

185. Milyen előírások vonatkoznak a „Hibaelőjegyzési könyv” vezetésére?    

 (12.45.) 

186. Minek kell tekinteni a munkalapot, az írásbeli rendelkezést és hogyan kell eljárni 

velük? (12.46.-12.48.) 
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BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás 1.sz./AVR/ Függelék (235/0/2005.) 

 SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

22. Ismertesse az AVR „CMC” üzemmódjának jellemzőit. Mikor kell „CMC” üzemmódot 

alkalmazni és mely esetekben lehet alkalmazni? (Függelék 4-5 oldal) 

23. Meddig szabad „Szabad kézi vezetés”-t alkalmazni? (Függelék 6. oldal) 

24. Milyen üzemmódban köteles a biztonsági járat a vonalon, illetve a kijelölt 

vonalszakaszon végighaladni? (Függelék 5.) 

25. Meddig kell nyomnia az MKV-nek PA üzemmódban a vonat állomási kihaladáskor 

az indítógombot?(Függelék 7.) 

26. Üzemképtelen fedélzeti berendezéssel hogyan tartható forgalomba a vonat? 

(Függelék 35.) 

27. Hol történhet a vonaton alkalmazott üzemmód váltás AVR-ben ha a „Hívójelzés” 

miatt válik szükségessé? (Függelék 36.) 

28. Szabad-e hibás éberségi berendezésű vonatot foglalt vágányra járatni? (Függelék 

37.) 

29. Mikor tekinthető üzemképtelennek az AVR fedélzeti berendezése? (Függelék 40.) 

30. Ki dönt a meghibásodott fedélzeti berendezésű vonat forgalomból való kiállításáról? 

(Függelék 40.) 

31. Szállíthat-e utasokat AVR-ben a második, kisegítő dolgozóval közlekedő vonat? 

(Függelék 44.) 

32. AVR-ben ki osztható be második személyként meghibásodott vonat forgalomból 

történő kivonásakor kisegítő dolgozónak? (Függelék 44.) 

33. Közlekedtethető-e AVR -ben segélyvonatként hibás éberségi berendezéssel a 

szerelvény? (Függelék 47.) 

34. Mi az eljárás a pálya meghibásodása esetén AVR –ben? (Függelék 49.) 

35. Amennyiben az AVR-ben közlekedő vonat éberségi berendezése üzemképtelen, és 

az UAVA nem iktatható ki, hogyan haladható meg a megállító állásban lévő 

AUTOSTOP? (Függelék 52.) 

36. Mi a teendő AVR -ben, ha az áramellátási rendszerben történt meghibásodás 

ellenére az áramellátási rendszer korlátozott vonatforgalom energiaellátására még 

képes? (Függelék 54.) 

37. Milyen üzemmódban kell közlekedtetni a vonatokat abban az állomásközben, ahol 

feszültség- és forgalom alatti pályán személyek tartózkodnak? (Függelék 56.) 

38. Helytelen irányú közlekedés esetén, AVR-ben kiiktatható-e az UAVA? (Függelék 

58.) 

39. A próbapályán az AVR üzemre történő áttérést és annak befejezését kik kötelesek 

rádiótelefonon egyeztetni? (F.2. Függelék 63.) 

40. Mi az eljárás, ha próbafutás közben az URH használhatatlanná válik? (Függelék 63.) 

41. Mi a teendője az MKV-nek CMC üzemmódban, az AVR vonatmegállító feladatának 

ellenőrzése céljából a próbapálya jelző előtt? (Függelék 65.) 

42. Mikor és kinek köteles a próbafutás-vezető jelenteni az AVR -ben tapasztalt 

rendellenességet? (Függelék 65.) 
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M3 METRÓVONAL V.1.SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A 81-717.2k és 81-714.2k 
típusú motorkocsikból összeállított Automatikus vonatvezető rendszerrel 

felszerelt metrószerelvények Metró motorkocsivezetői számára 

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK     

 
KÉRDÉS Kérdés típusa Utasítás pontja 

Mit tartalmaz az M3 Metróvonal V.1. Szolgálati szabályzata?  Feleletválasztós (1.1.) 

Azoknak, akiknek a munkájához csak a Szabályzat 
részleges ismerete szükséges,…  

Feleletválasztós (1.7.) 

 AVR-ben a vonaton alkalmazható üzemmódok:  Feleletválasztós (2.37.) 

Az ellenőrzött üzemmódok kiválasztása a 
programszőnyeggel ellátott állomási vágányok …  

Feleletválasztós (2.38.) 

A vonali tárolóhelyre bemenni…  Feleletválasztós (3.134.) 

Amennyiben rendkívüli ok miatt a személyzetek egy 
csoportban történő belépése a tárolóhelyre nem 
lehetséges,…  

Feleletválasztós (3.134.) 

Amikor a vonali tárolóhelyről kilépő csoport minden 
munkavállalója az állomás peronjára érkezett, …  

Feleletválasztós (3.164.) 

A vonali tárolóhelyről kijönni…  Feleletválasztós (3.164.) 

A vonat fordítása történhet:  Feleletválasztós (4.216-2.232.) 

Hogyan történik a vonat programszőnyeg nélküli vágányon 
történő fordítása?  

Feleletválasztós (4.217.) 

Mi a teendő, ha az ajtókulcs, vagy a kulcskészlet elveszik 
vagy használhatatlanná válik?  

Feleletválasztós (5.285.) 

Üzemidőben a mindkét vonalon közlekedő szerelvény…  Feleletválasztós (4.250.) 

Metrószerelvények M2 és az M3 metróvonalon történő 
közlekedésekor…  

Feleletválasztós (4.251.) 

Szabad kézi vezetést CML üzemmódot csak addig szabad 
alkalmazni…  

Feleletválasztós (2.43.) 

Abban az esetben, ha az AVR a beavatkozás ellenére a 
vonatot az állomásban elhelyezett megállás helye jelzőn túl 
állította meg, és egy vagy több utastéri tolóajtó nincs az 
állomási peron mellett,  

Feleletválasztós (6.297.) 

Amennyiben ellenőrzött PA, CMC üzemben történő megállás 
után, a megállás helye jelzőnél, ajtónyitás engedély nincs .. 

Feleletválasztós (4.213.) 

Kitől köteles a mkv segélyvonatot kérni?  Feleletválasztós (5.272.) 

Az alábbi esetek közül mikor köteles az mkv segélyvonatot 
kérni a KFM-től?  

Feleletválasztós (5.271.) 

Az alábbi esetek közül mikor köteles az mkv segélyvonatot 
kérni a KFM-től?  

Feleletválasztós (5.271.) 

Utasszállító vonaton az átjáró homlokajtók kireteszelését, a 
kireteszelés nyomógombot működtetetését….  

Feleletválasztós (6.289.) 

Az alábbiak közül válassza ki a hamis választ!  Feleletválasztós (8.359.) 

A mkv a KFM-en keresztül műszaki mentőcsoportot köteles 
kérni:  

Feleletválasztós (6.291.) 

Minden menekítési folyamatot…  Feleletválasztós (6.298.) 

Mikor szabad megkezdeni az utasok alagútban történő 
rendkívüli kiszállítását?  

Feleletválasztós (6.298.) 

Abban az esetben, ha vonat úgy állt meg, hogy nem minden 
kocsi érkezett be az állomási utasperon mellé és nem lehet, 
vagy nem szabad a megállás helye jelzőig továbbítani…  

Feleletválasztós (6.297.) 
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Mi a teendő, ha feszültség alatt lévő szerelvényen tűz 
keletkezett?  

Feleletválasztós (6.321.) 

Az alábbiak közül válassza ki a hamis választ!  Feleletválasztós (5.271.) 

Abban az esetben, ha a menekítési folyamat alatt a menekítő 
lejáró kinyitásra került…  

Feleletválasztós (6.305.) 

Ha a tolatási mozgás során a szerelvény úgy állt meg, hogy 
annak egyetlen áramszedő saruja sem érintkezik a 
harmadik-sínnel, a mkv-nek…  

Feleletválasztós (7.341.) 

Tolatási mozgás elvégzésére…  Feleletválasztós (7.344.) 

Hol lehet próbafutást lebonyolítani és ki engedélyezheti?  Feleletválasztós (8.347.) 

A próbafutásvezetőt…  Feleletválasztós (8.352.) 

Miről és kinek kell jelentést tenni a próbafutás folyamán, az 
első menet végén?  

Feleletválasztós (8.359.) 

A próbafutás CMC üzemmód AVR vonatmegállító funkció…  Feleletválasztós (8.359.) 

A próbafutás CMC üzemmód AVR vonatmegállító funkció…  Feleletválasztós (8.359.) 

Fékezhetetlen kocsit csak…  Feleletválasztós (9.382.) 

Hány perces várakozás után kell utastájékoztatást adni, az 
utasok megnyugtatása érdekében?  

Feleletválasztós (10.387.) 

Mennyi a segélyvonattal való közlekedés legnagyobb 
sebessége?  

Feleletválasztós (1.sz. melléklet) 

Mennyi a legnagyobb sebesség AVR-es próbafutás 
negyedik menetében?  

Feleletválasztós (1.sz. melléklet) 

Mennyi az akkumulátoros üzemmód alkalmazható 
legnagyobb sebessége?  

Feleletválasztós (3.180.) 

 

M3 METRÓVONAL V.1.SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A 81-717.2k és 81-714.2k 
típusú motorkocsikból összeállított Automatikus vonatvezető rendszerrel 

felszerelt metrószerelvények Metró motorkocsivezetői számára 

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
26. Mit tartalmaz az M3 Metróvonal V.1. Szolgálati szabályzata? (1.1.) 

27. Melyek az AVR-ben a vonaton alkalmazható üzemmódok? (2.37.) 

28. Hogyan szabad a vonali tárolóhelyre bemenni? (3.134.)  

29. Mi az eljárás, amennyiben rendkívüli ok miatt a személyzetek egy csoportban történő 

belépése a tárolóhelyre nem lehetséges? (3.134.) 

30. Hogyan történik a vonat programszőnyeg nélküli vágányon történő fordítása? 

(4.217.) 

31. Mi a teendő, ha az ajtókulcs, vagy a kulcskészlet elveszik vagy használhatatlanná 

válik? (5.285.) 

32. Hány kocsival közlekedhet üzemidőben a mindkét vonalon közlekedő szerelvény? 

(4.250.) 

33. Meddig szabad „Szabad kézi vezetést CML üzemmódot” alkalmazni? (2.43.) 

34. Vonali tárolás esetén a vonatszemélyzet felszerelési tárgyak leadásáról ki 

rendelkezik? (3.163.) 

35. Kitől köteles a mkv. segélyvonatot kérni? (5.272.) 

36. Mikor szabad megkezdeni az utasok alagútban történő rendkívüli kiszállítását? 

(6.298.) 

37. Mi a teendő, ha feszültség alatt lévő szerelvényen tűz keletkezett? (6.321.) 

38. Hol lehet próbafutást lebonyolítani és ki engedélyezheti? (8.347.) 
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39. Miről és kinek kell jelentést tenni a próbafutás folyamán, az első menet végén? 

(8.359.) 

40. Hány perces várakozás után kell utastájékoztatást adni, az utasok megnyugtatása 

érdekében? (10.387.) 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013)  
ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 
Kérdés Kérdés típusa Utasítás 

pont 
Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, 
EDI, és a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? 

Feleletválasztós 23. 

Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről? 

Feleletválasztós 34. 

Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
közlekedéséről szóló értesítésnek? 

Feleletválasztós 34. 

A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? 

Feleletválasztós 34. 

Mikor szabad járműveket összekapcsolni? Feleletválasztós 47. 
Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? Feleletválasztós 173. 
Ki köteles gondoskodni a szolgálati vonat menetokmányának 
kezeltetéséről, vezetéséről és leadásáról? 

Feleletválasztós 175. 

Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? Feleletválasztós 176. 
Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-
próbát tartani? 

Feleletválasztós 177. 

Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik 
munkalappal nem rendelkeznek? 

Feleletválasztós 187. 

Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai 
betartsák az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági 
szabályokat? 

Feleletválasztós 188. 

Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 
továbbhaladására? 

Feleletválasztós 200. 

Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? Feleletválasztós 219. 

A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 
megbízottja hogyan köteles intézkedni? 

Feleletválasztós 223. 

Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 
segélyvonatot kérni? 

Feleletválasztós 227. 

Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? Feleletválasztós 230. 
Hol van a szolgálati vonatok tényleges forgalomba állási helye az É-D 
vonalon? 

Feleletválasztós 3.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség TVG vontatta szolgálati 
vonatnál? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség tolt menetben közlekedő 
szolgálati vonatnál? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 
motorkocsi mozgatásakor? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

SZÓBELI KÉRDÉSEK 
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48. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! 

(1;4,6.) 

49. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 

50. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 

51. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat!(21-34.) 

52. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 

53. Ismertesse a külső felek részére történő szállítás szabályait! (40-46.) 

54. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47-53.) 

55. Ismertesse az önműködő kapcsolószerkezettel történő járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (54.) 

56. Ismertesse a Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülékkel történő 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (55-65.) 

57. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (66-73.) 

58. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 

59. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (80-87.) 

60. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! (88-

93.) 

61. Ismertesse a félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolását! (94-96.) 

62. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 

63. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! (107-

110.) 

64. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 

65. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121-126.) 

66. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 

67. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-145.) 

68. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146-160.) 

69. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 

70. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános szabályokat! 

(169-182.) 

71. Ismertesse a munkacsapat szolgálati vonaton történő szállításának szabályait! 

(183-192.) 

72. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 

73. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 

74. Ismertesse a szolgálati vonat kiállását a forgalomból! (215-218.) 

75. Ismertesse a szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli eseményekre vonatkozó 

általános előírásokat! (219-224.) 

76. Ismertesse a szolgálati vonat meghibásodásakor követendő eljárást! (225-230.) 

77. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat légfékberendezése teljes egészében 

meghibásodik?(225.) 
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78. Ismertesse a vontatójárművek napi vizsgálatára vonatkozó általános előírásokat! 

(1.sz. melléklet) 

79. A vontatójárművek napi vizsgálata során, mely esetekben köteles a 

mozdonyvezető a járművét üzemképtelennek nyilvánítani? (1.sz. melléklet) 

80. Ismertesse a vontatójárművek fékberendezéseinek általános ellenőrzését! (59-

60.oldal) 

81. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kiskocsit továbbító 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

82. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség rakott transzformátor-szállító 

kocsit továbbító szolgálati vonattal? (2.sz. melléklet) 

83. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékezéssel közlekedő 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

84. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség részleges légfékhibával 

közlekedő szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

85. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrahasználat esetén, a 

szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. melléklet) 

86. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fedezett közúti átjárón áthaladó 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

87. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kocsit továbbító 

szolgálati vonatnál, járműtelepi és líravágányokon? (2.sz. melléklet) 

88. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a szétkapcsolt kocsikról történő 

lejárás alkalmával, a lekapcsolt járműtől számított 10 méterig? (2.sz. melléklet) 

89. Hol van a szolgálati vonatok forgalomba állási helye az É-D-i metróvonalon? 

(3.sz. melléklet) 

90. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrás kocsi munkaterületen 

belüli mozgatásakor, kinyújtott létrával? (2.sz. melléklet) 

91. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létesítményen belüli 

tolatáskor? (2.sz. melléklet) 

92. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 

motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. melléklet) 

93. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség UDJ-vel történő daruzás 

esetén, a szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. mellékelt) 

94. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fordítókorongra, tolópadra 

történő ráhaladáskor? (2.sz. melléklet) 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 45 pont szükséges. 
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Szóbeli vizsga: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás és 1. sz. /AVR/ 
Függelék (235/0/2005.) hatálya alá tartozó pályahálózaton alkalmazott jelzési 
rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, tolatási jelzők-, különleges jelzők és egyéb 
jelzők által adott jelzési képeket, valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, a 
figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait.  

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító és a szolgálati vonat közlekedése-, 
tolatás-, próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, valamint a V.1. Szolgálati Szabályzat-, és a 
SZVVHU vonatkozó előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
ellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését, a vonatok számozását. 

• Ismeri a Metró vasúti pályával kapcsolatos alapfogalmakat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a mozgólépcsők forgalmi üzemeltetésével és az 

állomások utasforgalmának megszervezésével kapcsolatos szabályokat. 
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38/B.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VONATFORGALOM IRÁNYÍTÓ 

(BKV RT. KELET-NYUGATI METRÓVONAL F.2. FORGALMI UTASÍTÁSA 

ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 20 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 20 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

• 10 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal V. 1. Szolgálati 
Szabályzatából AM5–M2 típusú vonat vezetői számára (2013. szeptember 
1.), 

• 10 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
l(SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc. 
 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a vizsgatevékenységet. 
A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden helyes válasz 1 pontot 
ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

  



650  

 

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 3 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

• 1 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal V. 1. Szolgálati Szabályzatából 
AM5–M2 típusú vonat vezetői számára (2013. szeptember 1.), 

• 1 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
l(SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 

 

 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 
1.2. A jelzők és jelzőeszközök 
1.3. Jelzők és jelzőeszközök 
1.4. A jelzők, jelzőeszközök és jelzések parancselve 
1.5. A jelzések 
1.6. Távolbalátás korlátozottsága, rálátási távolság, szabadlátás korlátozottsága 
1.7. A jelzések adása, megfigyelésük 
1.8. Eltérő értelmű jelzések, kétes jelzés 
1.9. Érvénytelen jelzők, használhatatlan jelzők 
1.10. Kézi jelzőeszközök 
1.11. Forgalmi szempontból a jelzők 
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1.12. A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód 
függvényében 

 
2. Fényjelzők és jelzéseik 

2.1. A fényjelzők elhelyezése, jelölése, vezérlése 
2.2. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
2.3. A K-Ny-i metróvonalon alkalmazott fényjelzők 
2.4. Főjelzők, ismétlőjelző, tolatásjelzők, menetengedély-határ jelzők 

 
3. Egyéb jelzők és jelzéseik 

3.1. Váltójelző 
3.2. Vágányzáró jelző 
3.3. Megállás helye jelző 
3.4. Próbapálya CBTC üzemi megállás helye jelző 
3.5. Vonathossztól függő megállás helye jelző 
3.6. Járműtelepi egyéb vágányokon alkalmazott megállás helye jelző 
3.7. Engedélykérés kötelező jelző 
3.8. Lassúmenet jelzései 
3.9. Szabadkézi vezetésre vonatkozó üzemmód váltásra figyelmeztető jelző 
3.10. Vezetői vészfékezésre figyelmeztető jelző 
3.11. Biztonsági határjelző 
3.12. Vonathossz jelző 
3.13. Áramot kikapcsolni jelző 
3.14. Feszültségállapot jelző 
3.15. Járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzők 
3.16. A „Pályán munkások dolgoznak !” jelző 
3.17. A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők 

 
4. A metró dolgozóinak kézi jelzései 

4.1. „Megállj!” jelzés közúti járművek részére 
4.2. „Megállj!” jelzés a vasúti járművek részére 
4.3. „Szabad a továbbhaladás!” 
4.4. „Ajtót nyiss!” 
4.5. „Ajtót zárj!” 
4.6. „Távolodj tőlem!” 
4.7. „Közeledj felém!” 
4.8. „Lassan!” 
4.9. „Felhívás a figyelj jelzés adására!” 

 
5. A mozdony-és vonatszemélyzet hangjelzései 

5.1. „Figyelj!” 
5.2. „Féket ereszd meg!” 
5.3. „Féket húzd meg!” 
5.4. „Vészjelzés!” 

 
6. Jelzések a vonatokon és járműveken 

 
 
7. Figyelmeztető jelek 

7.1. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
7.2. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
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7.3. Szelvény tábla 
 

9. sz. melléklet 

A VONATBEFOLYÁSOLÓ BERENDEZÉSEK HANGJELZÉSEI A VONAT- 
SZEMÉLY ZET SZÁMÁRA 

Sebességhatár hangjelzése 
Éberségi hangjelzés 
ATC figyelmeztető hangjelzések 

10. sz. melléklet 
A fényjelzők jelölése 

11. sz. melléklet 
Szolgálatban levő személyek felszerelése jelzőeszközökkel 

12. sz. melléklet 
Rövidítés jegyzék 
 

 

A BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013)  

 
 

1. Általános rendelkezések 
1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás tartalma 
1.3. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.4. Az utasítás ismerete 
1.5. Kiegészítő utasítások 

 
2. Meghatározások 

2.1. Szakterület 
2.2. Forgalmi szolgálat 
2.3. Szolgálati főnök, szolgálati elöljáró 
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2.4. Szolgálati hely 
2.5. Szolgálati okmány 
2.6. Parancskönyv 
2.7. Rendelkezés, rendelkezési jog átadása 
2.8. Központi forgalmi menetirányító 
2.9. Központi forgalmi operátor  
2.10. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
2.11. A járműtelepi forgalmi szolgálattevő  
2.12. A járműtelepi forgalmi operátor 
2.13. Forgalmi szolgálattevő  
2.14. Műszakvezető diszpécser 
2.15. KFM megbízottja 
2.16. Állomási diszpécser 
2.17. Kocsiszíni diszpécser 
2.18. Járművezető instruktor 
2.19. Metró járművezető 
2.20. Mozdonyvezető 
2.21. Tolatásvezető 
2.22. Energiadiszpécser 
2.23. Műszaki diszpécser 
2.24. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.25. Pályamester 
2.26. Űrszelvény 
2.27. Rakszelvény 
2.28. Forgalmi vágányok 
2.29. Jobb vágány, bal vágány 
2.30. Helyes irány, helytelen irány 
2.31. Kihúzó vágány 
2.32. Csonka vágány 
2.33. Összekötő vágány 
2.34. Forgalomtechnológiai határ 
2.35. Átadó szakasz 
2.36. Előre tervezett vágányzár 
2.37. Előre nem tervezett vágányzár 
2.38. Vágányút 
2.39. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.40. Állomás 
2.41. Állomásköz 
2.42. Térköz 
2.43. Virtuális térköz 
2.44. Statikus követési rend 
2.45. Dinamikus követési rend 
2.46. Menetengedély határ (MAL) 
2.47. Közlekedés állomás távolságban 
2.48. Foglalt vágányra járás 
2.49. Járműtelep 
2.50. Próbapálya 
2.51. Kitérő 
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2.52. Biztosított váltó 
2.53. Lezárt váltó 
2.54. Le nem zárt váltó 
2.55. Lezárható és le nem zárható váltók 
2.56. Érintett váltó 
2.57. Védőváltó 
2.58. A váltó helyes állása 
2.59. Váltófelvágás 
2.60. Biztonságkritikus kezelés 
2.61. Éberségi berendezés 
2.62. Fedélzeti automatika 
2.63. Fedélzeti automatika üzemállapotai 
2.64. Automatikus üzemmód (AM) 
2.65. Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) 
2.66. Szabad kézi vezetés (ATPR25, ATPR40) 
2.67. A fedélzeti ATC berendezés üzemképtelen 
2.68. A jármű fedélzeti ATC berendezések rendszerinicializálása 
2.69. Lokalizálás 
2.70. Kalibrálás 
2.71. Transzponder (baliz) 
2.72. Harmadik-sín 
2.73. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása 
2.74. Tápkörzet 
2.75. Rövidrezáró-földelő megszakító 
2.76. Védelmi áramkörök 
2.77. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.78. Kezelési körzet 
2.79. Távfelügyelet 
2.80. Hírközlő berendezések 
2.81. Hangrögzítő berendezés 
2.82. Tolatás 
2.83. Járműmegfutamodás 
2.84. Szerelvény 
2.85. Vonat 
2.86. Vonatszemélyzet 
2.87. Vonatfordítás 
2.88. A vonatnál alkalmazható sebesség 
2.89. Menetdiagram 
2.90. Üzemi fékút 
2.91. Vészfékút 
2.92. Csökkentett fékút 
2.93. A vonat üzemképtelen 
2.94. A vonat mozgásképtelen 
2.95. A vonat gördülésképtelen 
2.96. Biztonsági járat 
2.97. Próbavonat 
2.98. Szolgálati vonat 
2.99. Menetrend 
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2.100. Menetrendi nap 
2.101. Üzemkezdet 
2.102. Forgalomba helyezés 
2.103. Üzemidő, Üzemszünet, Üzemszerű forgalom, Vegyes forgalom 
2.104. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
2.105. Rendkívüli esemény 
2.106. Függelék 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása  

3.1. A forgalmi szolgálat feladata  
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei  
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei  
3.4. Szolgálatra jelentkezés  
3.5. Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása  
3.6. Betegség bejelentése  
3.7. Szolgálat átadás, - átvétel  
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás  
3.9. Szolgálat ellenőrzése  
3.10. Szolgálati fegyelem  
3.11. Szolgálati felelősség  
3.12. Szolgálati út  
3.13. Rendelkezések kiadása  
3.14. Szóbeli rendelkezések  
3.15. Írásbeli rendelkezések  
3.16. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelése  

 
4. Üzemszerű forgalom  

4.1. Általános rendelkezések 
4.2. A vonal forgalomba helyezése 
4.3. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
4.4. Kilépések rendje, hozzájárulások 
4.5. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tárolóhelyre 
4.6. Állomási jelentések 
4.7. A váltók próbája 
4.8. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése 
4.9. A vonatközlekedés rendje  
4.10. Vágányút beállítás, vonatmozgás engedélyezése 
4.11. Vonatok forgalomba állítása 
4.12. A biztonsági járat 
4.13. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
4.14. A vonatszemélyzet teendői menet közben 
4.15. A vonatok behaladása állomásokra 
4.16. A vonatok áthaladása állomáson 
4.17. A vonatok fordítása 
4.18. A vonat fordítása vonatszemélyzettel 
4.19. A vonat fordítása fordítóbrigáddal 
4.20. A vonat fordítása fordító járművezetővel 
4.21. Vonatok forgalomból való kiállása 
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4.22. Vonali szerelvénytárolás 
4.23. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
4.24. Közlekedés két metróvonalat összekötő vágányon, és mindkét 

metróvonalon 
4.25. A vonal forgalmának leállítása  
4.26. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése  
4.27. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről 

 
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  

5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Hívójelzés esetén követendő eljárás 
5.3. Foglalt vágányra járás 
5.4. Állomási kijelölt megállás helyétől eltérő megállás esetén követendő eljárás 
5.5. A pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás 
5.6. Eljárás, ha a közlekedő vonaton a vészjelzőt működtették 
5.7. Jármű meghibásodások 
5.8. Hibaelhárítás a vonalon 
5.9. A hiba megállapítása és jelentése 
5.10. Meghibásodott szerelvény kivonása a forgalomból 
5.11. Autostop hiba 
5.12. Eljárás ajtóhiba, ablaktörés, a jármű haladási irányát jelző kivilágítás 

meghibásodása esetén 
5.13. A jármű CBTC berendezésének meghibásodása esetén követendő 

eljárás 
5.14. ATC vészfékezés esetén követendő eljárás 
5.15. A vonat üzemképtelen 
5.16. A vonat mozgásképtelen 
5.17. A vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer tartalék 

üzemmódra, vagy váltókörzetek helyi üzemre való átvétele 
5.18. Az állomási utasforgalom-irányító berendezés távfelügyeletbe vételére 

való áttérés 
5.19. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás  
5.20. Vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer meghibásodása 

esetén követendő eljárás 
5.21. Jelző fényáramköri hiba 
5.22. Tengelyszámláló meghibásodása esetén követendő eljárás 
5.23. Vágányutat állítani nem lehet 
5.24. Váltó meghibásodás 
5.25. A CBTC vonatirányítási és vezérlési rendszer meghibásodása 
5.26. A gördülő állomány ATC fedélzeti berendezésének meghibásodása 

esetén követendő eljárás 
5.27. A pályamenti berendezés meghibásodása esetén követendő eljárás 
5.28. A központi berendezés meghibásodása esetén követendő eljárás 
5.29. Biztonságkritikus kezelés végzése a vasútbiztosító berendezésen 
5.30. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés javítása 
5.31. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.32. A vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás 
5.33. Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén követendő 

eljárás 
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6. Rendkívüli események  
6.1. Általános rendelkezések 
6.2. Feszültség és forgalomalatti pályán való munkavégzés rendje 
6.3. A belépés feltételei 
6.4. A belépés végrehajtása, A kilépés végrehajtása 
6.5. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.6. A KFM-n keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 
6.7. Peronvész kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályai 
6.8. Feszültség kimaradás esetén követendő eljárás 
6.9. Zárlat következtében előállott feszültség kimaradás esetén követendő eljárás 
6.10. Utasok rendkívüli kiszállítása 
6.11. Eljárás vésznyitás kezdeményezése esetén 
6.12. Eljárás alagúti kiszállítás esetén 
6.13. Eljárás tűz esetén 
6.14. Utasbalesetek 
6.15. Eljárás, ha az utas a pályára került 
6.16. A baleset dokumentálása 
6.17. Váltófelvágás 
6.18. Villamos vezérlésű váltó helyi vagy kézi állítása a helyszínen 
6.19. Állomástávolságú közlekedés 
6.20. Helytelen irányú közlekedés, Egyvágányú közlekedés 

 
7. Üzemszünet 

7.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
7.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
7.3. Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 
7.4. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
8. Tolatási műveletek  

8.1. Általános rendelkezések  
8.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon  
8.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon  
8.4. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon  
8.5. Járművek kapcsolása  

 
9. Próbafutás 

 
10. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése  
10.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain  

 
11. Állomások utasforgalmának megszervezése  

 
 

12. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok  
12.1. A menetrend. A menetrend szerű közlekedés  
12.2. Menetrendi eltérés  
12.3. A vonatok számozása  
12.4. Szolgálati okmányok, Menetokmányok  

 

13. Mellékletek 
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13.1. 1.sz. melléklet : Megengedett legnagyobb sebesség váltón való 
áthaladáskor 

13.2. 2.sz.melléklet: A K-Ny-i vonal vasútbiztosító és rádiókommunikációs 
vonatvezérlési rendszere 

13.3. 3.sz.melléklet: Rövidítés jegyzék 

 
 
 

BKV Zrt t. Kelet-nyugati metróvonal V. 1. Szolgálati Szabályzata sz AM5–M2 
típusú vonat vezetői számára (2013. szeptember 1.) 

 
 

1. Általános rendelkezések 
1.1. A Szabályzat hatálya, tartalma 
1.2. A Szabályzat ismerete 

 
2. Üzemszerű forgalom, vonatok közlekedése 

2.1. Vonattovábbítási üzemmódok 
 

3. Eltérés az üzemszerű forgalomtól, metrószerelvények közlekedése mind-két 
vonalon 
3.1. A meghibásodott vonat közlekedtetése 
3.2. Az üzemképtelen vonat közlekedtetése (utaskiszállítás) 
3.3. Mozgásképtelen vonat közlekedése 
3.4. Segélyvonat közlekedtetése 
3.5. A segélyvonat tolja a hibás vonatot 
3.6. A segélyvonat húzza a hibás vonatot  
3.7. Egyéb a vonat közlekedését befolyásoló események 
 

4. Rendkívüli események, kényszermegállás vonalon 
4.1. Ütközés 
4.2. Várakozás 
4.3. Utasok rendkívüli kiszállítása 
4.4. Teendők utasbaleset esetén 
4.5. Vészjelző, ajtó vésznyitó működtetése, tűz és füst riasztás esetén követendő 

eljárás: 
4.6. Eljárás tűz esetén 
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BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 
1. Általános rendelkezések  

1.1. Az SZVVHU tartalma, hatálya, jóváhagyása 
1.2. Az SZVVHU ismerete, munkakörök 

 
2. A szolgálati vonatok megrendelése   

2.1. Heti egyeztetés, Napi egyeztetés 
2.2. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.3. Szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 
2.4. A szolgálati vonatok munkatervének megvalósítása 
2.5. Szállítás külső felek részére 

 
3. Szolgálati vonatok összeállítása 

3.1. Járművek kapcsolása 
3.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
3.3. Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülék 
3.4. Féktömlők kapcsolása 
3.5. Kapcsolás merev kapcsolórúddal 
3.6. Középütközős járművek kapcsolása 
3.7. A félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolása 
3.8. Kapcsolás rakománnyal, Szükségkapcsolás 
3.9. Járművek vizsgálata 
3.10. Kocsik megrakása, Rakodási szabályok,Rakszelvényen túlnyúló 

rakomány továbbítása 
3.11. Vonat összeállítás 
3.12. A fékpróba, Rövidített fékpróba 

 
4. A közlekedés lebonyolítása 

4.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
4.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
4.3. Kocsi leakasztás 
4.4. Közlekedés két vontatójárművel 
4.5. Szolgálati vonat kiállítása a forgalomból 

 
5. Rendkívüli események 

5.1. A szolgálati vonat meghibásodása 
 

6. MELLÉKLETEK 
6.1. 1. sz. melléklet: Vontatójárművek napi vizsgálata 
6.2. 2. sz. melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek  
6.3. 3. sz. melléklet: A szolgálati vonatok forgalomba állásának helyei 
6.4. 4. sz. melléklet: Az UDJ üzemeltetésével kapcsolatos különleges előírások 
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6.5. 5. sz. melléklet: A 012 psz. létrás kocsi üzemeltetésével kapcsolatos 

különleges előírások 
6.6. 6/A. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Dízel-mozdonyok 
6.7. 6/B. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Tehervágánygépkocsik 
6.8. 6/C. sz. melléklet: Pályaépítő járművek műszaki adatai 
6.9. 7/A. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik 
6.10. 7/B. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik M4 
6.11. 7/C. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik  
6.12. 7/D. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik 

M4 
6.13. 7/E. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik  
6.14. 7/F. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik M-

4  
6.15. 8/A. sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható 

elegysúlyok 
6.16. 9/A. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – MillFAV vonal  
6.17. 9/B. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Kelet-nyugati vonal  
6.18. 9/C. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Észak-déli vonal  
6.19. 9/D. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – M4 vonal  
6.20. 9/E. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Összekötő vágány 
 
 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

 

Írásbeli kérdések 
 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati (továbbiakban: K–Ny-i) metróvonal F.1. Jelzési 
Utasítása? (1.) 

2. Kikre kötelező érvényűek a K–Ny-i metróvonal F.1. Jelzési Utasításának 
előírásai? (2.) 

3. Mit nevezünk jelzőnek a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
4. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
5. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (12.) 
6. Hogyan kell a jelzéseket figyelembe venni? Mi a jelzés parancs elve? (14.) 
7. Az egyes jelzők és jelzőeszközök jelzésének parancsait hogyan kell végrehajtani 

az automatikus vonattovábbítási rendszerben? (16.) 
8. Milyenek lehetnek a jelzések? (21.) 
9. Mikor korlátozott a távolbalátás? (25.) 
10. A szabadlátás akkor korlátozott, ha..(27.) 
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11. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (28.) 
12. Hol vannak elhelyezve a jelzők?(30.) 
13. Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? (34.) 
14. Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? (35.) 
15. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (41.) 
16. Használhatatlan jelzők esetén milyen üzemmódot kell alkalmazni? (43.) 
17. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (46.) 
18. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (47.) 
19. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (50.) 
20. Melyek az „ismétlő jelző” jellemzői? (51.) 
21. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (52.) 
22. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a „Menetengedély-határ” jelzők? (53.) 
23. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (53.) 
24. Hogyan kell értelmezni a fényjelzők „vörös” színképét? (55.) 
25. Mely jelzők, fényjelzők K–Ny-i metróvonalon? (71.) 
26. Melyek a CBTC rendszer „AM” járművezetési üzemmódjának jellemzői? (57.) 
27. CBTC rendszerben automatikus vonattovábbítás esetén, melyek az „ATPM” 

járművezetési üzemmód jellemzői? (57.) 
28. Milyen a fényjelzők kialakítása a K–Ny-i vonalon? (59.) 
29. Honnan történik a fényjelzők vezérlése üzemszerűen? (62.) 
30. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (61.) 
31. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (65.) 
32. Mely főjelzők „Megállj!” jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 
várakozás után? (68.) 

33. A főjelző „zöld és alatta egy fehér” fényének jelzése a következő: (71.1) 
34. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző „zöld és alatta egy fehér” fénye? (71.1) 
35. Mit jelent egy zöld fény a főjelzőn? (71.2) 
36. Egy vörös fény a főjelzőn: (71.3) 
37. Hívójelzés a főjelzőn. (71.4) 
38. Milyen rálátási távolságra kell kitűzni az ismétlő jelzőt? (75.) 
39. Jelzőfények hiányában az ismétlő jelző hogyan haladható meg? (76.) 
40. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”Mi a jelzés értelme? (77.1.) 
41. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye? (77.3) 
42. Egy fehér fény a tolatásjelzőn (79.2) 
43. A tolatásjelző Hívójelzése (79.3) 
44. Mit jelent a tolatási határjelző „egy vörös” fénye? (79.1) 
45. Egyszerű váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér téglalap” 

jelzés látható. Mi a jelentése? (84.) 
46. Átszelési váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő 

ferde helyzetű fehér téglalap” jelzés látható. Mi a jelentése?(85.) 
47. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül?(87.) 
48. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (88.) 
49. Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv.(92.) 
50. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (93) 
51. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (94.) 
52. Vonathossztól függő megállás helye jelző, a... (95.)  
53. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű „Á” betű. (96.) 
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54. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? (97.) 
55. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (99.) 
56. Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén hol 

kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? (99.) 
57. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 
a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (99.) 

58. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 
melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (102.) 

59. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 
mezejében fekete „5” -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (102.) 

60. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete „V” 
betű van. Mi a jelzés értelme? (104.) 

61. Fordított helyzetű, nagy fekete „V” betű, egy téglalap alakú tábla fehér 
mezejében. (105.) 

62. Sárga alapú fehér keretes fekvő téglalap alakú jelzőtábla mely piros „ATPR-25” 
feliratot tartalmaz. (112.) 

63. Hol helyezendő el, a fehér alapon vörös „VF” betűs jelző? (113.) 
64. Automatikus vonatvezetés (AM) üzemmódban, kinek és mi a teendője, ha a 

próbapálya végszakaszt fedező jelzőn „Megállj!”jelzés van és a „Vezetői 
vészfékezés kezdete” jelző eléréséig nem működött a próbapálya végszakaszt 
fedező jelző előtti megállást biztosító automatikus fékezés? (113.) 

65. Ellenőrzött kézi vezetés (ATPR) üzemmódban, a próbapálya végszakaszt fedező 
jelzőn „Megállj!”jelzés van.  A „Vezetői vészfékezés kezdete” jelző elérésekor a 
szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/h. Kinek és mi a teendője? (113.) 

66. Három egyenlő részre festett fehér - fekete-fehér gerenda, vagy síndarab (114.)  
67. Mi a jelentése a „Vonathossz jelző”-nek? (115.) 
68. A fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl jelentése AM 

üzemmódban? (117.) 
69. Mit jelent Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl? (117.) 
70. Szabad kézi vezetés (ATPR, ATC By) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl jelzésének értelme? (117.) 
71. Egy kék fény a „Feszültségállapot jelzőn”(118.) 
72. Mit jelent a „Feszültségállapot jelző” villogó fehér fénye? (118.) 
73. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (118.) 
74. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve, melyik csoportba 

tartozik és mi a jelzésének értelme? (120.) 
75. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Mi a tábla 

neve és melyik csoportba tartozik? (122.) 
76. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a pálya 

közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét 
fedezni? (123.) 

77. Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? (125.) 

78. Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 
(129.) 

79. Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával kell 
adni? (132.) 
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80. Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? (132.) 
81. Melyik az a jelzés, amelyet „mindkét kar fej felett történő szétnyitásával” kell 

adni? Mikor kell alkalmazni? (133.) 
82. Mikor kell alkalmazni azt a jelzést, amelyet „mindkét kar fej felett történő 

összezárásával” kell adni? Mi a jelzés neve? (134.) 
83. Mi a kiegészítő hangjelzése annak a jelzésnek, amit nappal kibontott sárga 

jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges 
irányban fel-le mozgatásával kell adni? (135.) 

84. Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával kell 
adni? (136.) 

85. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (137.) 

86. Felhívás a figyelj jelzés adására!  (138.) 
87. Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 

mi határozza meg annak irányát? (143.) 
88. Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? (148.) 
89. Mikor és hogyan kell adni a „Figyelj” hangjelzést? (149.) 
90. Egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang a jelzőkürttel. (-.-). (150.) 
91. Hogyan kell adni jelzőkürttel a „Féket húzd meg!” jelzést? (151.) 
92. Hogyan kell adni a „Vészjelzés!”-t? (152.) 
93. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (155.) 
94. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni?(155.) 
95. Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. (162.) 
96. Nyolcszög alakú sárga szegélyes fekete táblán, egy sárga nyíl. (163.). 
97. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (164.) 
98. Mélyvezetésű szakaszokon milyen „Szelvénytáblákat” alkalmazunk? (165.) 
99. Mi a teendője a járművezetőnek a  „Sebességhatár” hangjelzés 

megszólalásakor? (1.sz.mell.) 
100. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? 

(3.sz.mell.) 
 

Szóbeli kérdések 
 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (F.1. 1.) 

2. Kinek kell ismernie a K-Ny metróvonal F.1. teljes szövegét? (F.1.10.) 

3. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket, valamint a jelzőeszközöket? (F.1.11.-12.) 

4. Ismertesse a „jelző” fogalmát a K-Ny-i metróvonalon! (F.1.11.) 

5. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K-Ny (M2) metróvonalon? 

(F.1.11.) 

6. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (F.1.12.) 

7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (F.1.12.) 

8. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (F.1.14.) 

9. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a rájuk vonatkozó szabályokat! 

(F.1.22.-24.) 

10. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(F.1.25.) 

11. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 
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(F.1.27.) 

12. Mely jelzéseket kell eltérő értelmű jelzéseknek tekinteni? Észlelésükkor mi a 

teendő? (F.1.35.) 

13. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (F.1.36.- 

37.) 

14. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (F.1.41.) 

15. Mi a használhatatlan jelzőt észlelő dolgozó kötelessége? (F.1.42.) 

16. Ismertesse a kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó szabályokat! 

(F.1.46.-48.) 

17. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket? (F.1.50.) 

18. Ismertesse a főjelző meghatározását! (F.1.50.) 

19. Melyek az "Ismétlő jelző" jellemzői? (F.1.51.) 

20. Mit szabályoznak a tolatásjelzők? (F.1.52.) 

21. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (F.1.53.) 

22. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (F.1.53.) 

23. Milyen a fényjelzők kialakítása a K-Ny vonalon? (F.1.59.) 

24. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (F.1.60.) 

25. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (F.1.61.) 

26. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (F.1.65.) 

27. Milyen alapállásúak K-Ny a főjelzők? (F.1.67.) 

28. Mely főjelzők "Megállj!" jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 

várakozás után sem? (F.1.68.) 

29. Hogyan értelmezendő a főjelző fényeinek kialvása, valamint bármilyen 

értelemzavaró fény észlelése? (F.1.69.) 

30. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.70.-71.) 

31. A főjelző "zöld és alatta egy fehér" fényének jelzése a következő:..(F.1.71.1) 

32. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző "zöld és alatta egy fehér" fénye? (F.1.71.1) 

33. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.2.) 

34. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.3.) 

35. A főjelző folyamatos vörös és alatta egy villogó fehér fénye. Mi a jelzés értelme? 

(F.1.71.4.) 

36. Ismertesse az ismétlő jelző jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.77.) 

37. Ismétlő jelző zöld és alatta egy fehér fénye mit jelent a fedélzeti berendezéssel 

fel nem szerelt illetve nem kommunikáló vonat részére? (F.1.77.1.) 

38. Ismétlő jelző egy zöld fénye mit jelent! (F.1.77.2.) 

39. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye a vonat személyzetének? (F.1.77.3.) 

40. Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.78.-79.) 

41. Ismertesse a vágányzáró fényjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.81.) 

42. Ismertesse a tolatási határjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.82.) 

43. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! Mit jelez az egyszerű váltó jelzője? 

(F.1.83.-84.) 

44. Ismertesse az átszelési váltók váltójelzőjének jelzéseit! (F.1.85.) 

45. Hogyan határozzuk meg a „főirányt” és a „mellék” irányt átszelési váltóknál? 
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(F.1.86.) 

46. Mi szerint kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (F.1.88.) 

47. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (F.1.92.) 

48. Ismertesse a "Megállás helye" jelzőket és azok értelmezését! (F.1.93.-96.) 

49. Ismertesse a gerenda kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.93.-94.) 

50. Ismertesse a tábla kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.95.-96.) 

51. Ismertesse a „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! (F.1.98.- 

110.) 

52. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (F.1.98.-99.) 

53. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és a 

hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (F.1.99.) 

54. Mi a neve és értelme annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú 

táblának, melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (F.1.102.) 

55. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete "V" 

betű van. Mi a tábla neve és mi a jelzés értelme? (F.1.104.) 

56. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér mezejében. 

Mi a tábla neve és a jelzés értelme? (F.1.105.) 

57. Ismertesse a "Vonathossz jelző"-t! (F.1.115.) 

58. Ismertesse a fehér alapon vörös VF betűs táblát! (F.1.113.) 

59. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (F.1.114.) 

60. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni jelző”-t! (F.1.117.) 

61. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek 

értelmezését! (F.1.118.-119.) 

62. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn": Mi a jelzés értelme? (F.1.118.1.) 

63. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (F.1.118.2.) 

64. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (F.1.118.3.) 

65. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (F.1.120.-122.) 

66. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (F.1.121.) 

67. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (F.1.122.) 

68. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (F.1.125.) 

69. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére? 

(F.1.129.-131.) 

70. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.135.) 

71. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.136.) 

72. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben fehér 
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fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. Mi a jelzés neve, értelme és kiegészítő 

hangjelzése? (F.1.137.) 

73. Ismertesse a „Felhívás a figyelj jelzés adására!” kézi jelzést! (F.1.138.) 

74. Ismertesse a „„Szabad a továbbhaladás!” jelzést! (F.1.132.) 

75. Ismertesse az „Ajtót nyiss!” jelzést! (F.1.133.) 

76. Ismertesse az „Ajtót zárj!” jelzést! (F.1.134.) 

77. Ismertesse a tolatási mozgások közben adandó kézi jelzésekre vonatkozó 

általános előírásokat! (F.1.139.-145.) 

78. Mi az előírás a jelzőkürttel kapcsolatban? (F.1.146.-148.) 

79. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzései közül a „Figyelj!” 

jelzést! (F.1.149.) 

80. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket húzd 

meg!” jelzést! (F.1.151.) 

81. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket ereszd 

meg!” jelzést! (F.1.150.) 

82. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Vészjelzés!”-t! 

(F.1.152.) 

83. Ismertesse a vonatokon és a járműveken alkalmazott jelzéseket! (F.1.154.-156.) 

84. Ismertesse a figyelmeztető jeleket! (F.1.161.-166.) 

85. Ismertesse a K-Ny alkalmazott szelvény táblákat! (F.1.164.166.) 

86. Milyen jelzőeszközökkel kell ellátni személyvonat személyzetét? (F.1. 3. számú 

melléklet) 

87. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „sebességhatár” hangjelzését! (F.1. 

1. számú melléklet) 

88. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „éberségi berendezés” hangjelzését! 

(F.1. 1. számú melléklet) 

89. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „ATC figyelmeztető” hangjelzését! 

(F.1. 1. számú melléklet) 

 

 

 
BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 

(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013 
 

Írásbeli vizsgakérdések 
 

1. Hol érvényes a K–Ny-i metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? (1.1) 
2. Mit tartalmaz a K–Ny-i metróvonal F. 2. Forgalmi Utasítása az alábbiak közül? 

(1.3.) 
3. A szolgálati főnök: (2.6.) 
4. Ki a szolgálati elöljáró? (2.7.) 
5. A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli eseménykor a KFM-et 

milyen rendelkezési jog illeti meg? (2.14.) 
6. Tolatásvezető (2.27.) 
7. Űrszelvény (2.32.) 
8. Rakszelvény (2.33.) 
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9. Jobb vágány, bal vágány (2.35.) 
10. Állomásköz (2.47) 
11. Virtuális térköz (2.49) 
12. Statikus követési rend (2.50.) 
13. Dinamikus követési rend (2.51.) 
14. Menetengedély határ (MAL) (2.52.) 
15. Biztonságkritikus kezelések (2.66.) 
16. Mit jelent a jármű rendszerinicializálása? (2.74.) 
17. Mi a lokalizálás célja? (2.75.) 
18. Kalibrálás (2.76.) 
19. Transzponder (baliz) (2.77.) 
20. Harmadik-sín (2.78.) 
21. Feszültségmentesnek nyilvánítás (2.84.) 
22. Mi a tolatás? (2.89.) 
23. Üzemképtelen vonat (2.100.) 
24. Mozgásképtelen vonat (2.101.) 
25. Gördülésképtelen vonat (2.102.) 
26. Üzemkezdet (2.108.) 
27. Üzemidő (2.110.) 
28. Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.25.) 
29. A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az engedélyével hagyhatja 

el? (3.27.) 
30. Ki a felelős a vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelési utasítás szerinti 

kezeléséért? (3.56.) 
31. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezésen idegen szoftver futtatása, vagy 

hardver eszközeinek eltérő funkcióra való használata szín és hangbeállításainak 
módosítása. (3.64.) 

32. Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű rendelkezéseit 
maradéktalanul végrehajtani? (4.1.) 

33. Ki rendelkezik a  járműtelepi vágányok feszültség alá helyezése felett? (4.1.) 
34. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? (4.6.) 
35. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.6.) 
36. Mit jelent a „második” üzemkezdetre figyelmeztető jelzés? (4.9.) 
37. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (4.12.) 
38. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos 

intézkedési jogukat mikor adják vissza a KFM-nek? (4.20.) 
39. Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá helyezését? (4.26.) 
40. Mit és Kinek köteles jelenteni a járművezető forgalomba álláskor, a rádiópróba 

során? (4.42.) 
41. A vonat forgalomba állásakor, a forgalmi vágányokat fedező főjelzőtől, 

amennyiben a vonaton műszaki hibajelzés miatt nem érhető el az automatikus 
járműtovábbítási üzemmód:…(4.44) 

42. Hibajelzés hiányában a vonatot az Örs vezér tér peron mellől, ha a második 
kísérlet során a peronnál sem sikerül elérni az automatikus üzemet..(4.45.) 

43. Hogyan közlekedik a biztonsági járat? (4.49.) 
44. Milyen üzemmódban biztosít ajtó oldalválasztást a rendszer? (4.97.) 
45. Milyen szabály vonatkozik az üzemidő alatti,  vonali szerelvény tárolásra? 

(4.135.) 
46. Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő vágány felett? (4.144.) 
47. Hogyan szabad vonatot indítani az M2/M3 összekötő vágányra? (4.147.) 
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48. Hogyan történik a vonatok közlekedése az M2/M3 összekötő vágányon? (4.148.) 
49. Milyen sebességgel közlekedhetnek a vonatok az M2/M3 összekötő vágányon? 

(4.150.) 
50. Hol kell szabályozni az M2/M3 összekötő vágány használatát? (4.152.) 
51. A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a pálya 

feszültségmentesítése? (4.159.) 
52. Igaz–e az állítás, hogy a hívójelzés kivezérlése biztonságkritikus kezelés? (5.7) 
53. Feloldható-e a pályamenti telepített, vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén elrendelt 40 km/h sebességkorlátozás ? (5.20.) 
54. Kommunikáló jármű esetében, foglalt vágányra járáskor, 10 m-nél kisebb 

távolságra, hogyan lehet a járművet megközelíteni? (5.25.) 
55. Automatikus járműtovábbítás esetén a rendszer hogyan járatja a vonatot foglalt 

vágányra? (5.25.) 
56. Mit jelent a „rövid megállás” állomásban? (5.29) 
57. Mi az ajtónyitási engedély feltétele állomásban AM, ATPM üzemmódokban? 

(5.29.) 
58. AM üzemmódban „rövid„ megállásnál mi a teendő? (5.31.) 
59. Mi a teendő automatikus járműtovábbítási üzemmódban, az ajtónyitás 

engedélyezési körzet utáni megállás esetén? (5.32.) 
60. Az utasok ki és beszállása "túlfutás" miatt biztonságosan nem hajtható végre. Mi 

a járművezető teendője? (5.33.) 
61. Állomásközben történő vészjelzéskor, mi a teendője a járművezetőnek, ha a 

vészjelzésen kívül az ajtójelző rendszer nyitott ajtót jelez? (5.43.) 
62. Mi az általános előírás a hibaelhárítással kapcsolatban? (5.47.) 
63. A DDU-n megjelenő "RES" kijelzés esetén mi a járműszemélyzet teendője? 

(5.55.) 
64. Mi határozza meg a járművezető számára a követendő eljárást jármű 

meghibásodás esetén? (5.55.) 
65. A fedélzeti berendezés hibája miatt a jármű csak csökkentett járműtovábbítási 

üzemben tud közlekedni. Mi a követendő eljárás? (5.56.) 
66. Mi az eljárás, ha a vonat fedélzeti berendezése hibájából csak ATPR-40 

üzemmódban tud közlekedni? (5.59.) 
67. Mi az eljárás, ha a fedélzeti berendezés hibájából csak ATPR-25, vagy ATC 

Bypass üzemmód érhető el? (5.61.)  
 

68. Mekkora az állomási és fordító csonkavágányra történő behaladás legnagyobb 
engedélyezett sebessége, ha a vonat az autostop berendezésének hibája miatt, 
autostop kiiktatásával (stop Bypass) közlekedik? (5.65) 

69. Milyen szabályok vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a vonat egy ajtaja nem 
zárható be, ablaka kitört, visszapillantó berendezése használhatatlan? (5.68) 

70. Mi a teendő ATC vészfék működésekor? (5.80.) 
71. Mikor van mód a vasútbiztosító és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemmódra 

történő átvételére és az így történő üzemeltetésre? (5.101.) 
72. Mit köteles közölni a KFM tartalék üzemmódra áttéréskor a járműtelepi forgalmi 

szolgálattevővel? (5.104.) 
73. A vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemre való 

átvételekor, az átadott váltókörzetben milyen kezelések végezhetők? (5.110.) 
74. Mely esetekben működtethető egy váltókörzet "helyi" üzemben? (5.111.) 
75. A vonalon elrendelésre kerülő sebességkorlátozás esetén mi a követendő 

eljárás? (5.135.) 
76. Pályahiba esetén, a hibás pályaszakaszon áthaladó vonatok személyzetét mire 
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köteles a KFM utasítani? (5.137.) 
77. Hogyan tartható fenn a forgalom a pálya menti, vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén? (5.158.) 
78. Mi a jelenség CBTC-vel lefedett területen, ha a főjelző sötét? (5.160.) 
79. Mi a tengelyszámlálós fizikai foglaltság ellenőrzés működésének elve? (5.163.) 
80. Hogyan szüntethető meg az "állandó foglaltság"? (5.165.) 
81. Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli 

eseményről? (6.1.) 
82. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha a 

KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (6.2.) 
83. Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a belépés a feszültség 

és forgalom alatti pályára? (6.12.) 
84. Melyik szakterület adja ki a forgalom és feszültség alatti pályára való belépésre 

jogosító igazolványt, és milyen feltételekkel? (6.13.) 
85. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (6.19.) 
86. Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 

munkacsapat minden tagjának? (6.20) 
87. Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell végezni, a vonatok 

munkavégzés helyén történő áthaladására ki ad engedélyt? (6.23.) 
88. Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal történik, a forgalom és 

feszültség alatti pályára, ki köteles a beléptetést végző vonat továbbhaladásáról 
jelentést tenni a KFM-nek? (6.24.) 

89. Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók léptek be a feszültség 
és forgalom alatti pályára? (6.27.) 

90. Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, amelyben a feszültség és 
forgalom alatti pályán munkacsapat dolgozik? (6.28.) 

91. Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és feszültség alatti pályáról 
vonattal kilépő dolgozók? (6.34.) 

92. Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli kikapcsolást 
eseménynek tekinteni? (6.37.) 

93. Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, baleset elhárítás, 
mentés mi után végezhető? (6.41.) 

94. Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli feszültségmentesítést 
elvégezni? (Állomáson) (6.49.) 

95. Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész kapcsolót? (6.50.) 
96. Kit köteles a KFM helyszínre küldeni a műszaki ügyeletes akadályoztatása 

esetén a tűzjelzés valódiságának megállapítása érdekében?  (6.80) 
97. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén mikor 

kell a Tűzoltóságot értesíteni? (6.82.) 
98. Kinek kell jelentést tenni a tűzjelzés valódiságának megállapítása után? (6.90) 
99. Mi a műszaki ügyeletes feladata a Tűzoltóság kiérkezéséig? (6.92.) 
100. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? (6.94.) 
101. Az állomáson tartózkodó, munkát végző személyeknek tűzriasztás esetén 

mi a teendőjük? (6.96.) 
102. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró-dolgozó hová köteles menni? 

(6.99.) 
103. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét 

kinek köteles jelenteni a járművezető? (6.101.) 
104. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén? (6.112.) 
105. Milyen esetekben kötelező rendőri intézkedést kérni? (6.125.) 
106. Gázoláskor mit köteles a helyszíni megbízott rögzíteni a helyszínen? 



670  

(6.130.) 
107. Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására vonatkozó 

rendelkezéseit a központi forgalmi menetirányító? (6.133.) 
108. Hogyan történik a baleset dokumentálása? (6.135.) 
109. Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és jelentéseket 

összegyűjteni és a központi forgalmi menetirányítónak továbbítani? (6.136.) 
110. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán munkát 

végző dolgozónak? (7.6.) 
111. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával jár, 

milyen feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes pályán? 
(7.10.) 

112. Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad bemenni? (7.12.) 
113. Mikor érvényes a munkalap? (7.13.) 
114. A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi dolgozó hol 

igazolja a belépési engedélyt? (7.13.) 
115. Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a munkacsapatok 

be-és kilépését végző forgalmi dolgozónak? (7.14.) 
116. A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni a belépés 

helyén a beléptető forgalmi dolgozónak? (7.15.) 
117. Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő munkacsapat 

dokumentálása? (7.15.) 
118. Mi a teendője a beléptető forgalmi dolgozónak az átvett munkalapokkal? 

(7.15.) 
119. A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre jogosító 

igazolvány” - al rendelkezők hogyan léphetnek be a feszültségmentes pályára? 
(7.22.) 

120. Ki felelős a szolgálati vonaton tartózkodók biztonságáért, ha a szolgálati 
vonat feszültség alatti pályán közlekedik? (7.28.) 

121. Mekkora lehet a dízelmozdony vontatta szolgálati vonat legnagyobb 
sebessége? (7.40.) 

122. Mekkora lehet a teher-vágánygépkocsi által vontatott szolgálati vonat 
legnagyobb sebessége? (7.40) 

123. A tolatás során, illetve után, az állva maradó kocsikat hogyan kell 
elhelyezni? 

124. Tolatás közben a járműmegfutamodást hogyan kell 
megakadályozni?(8.13) 

125. Ki rendelheti el az állomási vágányokon a tolatásokat? (8.20.) 
126. Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő 

tolatások megszervezése? (8.23.) 
127. Hogyan szabad a vasúti járművek tárolására, vizsgálatára, 

karbantartására szolgáló létesítményekbe behaladni?(8.25.) 
128. Mekkora a járműtelepi egyéb vágányokon alkalmazható legnagyobb 

sebesség tolatás során? (8.26.) 
129. A járművek kapcsolása során, az álló járművet hogyan szabad 

megközelíteni 10 m-en belül? (8.40.) 
130. Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik sínnel ellátott 

vágányaira a belépés üzemidőben? (10.4.) 
131. Hány metró forgalmi dolgozónak kell ellátnia a szolgálatot az állomáson, 

ha a KUD távfelügyeleti rendszer üzemképes? (11.2.) 
132. Üzemszünet alatt az állomási bejáratokon kik engedhetők be? (11.17.) 
133. Ki köteles arról gondoskodni, hogy az utazóközönség elől elzárt 
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helyiségek ajtajai zárva legyenek? (11.19) 
134. Kinek az engedélyével és hogyan történhet kézben nem szállítható 

szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn? (11.69.) 
135. Nagyobb súlyú, illetve különleges méretű küldemény mozgólépcsőn 

történő szállítása esetén, kinek az előzetes engedélye szükséges a szállításhoz? 
(11.70.) 

136. Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? (12.46) 
137. Hol kell rögzíteni a forgalmi szolgálat által használt berendezések, 

létesítmények meghibásodásait, azok kijavítását és átvételét? (12.48.) 
138. Hogyan kell rögzíteni a Hibaelőjegyzési Könyvben a bejegyzéseket? 

(12.49.) 
 
 

Szóbeli vizsgakérdések 

 

1. Hol érvényes és mit tartalmaz a K-Ny metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? 

(F.2.1.1-3.) 

2. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati

 elöljáró, szolgálati főnök! (F.2.2.7.2.6.) 

3. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi Forgalmi Menetirányító, 

Központi Forgalmi Operátor! (F.2.2.14.,2.15.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálattevő, állomási 

diszpécser, műszakvezető diszpécser, KUD! (F.2.2.19.,2.22.,2.20.,2.16.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: kocsiszíni diszpécser,

 járművezető instruktor! (F.2.2.23.,2.24.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: metró járművezető! (F.2.2.25.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető! 

(F.2.2.26.,2.27.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: energiadiszpécser, műszaki diszpécser! 

(F.2.2.28.,2.29.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalomtechnológiai határ, átadó szakasz! 

(F.2.2.40.,2.41.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre nem 

tervezett vágányzár! (F.2.2.42.,2.43.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: vágányút, megcsúszási vágányút 

(védőszakasz), állomás, állomásköz, térköz, virtuális térköz! 

(F.2.2.44.,2.45.,2.46.,2.47.,2.48.,2.49.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: statikus követési rend, dinamikus követési 

rend, menetengedély határ (MAL)! (F.2.2.50.,2.51.,2.52.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: járműtelep, váltó helyes állása! 

(F.2.2.55.,2.64.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: biztonságkritikus kezelés, éberségi 

berendezés, fedélzeti automatika! (F.2.2.66.,2.67.,2.68.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: fedélzeti automatika üzemállapotai! 

(F.2.2.69.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: automatikus üzemmód (AM), ellenőrzött 
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kézi vezetés (ATPM), szabad kézi vezetés! (F.2.2.70.,2.71.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: jármű fedélzeti ATC berendezések 

rendszerinicializálása, lokalizálás, kalibrálás, transzponder! 

(F.2.2.74,2.75.,2.76.,2.77.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín áthidalhatatlan 

(nem átfedett) megszakítása, tápkörzet, rövidrezáró-földelő megszakító, 

védelmi áramkörök! (F.2.2.78.,2.79.,2.80.,2.81.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: feszültségmentesnek nyilvánítás, kezelési 

körzet, távfelügyelet, hírközlő berendezések! (F.2.2.84.,2.85.,2.86. 2.87.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: járműmegfutamodás, vonatfordítás! 

(F.2.2.90.,2.94.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: vonat, szerelvény! (F.2.2.92.,2.32.) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: menetdiagram, üzemi fékút, csökkentett 

fékút! (F.2.2.96.,2.97.,2.99.)  

23. Ismertesse a következő fogalmakat: a vonat üzemképtelen, a vonat 

mozgásképtelen! (F.2. 2.100.,2.101.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati vonat, próbavonat! 

(F.2.2.105.,2.104.) 

25. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi nap, üzemkezdet, 

forgalomba helyezés, üzemidő, üzemszünet! 

(F.2.2.106.,2.107.,2.108.,2.109.,2.110.2.111.) 

26. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemszerű forgalom, vegyes forgalom! 

(F.2.2.112.,2.113.) 

27. Ismertesse a következő fogalmakat: eltérés az üzemszerű forgalomtól, 

rendkívüli esemény, függelék! (F.2.2.114.,2.115.,2.116.) 

28. Ismertesse a forgalmi szolgálat feladatát, a forgalmi szolgálat ellátásának 

feltételeit! (F.2.3.1.- 7.) 

29. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit! (F.2.3.8.- 12.) 

30. Ismertesse a szolgálatra jelentkezésre vonatkozó és a szolgálat átadás- 

átvétellel kapcsolatos tudnivalókat! (F.2.3.13.-24.) 

31. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy 

a leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban? (F.2.3.16.) 

32. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra és a szolgálati hely elhagyására 

vonatkozó előírásokat! (F.2.3.25.- 28.) 

33. Hogyan és milyen feltételekkel hagyhatja el a szolgálatban lévő dolgozó a 

szolgálati helyét? (F.2.3.27-28.) 

34. Ismertesse a vezetőfülkében utazásra, valamint

 a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! 

(F.2.3.26,3.31.-38.) 

35. Hogyan végezhet szolgálatban nem lévő, vagy más szolgálati ág dolgozója 

a szolgálatban lévők helyett? (F.2.3.35.) 

36. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az Utasításokban 

nincs szabályozva, hogyan kell eljárni? (F.2.3.36,-37.) 

37. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (F.2.3.39.- 40.) 

38. Ismertesse a szóbeli és írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (F.2.3.43.- 
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54.) 

39. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától személy-, vagy 

forgalombiztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést kap? (F.2.3.45.) 

40. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalója ragaszkodik az 

érvényben lévő utasításokkal ellentétes rendelkezése végrehajtásához? 

(F.2.3.49.) 

41. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (F.2.3.49.) 

42. Mikor köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a vonatok felé? (F.2.3.50.) 

43. Hogyan történik az írásbeli rendelkezések átadása? (F.2.3.51.-54.) 

44. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés és hogyan kell kezelni? (F.2.3.53.-54.) 

45. Ismertesse az üzemszerű forgalom fogalmát, a KFM és a végrehajtó dolgozók 

jogát és kötelességeiket! (F.2.2.112.,4.1-5.) 

46. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során

 adott, üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket és ezek 

jelentését! (F.2.4.7-10.) 

47. Ismertesse a vonatszemélyzetek belépésének rendjét a vonali tárolóhelyre! 

(F.2.4.22.) 

48. Ismertesse a pálya feszültség alá helyezésének folyamatát! (F.2.4.26.- 34.) 

49. Honnan és hogyan történhet a vonatok üzemszerű forgalomba állása? 

(F.2.4.40.) 

50. Ismertesse a vonatok forgalomba állításának szabályait! (F.2.4.40.-47.) 

51. Mikor kell a forgalomba álló szerelvénynek a forgalmi vágányokat fedező 

jelzőhöz megérkeznie és ki a felelős a vonatok időben történő forgalomba 

állításáért? (F.2.4.41.) 

52. Mi a teendője a forgalomba beálló szerelvény járművezetőjének a forgalmi 

vágányokat fedező jelző előtt? (F.2.4.42.) 

53. Mit kell közölnie a KFM -nek a forgalomba álló szerelvény járművezetőjével a 

rádiótelefon próba alkalmával? (F.2.4.42.) 

54. A forgalomba álló vonat részére ki adhat engedélyt az indulásra? (F.2.4.43.) 

55. Honnan tudja a vonatszemélyzet azt, hogy biztonsági járatként közlekedik? 

(F.2.4.48.) 

56. Ismertesse a biztonsági járat közlekedésére vonatkozó szabályokat! Mekkora a 

megengedett legnagyobb sebesség a „biztonsági járat” közlekedésekor? 

(F.2.4.48., 55.) 

57. Mi a biztonsági járat személyzetének teendője, ha a pályán engedély nélkül 

tartózkodó személyt talál? (F.2.4.53.) 

58. Mi a motorkocsi-vezető teendője, ha biztonsági járatként végig haladt a vonalon 

(vonalszakaszon)? (F.2.4.54.) 

59. Ismertesse a vonatok állomási tartózkodása és állomásból történő indításának 

szabályait! (F.2.4.56.-68.) 

60. Ki a felelős az utasokat szállító vonat zárt ajtókkal történő állomási indításáért? 

(F.2.4.57.-60.) 

61. Mit köteles figyelni a vonatszemélyzet az állomásból való kihaladáskor 
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mindaddig, amíg a vezető fülke az alagútba nem ér? (F.2.4.60.-61.) 

62. Mi a vonatszemélyzet teendője, ha az állomási kihaladás során a pálya 

feszültség mentesítődését tapasztalja? (F.2.4.63.) 

63. Ismertesse a vonatszemélyzet teendőit menet közben és állomási behaladás 

során! (F.2.4.69.-102.) 

64. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség szabad kézi vezetés esetén a 

peron elejétől, állomási csonkavágányra érkezéskor, ha a csonkavágány végén 

energiaemésztő ütközőbak van? (F.2.4.93.) 

65. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség szabad kézi vezetés esetén a 

peron elejétől, állomási csonkavágányra érkezéskor, ha a csonkavágány végén 

nincs energiaemésztő ütközőbak? (F.2.4.93.) 

66. Mi a teendő az állomási behaladás során, ha a biztonsági sávon utas 

tartózkodik? (F.2.4.94.) 

67. Vágánykapcsolatos állomásból való kihaladáskor mi a vonatszemélyzet 

kötelessége? (F.2.4.95.) 

68. Ismertesse a vonatok állomáson történő áthaladására vonatkozó szabályokat! 

Ki engedélyezheti a vonat állomáson való áthaladását? (F.2.4.103.-111.) 

69. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség állomáson való áthaladás 

esetén? (F.2.4.103.) 

70. Mely esetben nem kell a vonatnak az állomáson a "Megállás helye" jelzőnél 

megállnia? (F.2.4.103.) 

71. Mekkora sebességgel haladtatja át a vonatot a CBTC rendszer automatikus 

vonatvezetés (AM) üzemmód esetén? (F.2.4.106.-107.) 

72. Mi a teendője a járművezetőnek állomási

 áthaladás során automatikus vonatvezetés (AM) 

üzemmódban? (F.2.4.107.) 

73. A vonatok fordítása üzemszerűen melyik  üzemmód alkalmazásával történik? 

(F.2.4.112.) 

74. I+smertesse a vonatfordítás szabályait vonatszemélyzettel! (F.2.4.112.-122.) 

75. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség vonatfordítás esetén? 

(F.2.4.113.) 

76. Ismertesse a vonatfordítás szabályait fordítóbrigáddal! (F.2.4.123.) 

77. Ismertesse a vonatfordítás szabályait fordító motorkocsi-vezetővel! (F.2.4.124.) 

78. Ismertesse a vonatok forgalomból történő kiállásának és a vonali 

szerelvénytárolás szabályait! (F.2.4.126.-136.) 

79. Mikor és hol történik a vonatok forgalomból való kiállása? (F.2.4.126.-127.) 

80. Ha a vonat forgalomból való kiállásához menetirányváltás szükséges, honnan 

kell bezárni az utastéri ajtókat? (F.2.4.129.) 

81. Ismertesse a szolgálati küldemények személyszállító vonaton történő 

szállítására vonatkozó szabályokat! (F.2.4.137.- 143.) 

82. Ismertesse a két metróvonalat összekötő

 vágányon történő közlekedés szabályait! 

(F.2.4.144- 152.) 

83. Üzemszerűen hogyan történik a vonatok közlekedése az összekötő 
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vágányon? Ki engedélyezheti az utasszállítást? (F.2.4.149.,150.) 

84. Ismertesse a vonal forgalmának leállítását, a vonatszemélyzet kilépését a 

vonali tárolóhelyről! (F.2.4.153.-158., 4.168.) 

85. Mi a KFM feladata a napi utolsó vonatokkal kapcsolatban? (F.2.4.153.-154.) 

86. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés fogalmát, és ebben az 

esetben követendő általános előírásokat! Mikor szabad eltérni az üzemszerű 

forgalomtól? (F.2.2.114.,5.1-6.) 

87. Mi az eljárás, ha az üzemszerű forgalomtól való eltérés kivizsgálása szolgálati 

mulasztást, illetve hanyagságot állapít meg? (F.2.5.6.) 

88. Ismertesse a Hívójelzés esetén követendő eljárást! (F.2.5.7.-20.) 

89. A hívójelzés kivezérléséről mely esetben kell a KFM –nek, illetve a járműtelepi 

forgalmi szolgálattevőnek értesíteni a vonatszemélyzetet? (F.2.5.9.) 

90. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézi hívójelzésről szóló 

értesítés esetén? (F.2.5.11.) 

91. Mi a járművezető teendője, ha a hívójelzés kivezérléséről az előzetes értesítés 

rádiótelefonon keresztül történt érdeklődése ellenére elmarad? (F.2.5.13.) 

92. Mikor haladható meg a hívójelzés automatikus járműtovábbítási 

üzemmódokban folyamatos haladással? (F.2.5.14.-5.17.) 

93. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség, ha egy állomásközben 

huzamosabb ideig hívójelzést kell kivezérelni, és az állomástávolságú 

közlekedés feltételei adottak? (F.2.5.20.) 

94. A foglalt vágányra való behaladásra utasított vonat helyes irányban hogyan és 

milyen jelzésre közlekedik? (F.2.5.24.) 

95. Milyen irányból és hogyan történhet a foglalt vágányra járás? (F.2.5.24.) 

96. Mi a járművezető teendője, ha megállt a foglalt vágányon? (F.2.5.28.) 

97. Mi a járművezető teendője, ha a vonat az ajtónyitási engedélyezési körzet előtt 

állt meg? (F.2.5.30.-31.) 

98. Mi a járművezető teendője, ha a vonat az ajtónyitási engedélyezési körzet után 

állt meg? (F.2.5.32.-37.) 

99. Ismertesse a pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályait! 

(F.2.5.38.- 41.) 

100. Ismertesse a közlekedő személyvonaton

 vészjelző működés esetén követendő eljárás szabályait! (F.2.5.42.- 

46.) 

101. Mikor végezhet járművezető hibaelhárítást? (F.2.5.47.) 

102. Ismertesse a meghibásodott szerelvény forgalomból történő 

kivonásakor a hiba megállapítására vonatkozó szabályokat! (F.2.5.52.- 63.) 

103. Ismertesse az IOS üzeneteket! (F.2.5.55.-56.) 

104. Ismertesse az eljárást, ha a fedélzeti berendezés hibája miatt a jármű 

csak csökkentett üzemben tud közlekedni! (F.2.5.59.-63.) 

105. Mi az eljárás, ha csak ATPR-25 vagy ATC By járműtovábbítási 

üzemmód érhető el? (F.2.5.61.) 

106. Ismertesse az autostop hiba esetén követendő eljárás szabályait! 

(F.2.5.64.- 65.) 
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107. Ismertesse az eljárást ajtóhiba és ablaktörés esetén! (F.2.5.66.-72.) 

108. Ismertesse a jármű CBTC

 berendezésének meghibásodása esetén követendő eljárást! (F.2.5.73.- 79.) 

109. Ismertesse az üzemképtelenség

 fogalmát, és a követendő eljárást! (F.2.100.,5.84.-88.) 

110. Hová kell félreállítani a vonatot, ha üzemképtelenségét a 

kerékpárgördülés képtelensége (beékelődése) okozza? (F.2.5.87.) 

111. Ismertesse gördülés képtelenség

 fogalmát és a követendő eljárást! (F.2.102.,5.87.) 

112. Ismertesse a mozgásképtelenség

 fogalmát és a követendő eljárást! (F.2.2.101., 5.89.-

98.) 

113. Ismertesse a vasútbiztosító és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemre 

való átvételét! (F.2.5.101.-109.) 

114. Ismertesse a váltókörzetek helyi üzemre való átvételét! (F.2.5.110.-113.) 

115. Pályahiba bejelentésekor a jelentésben mit kell meghatározni? 
(F.2.5.123.) 

116. A hibás pálya szakaszon a KFM mikor rendelhet el AM 

járműtovábbítási üzemmódot? (F.2.5.141.) 

117. Feszültség és forgalom alatti pályán történő munkavégzés esetén 

mekkora mértékű sebességkorlátozást kell bevezetni? (F.2.5.151.) 

118. Ismertesse a jelző fényáramköri hiba esetén követendő eljárást! 

(F.2.5.160.- 162.) 

119. A vonat fedélzeti ATC berendezésének hibája esetén melyik üzemmód 

használható? (F.2.5.188.) 

120. Ismertesse a pályamenti telepített vagy

 központi berendezések meghibásodása esetén a forgalom fenntartásának 

feltételeit! (F.2.5.194.- 206.) 

121. Ismertesse a pálya meghibásodása esetén követendő eljárást! 

(F.2.5.121.- 143.) 

122. Ki rendelhet el sebességkorlátozást? (F.2.5.144.) 

123. Ismertesse a vágányzár elrendelésének szabályait! (F.2.5.153.) 

124. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó? (F.2.5.184.) 

125. Mi a teendő ATC vészfékezés esetén? (F.2.5.188.-191.) 

126. Ismertesse a foglalt vágányra járás szabályait! (F.2.5.212.-24.) 

127. Ismertesse a vonat üzemképtelen rádiótelefonnal történő forgalomba 

állításának szabályait! (F.2.5.220.-221.) 

128. Mi a teendő forgalomban lévő vonat rádiótelefonjának meghibásodása 

esetén? (F.2.5.221.) 

129. Üzemképtelen rádiótelefonnal forgalomba lehet-e állítani vonatot? 

(F.2.5.221.) 

130. Hogyan tarható fenn a forgalom a rádiótelefon-hálózat üzemléptelensége 

esetén? (F.2.5.223-225.) 

131. Hogyan jut a közlekedő vonatok tudomására, hogy a KFM rádiótelefon 

berendezése üzemképtelenné vált? (F.2.5.225.) 
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132. Meghibásodott rádiótelefonnal közlekedő vonat személyzetének hogyan 

adja ki rendelkezéseit, illetve értesítéseit a KFM? (F.2.5.225.) 

133. Ismertesse a vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés 

együttes és teljes használhatatlansága esetén követendő eljárás szabályait! 

(F.2.5.226.- 227.) 

134. Ismertesse az áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén 

követendő eljárást! (F.2.5.228.-235.) 

135. Ismertesse a „rendkívüli esemény” fogalmát és az általános 

rendelkezéseket! (F.2.2.115.,6.1. – 6.) 

136. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény 

bekövetkeztekor, ha a KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (F.2.6.8.) 

137. Kinek az engedélyével lehet belépni a feszültség és forgalom alatti 

pályára? (F.2.6.11.) 

138. Ismertesse a „forgalom és feszültség alatti pályára” való belépéssel 

és az erre jogosító „Igazolvánnyal” kapcsolatos tudnivalókat! ( F.2.6.13.,-15.) 

139. Ismertesse a „feszültség és forgalom alatti pályára” való belépés 

feltételeit! (F.2.6.18., -20.) 

140. Ismertesse a „Feszültség és forgalom alatti” pályára történő belépésre, 

az ott történő munkavégzésre és a kilépésre vonatkozó szabályokat! (F.2.6.21.,-

36.) 

141. Mikor kell rendkívüli feszültségmentesítést kérni a motorkocsi-

vezetőnek, ha vonatáról belépnek a feszültség és forgalom alatti pályára? 

(F.2.6.22.) 

142. A feszültség és forgalom alatti pályára belépő dolgozót szállító vonat 

tovább haladásáról honnan értesül a KFM? (F.2.6.24.) 

143. Mikor folytathatja útját a vonat, ha a feszültség és forgalom alatti 

pályára belépő dolgozó már leszállt? (F.2.6.24.) 

144. Mi a KFM teendője, ha dolgozók léptek be a feszültség és forgalom 

alatti pályára? (F.2.6.27.) 

145. A feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodó, kilépni szándékozó 

dolgozó mikor hagyhatja el biztonságos helyét? (F.2.6.34.) 

146. A feszültség és forgalom alatti pályáról kilépő dolgozó vonatra való 

felszállását ki köteles jelenteni a KFM -nek? (F.2.6.36.) 

147. Ismertesse a rendkívüli feszültségmentesítésre és rendkívüli 

kikapcsolásra vonatkozó általános szabályokat! (F.2.6.37.- 44.) 

148. Ismertesse a KFM -en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés 

szabályait! (F.2.6.45.- 48.) 

149. Veszélyeztetés esetén az észlelő metró-dolgozó kitől köteles azonnal 

feszültségmentesítést kérni? (F.2.6.45., 46.) 

150. Ismertesse a peronvész-

kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályait! 

(F.2.6.49.- 53.) 

151. Ismertesse a feszültség kimaradás esetén követendő eljárást! 

(F.2.6.54.,- 56.) 
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152. Ismertesse a zárlat következtében előállott feszültség kimaradás esetén 

követendő eljárást! (F.2.6.57.-59.) 

153. Rendkívüli esemény esetén, ki rendelheti el a vonatból való alagúti 

kiszállítást? (F.2.6.64.) 

154. Ismertesse az utasok rendkívüli alagúti kiszállítására vonatkozó 

szabályokat! (F.2.6.72.-77.) 

155. Ismertesse a tűz esetén követendő eljárást állomáson! (F.2.6.78.-99.) 

156. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése 

esetén mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? (F.2.6.82.) 

157. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét 

kinek köteles jelenteni a járművezető? (F.2.6.100.) 

158. Ismertesse a tűz esetén követendő eljárást személyszállító vonaton! 

(F.2.6.100.-115.) 

159. Mi a vonatszemélyzet teendője, ha az alagútban közlekedő vonaton tűz 

üt ki? (F.2.6.104.) 

160. Ismertesse az Utasbalesetek bekövetkezése esetén követendő általános 

szabályokat! Utas baleset esetén ki állapíthatja meg a halál beálltát? 

(F.2.6.116.- 120.) 

161. Ismertesse az eljárást, ha az utas a pályára került! (F.2.6.121.-134.) 

162. Ismertesse a váltófelvágás fogalmát és a bekövetkeztekor követendő 

eljárást! (F.2.2.65.,6.137.-143.) 

163. Milyen feltételekkel szabad a felvágott váltón megálló vonattal 

visszatolatni? (F.2.6.139.) 

164. A vonatot felvágott váltóról milyen sebességgel lehet eltávolítani? 

(F:2.6.140.) 

165. Ki rendelhet el állomástávolságú közlekedést és kik biztosítják a forgalom 

fenntartásának feltételeit az állomástávolságú közlekedéskor? (F.2.6.151.) 

166. Ismertesse az állomástávolságú közlekedés általános szabályait! 

(F.2.6.151.- 162.) 

167. Mit nevezünk állomástávolságú közlekedésnek és hogyan kell értelmezni 

a fényjelzők jelzéseit az állomástávolságú közlekedésre kijelölt 

vonalszakaszon? (F.2.2.53.,6.155.) 

168. Mikor szabad az állomásban tartózkodó vonat ajtajait bezárni 

állomástávolságú közlekedés esetén és mi a vonatszemélyzet teendője, ha a 

vonat az állomásból teljes hosszával kihaladt? (F.2.6.157.-160.) 

169. Hol kell hírkapcsolatot tartania a KFM -el a vonatszemélyzetnek 

állomástávolságú közlekedéskor és mi a teendő ha a KFM rádiótelefonja 

meghibásodik? (F.2.6.157.-161.) 

170. Ismertesse a helytelen irányú közlekedés és az egyvágányú közlekedés 

szabályait! (F.2.6.163.- 175.) 

171. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség helytelen irányú 

közlekedés esetén szabad állomásközben? (F.2.6.168.) 

172. Ismertesse a feszültségmentes pályára történő belépés rendjét! (F.2.7.12.) 
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173. Hogyan kell a K–Ny-i metróvonalon két személyszállító vonat között 

szolgálati vonatot közlekedtetni üzemidőben? (F.2.7.45.) 

174. Ismertesse a tolatási műveletek általános rendelkezéseit! (F.2.8.1-8.) 

175. Ismertesse a tolatási műveletek során alkalmazható sebesség értékeket! 

(F.2.8.9-11.) 

176. Ismertesse a vágánykapcsolatos állomásokon történő tolatás 

szabályait! (F.2. 8.20-21.) 

177. Ismertesse a járműtelepen a harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő 

tolatás szabályait! (F.2.8.22.- 30.) 

178. Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon 

történő tolatások megszervezése? (F.2.8.23.) 

179. A járműtelepi vágányokon tolatás során alkalmazható legnagyobb 

sebesség mekkora lehet? (F.2.8.24.) 

180. Álló járművet 10 m-nél kisebb távolságról

 milyen sebességgel lehet megközelíteni? (F.2.8.40.) 

181. Ismertesse a próbafutás szabályait! (F.2.9.1.- 25.) 

182. Mekkora a megengedett

 legnagyobb sebesség próbapályán végzett próbafutás során, 

kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén? (F.2.9.17.) 

183. Mekkora a megengedett

 legnagyobb sebesség próbavágányra való behaladás 

esetén? (F.2.9.18.) 

184. Mekkora a megengedett legnagyobb

 sebesség a próbafutás első menetében? (F.2.9.18.) 

185. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás harmadik 

menetében? (F.2.9.18.) 

186. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás második 

menetében? (F.2.9.18.) 

187. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás negyedik 

menetében? (F.2.9.18.) 

188. Mekkora a megengedett legnagyobb

 sebesség a próbafutás ötödik menetében? (F.2.9.18.) 

189. Mi a teendő a próbavágányon végzett

 próbafutás első menetében? (F.2.9.18.) 

190. Ismertesse a fővágányokon végzett vonali próbafutás szabályait! 

(F.2.9.20.- 21.) 

191. Ismertesse az állomások utasforgalmának megszervezésére 

vonatkozó általános szabályokat! (F.2.11.1.-10.) 

192. Ismertesse a menetrendi eltérés fogalmát, fajtáit! (F.2.12.17.- 19.) 

193. Mekkora menetrendi zavart kell eseményként kezelni? (F.2.12.19.-20.) 

194. Hogyan kell menetrendjébe visszaállítani a késett vonatot? (F.2.12.21.) 

195. Hogyan kell menetrendjébe visszaállítani a siető vonatot? (F.2.12.22.) 

196. Ismertesse a személyszállító vonatok számozását! (F.2.12.38.- 40.) 

197. Ismertesse a szolgálati okmány fogalmát, kezelésének alapvető 
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szabályait! (F.2.12.42.-47.) 

198. Ismertesse a személyvonati menetlevél vezetését és kezelését! 

(F.2.12.53.- 55., 12.57.-61.) 

 

199. Kinek és mikor kell jelenteni ha a menetokmány elveszett, vagy 

használhatatlanná vált? (F.2.12.61.) 

200. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség 700 mm, vagy ennél 

kisebb átmérőjű kerékkel rendelkező járművek közlekedésekor kitérőkön és 

vágányátszeléseken? (F.2. 1. számú melléklet) 

201. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, 

biztosított váltón, mindkét irányban? (F.2. 1. számú melléklet) 

202. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, 

le nem zárt váltón, mindkét irányban? (F.2.1. számú melléklet) 

203. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, 

lezárt váltón, mindkét irányban? (F.2.1. számú melléklet) 

 
 
 

BKV Zrt t. Kelet-nyugati metróvonal V. 1. Szolgálati Szabályzata sz AM5–M2 
típusú vonat vezetői számára (2013. szeptember 1.) 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

 
1. Üzemidőben a mindkét vonalon közlekedő szerelvény milyen feltételekkel 

közlekedtethető? (202.) 
2. Ki a felelős a segélyvonat és a meghibásodott vonat helyes összecsatolásáért? 

(218.) 
3. Segélyvonat közlekedésekor, az összecsatolt két vonat biztonságos 

továbbításáért ki a felelős? (218.) 
4. Ki jelenti a KFM-nek a segélyvonat szükségességét? (214.) 
5. Mi a teendő, ha a járművezetéshez szükséges kulcsok bármelyike elveszik, vagy 

használhatatlanná válik? (220.) 
6. Mit jelent az ATPM üzemmód? (122.) 
7. Mit jelent az ATPR üzemmód? (122.) 
8. Hány helyzete van a mesterkulcsnak? (123.) 
9. Hány állása van az üzemmódválasztó (MS) kapcsolónak? (123.) 
10. Mi az AM Start eszköz és funkciója? (125.) 
11. Mi a teendő, ha az ajtó vésznyitót (EED) működtették, és a vonat megállt? (242.) 
12. Mi a teendő utasszállító vonaton, tűz és füstjelzés esetén? (251.) 
13. Mi az elsődleges teendője a járművezetőnek, ha menet közben az ajtó vésznyitót 

(EED) működtették? (242.) 
14. Mikor kell a vonatból az utasokat kiszállítani? (212.) 
15. Mikor köteles a járművezető segélyvonatot kérni? (213.) 
16. Mikor köteles a vonatszemélyzet rendkívüli felülvizsgálatot kérni (vonatcsere 

végállomáson)? (209.) 
17. Mikor szabad a „földelés kérés” kapcsolót működtetni? (234-235.) 
18. Mit kell ellenőrizni forgalomba álláskor az átadó szakaszon a megállási pontnál? 

(129.) 
19. Utasok rendkívüli kiszállítása esetén a földelés kérés vezérlő kapcsolót hogyan 
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kell kezelni? (234-235.) 
20. Mennyi az összecsatolt segélyvonat és hibás vonat maximális engedélyezett 

sebessége? (218-219.) 
21. Mikor és kin keresztül köteles a járművezető. a műszaki mentőcsoportot kihívni? 

(226.) 
22. Mi az eljárás, ha a vonatszemélyzet tudomást szerez arról, hogy a vonatán 

haláleset történt? (239.) 
 

 
Szóbeli vizsgakérdések 

 
1. Ismertesse a vonattovábbítási üzemmódokat! (V.1.119.- 127.) 

2. Ismertesse mindkét vonalat érintő vonatközlekedés szabályait! (V.1.201.-206.) 

3. Milyen esetekben köteles a vonatszemélyzet az utasokat kiszállítani, és ki dönt 

az utaskiszállításról? (V.1.212.) 

4. Milyen esetekben köteles a vonatszemélyzet rendkívüli felülvizsgálatot kérni? 

(V.1.209.) 

5. Milyen esetekben köteles a motorkocsi-vezető segélyvonatot kérni, és hogyan 

kell segélyvonatot kérni? (V.1.213.) 

6. Ismertesse a közlekedés szabályait, ha a segélyvonat tolja a hibás vonatot! 

(V.1.217.-218) 

7. Ismertesse a közlekedés szabályait, ha a segélyvonat húzza a hibás vonatot! 

(V.1.217.,219.) 

8. Mekkora a megengedett sebesség, ha a segélyvonat tolja a hibás vonatot? 

(V.1.218.) 

9. Mekkora a megengedett sebesség, ha a segélyvonat húzza a hibás vonatot? 

(V.1.219.) 

10. Mikor köteles a járművezető műszaki mentőcsoportot hívni a KFM-en keresztül? 

(V.1.226.) 

11. Ismertesse az ütközés esetén követendő szabályokat! (V.1.227.-228.) 

12. Ismertesse a várakozás esetén követendő szabályokat! (V.1.229.-231.) 

13. Mi a teendő utasok rendkívüli kiszállítása esetén? (V.1.232.-235.) 

14. Ismertesse utasbaleset esetén követendő szabályokat! (V.1.236.-241.) 

15. Mi a teendő vészjelző és vésznyitó működtetés esetén? (V.1.242.-248.) 

16. Ismertesse az eljárást tűz esetén! (V.1.249.-258.) 
 

 
BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 

(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 
 

Írásbeli vizsga kérdések 
 

1. Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, EDI, és a 
járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? (23.) 

2. Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati vonatok 
közlekedésének rendjéről? (34.) 

3. Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
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közlekedéséről szóló értesítésnek? (34.) 
4. A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati vonatok 

közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? (34.) 
5. Mikor szabad járműveket összekapcsolni? (47.) 
6. Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? (173.) 
7. Ki köteles gondoskodni a szolgálati vonat menetokmányának kezeltetéséről, 

vezetéséről és leadásáról? (175.) 
8. Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? (176.) 
9. Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-próbát 

tartani? (177.) 
10. Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik munkalappal 

nem rendelkeznek? (187.) 
11. Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai betartsák 

az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági szabályokat? (188.) 
12. Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 

továbbhaladására? (200.) 
13. Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? (219.) 
14. A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM megbízottja 

hogyan köteles intézkedni? (223.) 
15. Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 

segélyvonatot kérni? (227.) 
16. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? (230.) 
17. Hol van a szolgálati vonatok tényleges forgalomba állási helye az É-D vonalon? 

(3.sz.mell) 
18. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség TVG vontatta szolgálati vonatnál? 

(2.sz.mell.) 
19. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség tolt menetben közlekedő szolgálati 

vonatnál? (2.sz.mell.) 
20. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen motorkocsi 

mozgatásakor? (2.sz. mell.) 
 

Szóbeli vizsga kérdések 
 

 

1. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! 

(1;4,6.) 

2. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 

3. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 

4. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat!(21-34.) 

5. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 

6. Ismertesse a külső felek részére történő szállítás szabályait! (40-46.) 

7. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47-53.) 

8. Ismertesse a z önműködő kapcsolószerkezettel történő járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (54.) 

9. Ismertesse a Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülékkel történő 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (55-65.) 
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10. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (66-73.) 

11. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 

12. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (80-87.) 

13. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! (88-

93.) 

14. Ismertesse a félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolását! (94-96.) 

15. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 

16. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! (107-

110.) 

17. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 

18. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121-126.) 

19. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 

20. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-145.) 

21. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146-160.) 

22. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 

23. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános szabályokat! 

(169-182.) 

24. Ismertesse a munkacsapat szolgálati vonaton történő szállításának szabályait! 

(183-192.) 

25. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 

26. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 

 
 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

A megfelelt szinthez 45 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasítás (UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) hatálya alá tartozó pályahálózaton 
alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
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valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító vonat közlekedése-, tolatás-, 
próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, és a V.1. Szolgálati Szabályzat előírásait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás M2 
metróvonalra és az összekötő vágányra érvényes előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését 
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38/C.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VONATFORGALOM IRÁNYÍTÓ 

(BKV ZRT. DÉL-BUDA - RÁKOSPALOTA M4 METRÓVONAL F.2. 

FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-

KAV2022/1–M2   

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása: 

• 20 kérdés a BKV ZRt Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. 
Jelzési Utasításból  (VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 20 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasításból ( VHF/75600-1/2017-NFM) 

• 10 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal V.1. 
Szolgálati Szabályzatából ( VHF/75609-1/2017-NFM) 

• 10 kérdés a BKV Zrt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013), 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 

kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 

és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 

kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 

vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 

helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  
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• Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.” 

  

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési 
Utasításból  (VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasításból  (VHF/75600-1/2017-NFM) 

• 1 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal  V.1. Szolgálati 
Szabályzatából ( VHF/75609-1/2017-NFM) 

• 1 kérdés a BKV Zrt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 

 

 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 
BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás  

(VHF/75607-1/2017- NFM) 
 
 
13. Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete és a jelzésekkel kapcsolatos általános 

rendelkezések 
13.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 

 
14. Általános rendelkezések 

14.1. Az utasítás hatálya 
14.2. Az utasítás tartalma 
14.3. Az utasítás ismerete 

 
15. A jelzők és jelzőeszközök 

15.1. Jelzők és jelzőeszközök 
15.2. A jelzések parancselve 
15.3. A jelzések 
15.4. Távolbalátás korlátozottsága 
15.5. Szabadlátás korlátozottsága 
15.6. A jelzések adása, megfigyelésük 
15.7. Eltérő értelmű jelzések 

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_001
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15.8. Kétes jelzés 
15.9. Érvénytelen jelzők 
15.10. Használhatatlan jelzők 
15.11. Kézi jelzőeszközök 
15.12. Forgalmi szempontból a jelzők 
15.13. A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód 

függvényében 
 
16. Fényjelzők és jelzéseik 

16.1. Fényjelzők kialakítása 
16.2. Fényjelzők jelölése 
16.3. Fényjelzők vezérlése 
16.4. Fényjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

 
17. Az M4 metróvonalon alkalmazott fényjelzők 

17.1. Főjelzők 
17.2. Főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
17.3. Vonali főjelzők jelzései 
17.4. Járműtelepi főjelző jelzései 
17.5. Ismétlőjelzők 
17.6. Ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
17.7. Tolatásjelzők 
17.8. Tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
17.9. Tolatásjelzők jelzései 
17.10. Menetengedély-határ jelzők 

17.11. Menetengedély-határ jelzőkre vonatkozó rendelkezések 
17.12. Menetengedély-határ jelzők jelzései 

 
18. Egyéb jelzők és jelzéseik 

18.1. Váltójelzők 
18.2. Az egyszerű váltók jelzései 
18.3. Az átszelési váltók jelzései 
18.4. Vágányzáró jelző 
18.5. Megállás helye jelzők 
18.6. Pontos megállás helye jelző 
18.7. Próbapálya CBTC üzemi megállás helye jelző 
18.8. Vonathossztól függő megállás helye jelző 
18.9. Lassúmenet jelzései 
18.10. Biztonsági határjelző 
18.11. Vonathossz jelző 
18.12. Áramot kikapcsolni jelző 
18.13. Feszültségállapot jelző 
18.14. A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők 

 
 
19. Hordozható jelzőeszközök 

19.1. Járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
19.2. A „Pályán munkások dolgoznak.” jelzőeszköz. 

 
20. A metró dolgozóinak kézi jelzései 
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21. A mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései 
 

22. Jelzések a vonatokon és járműveken 
 

23. Figyelmeztető jelek 
23.1. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
23.2. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
23.3. Szelvény tábla 

 
24. Mellékletek 

24.1. 1.sz.melléklet: A vonatbefolyásoló berendezés hangjelzése a 
vonatszemélyzet számára 

24.2. Éberségi hangjelzés 
24.3. Riasztási hangjelzések. 
24.4. 3.sz. melléklet: Szolgálatban levő személyek felszerelése 

jelzőeszközökkel 
 

BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/75600-1/2017-NFM) 

 
 
11. Általános rendelkezések 

1.7. Az utasítás hatálya 
1.8. Az utasítás tartalma 
1.9. Az utasítás ismerete 

 
12. Meghatározások 

12.1. Forgalmi szolgálat, Társszolgálat, Végrehajtó forgalmi szolgálat 
12.2. Szolgálati főnök, Szolgálati elöljáró 
12.3. Szolgálati hely, Szolgálati okmány 
12.4. Parancskönyv, Rendelkezések könyve, Értesítő könyv 
12.5. Rendelkezés, Rendelkezési jog átadása 
12.6. Döntési jogosultság, Intézkedési jog. 

 
Metró munkakörök 
12.7. Központi forgalmi menetirányító 
12.8. Blokk-poszt járműtelepi forgalmi szolgálattevő 
12.9. Központi forgalmi operátor 
12.10. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
12.11. Műszakvezető diszpécser 
12.12. Központ forgalmi menetirányító megbízottja 
12.13. Állomási diszpécser – járművezető. 
12.14. Kocsiszíni diszpécser 
12.15. Járművezető instruktor 
12.16. Metró járművezető 
12.17. Mozgató járművezető 
12.18. Tolatásvezető 
12.19. Energiadiszpécser 
12.20. Műszaki diszpécser, Műszaki ügyeletes. 
12.21. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
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12.22. Pályamester 
 

Metró tevékenységi körök 
12.23. Központi forgalmi menetirányító helyszíni megbízottja 
12.24. Beavatkozó járművezető 
12.25. Járműfelügyelet 
12.26. Váltókezelő 

 
Metró üzemi technológiai meghatározások 
12.27. Forgalmi vágányok 
12.28. Járműtelepi vágányok 
12.29. Jobb vágány, bal vágány 
12.30. Helyes irány, helytelen irány 
12.31. Kihúzó vágány 
12.32. Csonka vágány 
12.33. Összekötő vágány 

12.34. Forgalomtechnológiai határ 
12.35. Átadó szakasz 
12.36. Űrszelvény, rakszelvény 
12.37. Vágányút 
12.38. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
12.39. Állomás 
12.40. Állomásköz 
12.41. Térköz 
12.42. Virtuális térköz 
12.43. Fizikai térköz 
12.44. Statikus követési rend 
12.45. Dinamikus követési rend 
12.46. Menetengedély határ (MAL) 
12.47. Közlekedés állomás távolságban 
12.48. Foglalt vágányra járás 
12.49. Járműtelep 
12.50. Próbapálya 
12.51. Kitérő 
12.52. Biztosított váltó 
12.53. Lezárt váltó 
12.54. Le nem zárt váltó 
12.55. Lezárható és le nem zárható váltók 
12.56. Érintett váltó 
12.57. Védőváltó 
12.58. A váltó helyes állása 
12.59. Váltófelvágás 
12.60. Aláváltás 
12.61. Forgalom leállítása 
12.62. Forgalom korlátozása 
12.63. Előre tervezett vágányzár 
12.64. Előre nem tervezett vágányzár 
12.65. Biztonságkritikus kezelés 
12.66. Éberségi berendezés 
12.67. Fedélzeti automatika 
12.68. Fedélzeti automatika üzemállapotai 
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12.69. A jármű üzemen kívüli készenléti (stand-by) állapota 
12.70. Automatikus üzemmód (MTO) 
12.71. ATPR üzemmód 
12.72. Transzponder (baliz) 
12.73. Jármű fedélzeti ATC berendezések rendszerinicializálása 
12.74. Lokalizálás 
12.75. Kalibrálás 
12.76. Harmadik-sín 
12.77. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása 
12.78. Tápkörzet 
12.79. Rövidre záró - földelő megszakító 
12.80. Rövidre záró kézi készülék 
12.81. Védelmi áramkörök 

12.82. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
12.83. Kezelési körzet 
12.84. Hírközlő berendezések 
12.85. Hangrögzítő berendezés 
12.86. Tolatás 
12.87. Járműmegfutamodás 
12.88. Szerelvény 
12.89. Vonat 
12.90. Személyszállító vonat 
12.91. Vonatszemélyzet 
12.92. Vonatfordítás 
12.93. A vonatnál alkalmazható sebesség 
12.94. Üzemi fékút 
12.95. Vészfékút 
12.96. Csökkentett fékút 
12.97. A vonat működésképtelen 
12.98. A vonat üzemképtelen 
12.99. A vonat mozgásképtelen 
12.100. A vonat gördülés képtelen 
12.101. Biztonsági járat 
12.102. Próbavonat 
12.103. Teszt vonat 
12.104. Szolgálati vonat 
12.105. Menetrend 
12.106. Menetrendi nap 
12.107. Üzemkezdet 
12.108. Forgalomba helyezés 
12.109. Üzemidő 
12.110. Üzemszünet 
12.111. Üzemszerű forgalom 
12.112. Vegyes forgalom 
12.113. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
12.114. Rendkívüli esemény 
12.115. Havária esemény 

 
13. A forgalmi szolgálat ellátása 

3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 
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3.13. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.14. Szolgálatra jelentkezés 
3.15. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása 
3.16. Betegség bejelentése 
3.17. Szolgálat átadás, - átvétel 
3.18. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.19. Szolgálat ellenőrzése 
3.20. Szolgálati fegyelem 
3.21. Szolgálati felelősség 
3.22. Szolgálati út 

 

14. Rendelkezések kiadása 
14.1. Általános rendelkezések 
14.2. Szóbeli rendelkezések 
14.3. Szóbeli rendelkezések kiadása rádiótelefonon keresztül 
14.4. Írásbeli rendelkezések 

 
15. Üzemszerű forgalom 

15.1. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
15.2. Hozzájárulások 
15.3. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tároló helyre 
5.4. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése 
5.5. Személyszállító vonatok forgalomba állítása 
5.6. A személyszállító vonatok élesztése 
5.7. Biztonsági járat 
5.8. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
5.18. Járműfelügyelet menet közben 
5.19. A személyszállító vonatok áthaladása állomáson 
5.20. A személyszállító vonatok fordítása 
5.21. A személyszállító vonatok forgalomból való kiállása 
5.22. Vonali szerelvénytárolás 
5.23. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
5.24. A vonal forgalmának leállítása 
5.25. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése 
5.26. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tároló helyről 

 
16. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

16.1. Általános rendelkezések 
16.2. Járművezetői beavatkozás szabályai 
6.3. A vonatok forgalomba állítása 
6.4. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
6.5. Járműfelügyelet menetközben 
6.6. Vonatok behaladása állomásra és kihúzó vágányra 
6.7. Vonatok áthaladása állomáson 
6.8. A vonatok fordítása 
6.9. A vonatok forgalomból való kiállása 
6.17. Foglalt vágányra járás 
6.18. Állomási kijelölt megállás helyétől eltérő megállás esetén követendő 

eljárás. 
6.19. A vonat ajtónyitás-engedélyezés körzet után áll meg.(állomási túlfutás) 
6.20. Pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályai. 
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6.21. Eljárás ha a közlekedő személyvonaton vészjelzőt működtettek 
6.22. Eljárás ha a közlekedő személyvonaton ajtó vésznyitót működtettek 
6.23. Jármű meghibásodás esetén követendő eljárás. 
6.24. A hiba megállapítása és jelentése 
6.25. Hibakezelés a vonalon. 
6.26. A vonat működésképtelen 
6.27. A vonat üzemképtelen 

6.28. A vonat mozgásképtelen 
6.29. A vonat gördülésképtelen 
6.30. Eljárás vezetői konzol -fedél hiba jelzés esetén 
6.31. Füst vagy tűzérzékelő hiba 
6.32. Utas szállítás ATPR üzemmódban 
6.33. Meghibásodott szerelvény kivonása forgalomból 
6.34. Akadályérzékelő, beesés gátló takarólemez hiba. 
6.35. Ajtóhiba, ablaktörés 
6.36. A jármű CBTC berendezésének meghibásodása 
6.37. ATC vészfékezés esetén követendő eljárás 
6.38. Az állomási utasforgalom-irányító berendezés távfelügyeletbe történő 

átvétele. 
6.39. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.40. Vasútbiztosító, forgalomirányító berendezés és vonatvezérlő rendszer 
6.41. meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.42. A gördülőállomány ATC fedélzeti berendezésének meghibásodása 

esetén követendő eljárás. 
6.43. Pályamenti berendezés meghibásodás esetén követendő eljárás. 
6.44. PPE automatika üzemképtelensége esetén követendő eljárás. 
6.45. Hírközlő berendezések meghibásodása. 
6.46. Állomási utasterek megfigyelésére szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodása esetén követendő eljárás 
6.47. Vonat utasterek megfigyelésére szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodása esetén követendő eljárás. 
 
17. Rendkívüli események 

17.1. Általános rendelkezések 
17.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje 
17.3. Rendkívüli feszültségmentesítés,rendkívüli kikapcsolás 
17.4. Állomás lezárása 
17.5. Eljárás vésznyitással kezdeményezett menekítés esetén 
17.6. Eljárás homlokoldali menekítő ajtónyitás kezdeményezése esetén 
17.7. Eljárás alagúti kiszállítás esetén 
17.8. Eljárás tűz esetén 
17.9. Eljárás ha a vonaton utas rosszullét következett be. 
17.10. Utas rosszullétből bekövetkező haláleset. 
17.11. Eljárás ha az utas a pályára esett 
17.12. Gázolás 
17.13. A helyszíni megbízott feladatai gázolás esetén 
17.14. A baleset dokumentálása 
17.15. Váltófelvágás 
17.16. Villamos vezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen. 
17.17. Állomástávolságú közlekedés. 
17.18. Helytelen irányú közlekedés. 
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17.19. Egyvágányú közlekedés. 
 

18. Havaria események 
18.1. Általános rendelkezések 
18.2. Állomási menekítés 
18.3. Alagúti kiszállítás 
18.4. Robbanóanyag,gyanús csomag észlelése. 
18.5. Bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) 
18.6. Egyéb havaria esemény bekövetkezése 
8.7. A helyszín biztosítása. 

 
19. Üzemszünet 

9.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
9.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
9.3. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
20. Tolatás 

20.1. Általános rendelkezések 
20.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon 
20.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon 
20.4. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) 

vágányokon 
20.5. Járművek kapcsolása 

 
21. Próbafutás 

21.1. Általános rendelkezések 
21.2. Próbafutás igénylése 
21.3. Próbafutás lebonyolítása 
21.4. Próbafutásban résztvevő személyek. 
21.5. Alkalmazható sebességek. 
21.6. Eljárás hibajelzés esetén. 
21.7. Eljárás kedvezőtlen időjárás esetén 
21.8. ATC berendezés próbája 
21.9. Próbafutás bekapcsolt szerviz kapcsolóval 
21.10. Próbafutás befejezése. 
21.11. Tesztfutás lebonyolítása. 

 
12. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése 
12.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
14. Állomások utasforgalmának megszervezése 

14.1. Általános rendelkezések 
14.2. Utasterek ellenőrzése 
14.3. Utastájékoztatás 
14.4. Utasok védelme 
14.5. Mozgólépcsők indítása leállítása 
14.6. Mozgólépcső meghibásodás esetén követendő eljárás 
14.7. Utasok mozgólépcsőn történő utazása 
14.8. Szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn 
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15. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok 
15.1. A menetrend 
15.2. A menetrendszerkesztő közlekedés 
15.3. Menetrendi eltérés 
15.4. A vonatok számozása 
15.5. Szolgálati okmányok , 
15.6. Menetokmányok, fedélzeti napló 

 
15. 1.sz.melléklet (teljes szöveg) 

 

16. 2.sz.melléklet (teljes szöveg) 
 

17. 3.sz.melléklet (teljes szöveg) 
 
 
 

BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata ( 
VHF/75609-1/2017-NFM) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. A szabályzat tartalma 
1.2. A szabályzat hatálya 
1.3. A szabályzat ismerete 

 
2. A járműszemélyzet általános feladatai személyzettel ellátott jármű 

esetén,valamint központi járműfelügyelői feladatokat ellátók munkavállalók 
kötelességei 
2.1. Felelősség 
2.2. Szolgálati kötelességek 
2.3. Szolgálati beosztás és a szolgálat ellátásának feltételei 
2.4. Szolgálatra jelentkezés, szolgálat ellátása 
2.5. A jármű vezetésének átadása ATPR üzemmódban. 
2.6. Szolgálati előljárók 
2.7. Szolgálati út 
2.8. A jármű központi felügyelete MTO üzemmódban. 
2.9. A jármű altatott és élesztett állapota. 
2.10. Fékpróba 
2.11. Fékpróba végrehajtása MTO üzemmódban. 
2.12. Fékpróba végrehajtása ATPR üzemmódban 
2.13. A vezetői konzol aktív és inaktív állapota 
2.14. Felszerelési tárgyak 

 
3. A jármű átvétele és leadása 

3.1. Általános rendelkezések 
3.2. A jármű helyi (teljes ATPR Üzemű) átvétele és leadása 
3.3. Átvétele lengőkábellel ellátott tárolóhelyen 

3.4. Az élesztés folyamata 
3.5. Az utastér ellenőrzése 
3.6. Vészjelző készülékek ellenőrzése. 
3.7. A működéspróba menete. 
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3.8. Leadás lengőkábellel ellátott tárolóhelyen 
3.9. Átvétel harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen 
3.10. Leadás harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen 
3.11. A jármű központi (egyszerűsített MTO üzemű ) átvétele és leadása. 
3.12. Átvétel harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen. 
3.13. Az élesztés folyamata 
3.14. A jármű ellenőrzése 
3.15. A működéspróba menete 
3.16. Leadás harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen 
3.17. Belépés vonali és járműtelepi tárolóhelyre 
3.18. Kilépés vonali és járműtelepi tárolóhelyről 

 
4. Jármű tárolóhelyi ki- és behaladása 

Jármű tárolóhelyi ki és behaladása MTO üzemmódban. 
4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Kihaladás harmadik sínnel ellátott tárolóhelyről 
4.3. Behaladás harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyre 

 
Tárolóhelyi ki- és behaladás ATPR üzemmódban 
4.4. Általános rendelkezések. 
4.5. Kihaladás lengőkábeles tárolóhelyről 
4.6. Behaladás lengőkábellel ellátott tárolóhelyre 
4.7. Kihaladás harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyről 
4.8. Behaladás harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyre. 

 
5. Üzemszerű forgalom 

5.1. Járműtovábbítási üzemmódok. 
5.2. Biztonsági járat közlekedése 
5.3. Jármű közlekedtetése 
5.4. Pontos helyen történő megállás, utastéri ajtók nyitása állomáson 
5.5. Forgalomból történő kiállás 

 
6. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

Jármű közlekedtetése ATPR üzemmódban 
6.1. Állomási tartózkodás, állomási indítás 
6.2. Magatartás menetközben. 
6.3. Állomási behaladás 
6.4. Pontos helyen történő megállás, utastéri ajtók nyitása állomáson 
6.5. Állomási áthaladás 
6.6. Fordítás 
6.7. Irányváltás állomási peron mellett 
6.8. Forgalomból történő kiállás 

 

Meghibásodott jármű közlekedése 
6.9. Általános rendelkezések 
6.10. Kiértesítés jármű meghibásodás esetén. 
6.11. Döntési jogosultság. 
6.12. Eljárás vezetői konzol-fedél hibajelzés esetén 
6.13. Üzemképtelen jármű közlekedtetése 
6.14. Mozgásképtelen jármű közlekedtetése 
6.15. Segélyvonat közlekedtetése 
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6.16. Segélyvonat tolja vagy húzza a hibás járművet 
6.17. Egyéb a vonatok közlekedését befolyásoló események 

 
7. Rendkívüli események 

7.1. Kényszermegállás vonalon, Ütközés 
7.2. Várakozás 
7.3. Utasok rendkívüli kiszállítása 
7.4. Teendők utas baleset esetén 
7.5. Utastéri ajtó vésznyitó kar működtetése esetén követendő eljárás, 
7.6. Utastéri vészjelző működtetése esetén követendő eljárás 
7.7. Jármű tűzjelzés esetén követendő eljárás 
7.8. Utasok menekítése vonatból 

 
8. Tolatás 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. Sebességek 

 
9. Próbafutás 

9.1. Általános rendelkezések 
9.2. Próbafutás ATPR üzemmódban 
9.3. Próbafutás MTO üzemmódban 

 
10. Kocsik össze és szétcsatolása 

10.1. Általános rendelkezések 
10.2. Szétcsatolás 
10.3. Összecsatolás 
10.4. Fékezhetetlen motorkocsi csatolása 

 
11. Utastájékoztatás 

11.1. Általános rendelkezések 
11.2. Utastájékoztatás MTO üzemmódban 
11.3. Utastájékoztatás ATPR üzemmódban 

 
12. Munkavédelem 

12.1. Általános rendelkezések 
12.2. Tilalmak 
12.3. Járműtelepi tárolóhely 
12.4. Tolatás, próbafutás, csatolás 
12.5. Feszültség mentesség 
12.6. Dolgozók szállítása 
12.7. Kocsiszíni speciális berendezések használati szabályai 
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BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 

(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 
 
7. Általános rendelkezések 

7.1. Az SZVVHU tartalma, hatálya, jóváhagyása 
7.2. Az SZVVHU ismerete, munkakörök 

 
8. A szolgálati vonatok  egrendelése  

8.1. Heti egyeztetés, Napi egyeztetés 
2.2. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.3. Szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 
2.4. A szolgálati vonatok munkatervének megvalósítása 
2.5. Szállítás külső felek részére 

 
9. Szolgálati vonatok összeállítása 

9.1. Járművek kapcsolása 
9.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
9.3. Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülék 
9.4. Féktömlők kapcsolása 
9.5. Kapcsolás merev kapcsolórúddal 
9.6. Középütközős járművek kapcsolása 
3.7. A félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolása 
3.13. Kapcsolás rakománnyal, Szükségkapcsolás 
3.14. Járművek vizsgálata 
3.15. Kocsik megrakása, Rakodási szabályok,Rakszelvényen túlnyúló 

rakomány továbbítása 
3.16. Vonat összeállítás 
3.17. A fékpróba, Rövidített fékpróba 

 
10. A közlekedés lebonyolítása 

10.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
10.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
10.3. Kocsi leakasztás 
10.4. Közlekedés két vontatójárművel 
10.5. Szolgálati vonat kiállítása a forgalomból 

 
11. Rendkívüli események 

5.1. A szolgálati vonat meghibásodása 
 
12. MELLÉKLETEK 

6.1. 1. sz. melléklet: Vontatójárművek napi vizsgálata 
6.2. 2. sz. melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek 
6.3. 3. sz. melléklet: A szolgálati vonatok forgalomba állásának helyei 
6.4. 4. sz. melléklet: Az UDJ üzemeltetésével kapcsolatos különleges előírások 
6.5. 5. sz. melléklet: A 012 psz. létrás kocsi üzemeltetésével kapcsolatos különleges 

előírások 

6.6. 6/A. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Dízel-mozdonyok 
6.7. 6/B. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Teher- 

vágánygépkocsik 
6.8. 6/C. sz. melléklet: Pályaépítő járművek műszaki adatai 
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6.9. 7/A. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik 
6.21. 7/B. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik M4 
6.22. 7/C. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik 
6.23. 7/D. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik 

M4 
6.24. 7/E. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik 
6.25. 7/F. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik 

M-4 
6.26. 8/A. sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható 

elegysúlyok 
6.27. 9/A. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – MillFAV vonal 
6.28. 9/B. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Kelet-nyugati vonal 
6.29. 9/C. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Észak-déli vonal 
6.30. 9/D. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – M4 vonal 
6.31. 9/E. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Összekötő vágány 
 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
  (VHF/75607-1/2017- NFM) 

 
Írásbeli kérdések 

 

1. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.2) 
2. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás ismeretére vonatkozóan? 

(1.10.) 
3. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 
4. Mit ért a jelzések parancselvén? (2.6.) 
5. A következő meghatározásokból melyik állítás igaz? (2.7) 
6. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 

parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? (2.10.) 
7. Mi az eljárás, ha az utasításban fel nem sorolt jelzés alkalmazása válik 

szükségessé? (2.11) 
8. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 
9. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 
10. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 
11. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 
12. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek? (2.46.) 
13. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 
14. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 
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15. Hogy kell elhelyezni az M4 metróvonalán a fényjelzőket? (2.53.) 
16. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 
17. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az M4 metróvonalán? 

(2.66.) 
18. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld és 

alatta egy fehér fénye? (2.67.) 
19. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld fénye? (2.68.) 
20. Mit jelent a járműtelepi főjelző „Szabad a továbbhaladás” jelzése? (2.70.) 
21. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző?(2.73) 
22. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? (2.77) 
23. Ismétlő jelzőn "Egy sárga fény" jelzési képhez mely előírás kapcsolódik? (2.77) 
24. Hol vannak tolatásjelzők az M4 metróvonal területén? (2.78.) 
25. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelző? 

(2.85.) 
26. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 
27. Milyen üzemmódban kell figyelembe venni a „Pontos megállás helye” jelzőt? 

(2.102.) 
28. Hogy néz ki a „Próbapálya CBTC üzemi megállás helye” jelző? (2.103.) 
29. Mi a neve középről kifelé dőlő vörös-fehér csíkozású gerendának? (2.103.) 
30. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló takaró lemezt? 

(2.130.) 
31. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló sárga-fekete sávos 

ferde keresztet? (2.130.) 
 

Szóbeli kérdések 
1. Hol érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.1.) 

2. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (1.4.) 

4. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás ismeretére 

vonatkozóan? (1.10.) 

5. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása munkakörre 

vonatkozó szövegét? (1.10.) 

6. Mit nevezünk jelzőnek a DBR (M4) metróvonalon? (2.1.) 

7. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? 

(2.1.) 

8. Mit nevezünk jelzőeszköznek a DBR (M4) metróvonalon? (2.2.) 

9. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 

10.  Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (2.6.) 

11. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 

parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? 

(2.10.) 

12. Milyenek lehetnek a jelzések? (2.13.) 

13. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! (2.18.) 

14. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! (2.19.) 

15. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (2.21.) 

16. Ismertesse a jelzők elhelyezésére vonatkozó előírást! (2.25.) 

17. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 
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18. Hogyan kell értelmezni az egy időben adott eltérő értelmű jelzéseket? (2.30.) 

19. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (2.31.) 

20. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (2.36.) 

21. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 

22. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (2.39.) 

23. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (2.40.) 

24. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? 

(2.43-2.47.) 

25. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 

26. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (2.43. a-d) 

27. Ismertesse az „ismétlő jelző” jellemzőit! (2.44.) 

28. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 

29. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (2.45.) 

30. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a "Menetengedély-határ" jelzők? (2.46.) 

31. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (2.46.) 

32. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek?(2.46.) 

33. Mely jelzők, fényjelzők a DBR (M4) metróvonalon? (2.48.) 

34. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 

35. Melyek a CBTC rendszer „MTO” járművezetési üzemmódjának jellemzői? 

(2.50.) 

36. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 

37. Milyen követési rendben történik a vonatok vezetése szabad kézi vezetés 

esetén? (2.51.) 

38. Milyen a fényjelzők kialakítása a DBR vonalon? (2.52.) 

39. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (2.53.) 

40. Ismertesse a fényjelzők jelölésére vonatkozó előírást! (2.54.) 

41. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 

42. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az M4 

metróvonalán? (2.66.) 

43. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (2.67-2.71.) 

44. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld és 

alatta egy fehér fénye? (2.67.) 

45. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat (nem 

MTO üzemmódban közlekedő vonat) személyzetének mit jelent a főjelző "zöld 

és alatta egy fehér" fénye? (2.67.) 

46. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.68.) 

47. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelentése? (2.69.) 

48. Egy zöld fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.70.) 

49. Egy vörös fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.71.) 

50. Milyen sebesség érték tartozik az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzők 

jelzéseihez? (2.72.) 

51. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző? (2.73.) 

52. Ismertesse az Ismétlő jelző jelzési képeit és jelentésüket! (2.74-2.77.) 
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53. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”. Mi a jelzés értelme? 

(2.75.) 

54. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? 

(2.77.) 

55. Hol alkalmaznak tolatásjelzőt az M4 területén? (2.78.) 

56. Ismertesse a „Tolatásjelzők” és a „Menetengedély-határ jelzők” jelölésére 

vonatkozó előírásokat! (2.78-2.85.) 

57. Egy fehér fény a tolatásjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.81.) 

58. Az M4 metróvonalán alkalmazott mely jelzőkre lehet "hívójelzést" 

kivezérelni? (2.82.) 

59. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (2.83-2.85.) 

60. Mit jelent a helytelen irányú menetengedély-határ jelző jelzése? (2.84.) 

61. Egy vörös fény helytelen irányú menetengedély-határ jelzőn. Mi a jelzés 

értelme? (2.85.) 

62. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelző? 

(2.85.) 

63. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! (2.87-2.89.) 

64. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül? (2.95.) 

65. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (2.96.) 

66. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! (2.98-

2.99.) 

67. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (2.100.) 

68. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (2.101.) 

69. Ismertesse, hogy néz ki a "Pontos megállás helye" jelző? (2.102.) 

70. Hol kell elhelyezni a "Pontos megállás helye" jelzőt? (2.102.) 

71. Hol kell megállni a "Pontos megállás helye" jelzőnél? (2.102.) 

72. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 

73. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (2.103.) 

74. Vonathossztól függő megállás helye jelző. Mi a jelző értelme? (2.104.) 

75. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű "Á" betű. Mit jelent? 

(2.105.) 

76. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? 

(2.106.) 

77. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 

a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (2.110.) 

78. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (2.108-2.109.) 

79. Ismertesse az „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! (2.110-

2.119.) 

80. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 

melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (2.111.) 
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81. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 

mezejében fekete "5" -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (2.111.) 

82. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete "V" 

betű van. Mi a jelzés értelme? (2.113.) 

83. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér 

mezejében. Mi a jelzés értelme?(2.114.) 

84. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (2.120.) 

85. Mi a jelentése a "Vonathossz jelző"-nek? (2.121.) 

86. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek 

értelmezését! (2.124-2.129.) 

87. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn". Mit jelent? (2.125.) 

88. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (2.126.) 

89. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (2.127.) 

90. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (2.130.) 

91. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (2.131-2.133.) 

92. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (2.132.) 

93. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (2.133.) 

94. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a pálya 

közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét 

fedezni? (2.134.) 

95. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz elhelyezésére és 

jelzésének értelmezésére vonatkozó előírásokat! (2.134-2.135.) 

96. Ismertesse a „Megállj!” jelzés” adásmódját a közúti járművek részére! (2.136- 

2.138.) 

97. Hogyan kell "Megállj!" jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 

(2.139.) 

98. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére?(2.139 

2.141.) 

99. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. (2.146.) 

100. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. (2.147.) 

101. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 

fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (2.148.) 

102. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzéseit! (2.156- 2.163.) 

103. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (3.2.) 

104. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? (3.2.) 

105. Ismertesse az "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel"-et, a 

„Jelzési parancs irányra figyelmeztető jel”-et a "Szelvény táblát"! (4.2.-4.4.) 

106. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (4.4.) 

107. Van-e hangjelzés funkciója a vonatbefolyásoló berendezésnek a 
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vonatszemélyzet számára? (1.sz. melléklet) 

108. Mi tartozik az utasmenekítési riasztások közé? (1.sz.melléklet) 

109. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? (3.sz. 

melléklet) 

 

 

BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/75600-1/2017-NFM) 

 
Írásbeli kérdések 

 

1. A rövidrezáró-földelő megszakító a vontatási áramátalakítókba telepített olyan 
életvédelmi berendezés, amely a futósín és a harmadik-sín rövidrezárására és 
földelésére szolgál (2.95.) 

2. A rövidrezáró kézi készülék olyan életvédelmi berendezés, amely a jobb futó-
sínszál és a bal futó-sínszál helyszínen történő rövidrezárására szolgál (2.96.) 

3. A peronvész (a továbbiakban: PEP) áramkör kettős feladatot lát el. Feladata 
szükség esetén az állomási peron melletti harmadik-sín feszültségmentesítése, 
és az érkező vonat behaladásának megakadályozása a vasútbiztosító- és 
forgalomirányító berendezés által. Áramellátási szempontból működése 
megegyezik az alagúti kioldóéval. (2.97.) 

4. A peronvédelmi (a továbbiakban: PPE) automatika az állomási peron melletti, 
valamint a ki- és bejárati szakaszok élet- és vonatforgalom biztonságát szolgáló 
berendezés, amely a területre történő beesés vagy behatolás esetén feladatát 
és működését tekintve megegyezik a peronvész áramkörrel. (2.98) 

5. Az alagúti kioldó (a továbbiakban: TPEP) áramkör feladata a pálya 
feszültségmentesítési folyamatában, a kikapcsolt tápkörzet együttes biztonsági 
feltételeinek garantálása: a visszakapcsolás elleni reteszelés, és a rövidrezárás-
földelés biztosítása. (2.99.) 

6. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása azt 
jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek azok a 
biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás megakadályozását, a 
rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség ellenőrzését 
garantálják. (2.100.) 

7. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: utasítás) 
érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 metróvonalán járműtelepén és az 
összekötő összes aluljáró területen.(1.1) 

8. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: utasítás) 
érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 metróvonalon és járműtelepén. 
(1.1) 

9. A szolgálati elöljáró, valamely szakterület egyszemélyi felelős vezetője. (2.9) 
10. Mi a Parancskönyv? (2.13.) 
11. Rendelkezés: A végrehajtó dolgozók felé adott, a forgalom lebonyolításával vagy 

valamely ténykedés végzésével kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli utasításokat, 
közléseket rendelkezésnek nevezzük.(2.16) 
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12. A központi forgalmi menetirányító (a továbbiakban: KFM) az M4 metróvonal 
utasforgalmának egyszemélyi felelős irányítója, a végrehajtó forgalmi dolgozók 
szolgálati elöljárója. Munkáját a rendelkezésre álló technikai berendezések 
segítségével a szolgálatban lévő forgalmi végrehajtó dolgozók felé kiadott 
rendelkezéseivel irányítja és ellenőrzi a vonat- és utasforgalom biztonságos és 
menetrendszerű lebonyolítását. A forgalom lebonyolításával kapcsolatban az 
egész vonalra a forgalmi szolgálatok felé rendelkezési, rendkívüli esemény 
esetén a forgalom lebonyolítását, illetve menekítést érintő kérdésekben 
közvetlen érvényesíthető irányítói jog illeti meg. (2.20) 

13. Mit értünk a Metró-járművezető-i munkakör meghatározása alatt? (2.22.) 
14. A kezdőpont felől a végpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 

vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Keleti pályaudvar.(2.43.) 

15. A végpont felől a kezdőpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 
vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Kelenföld vasútállomás. (2.43) 

16. Mely munkavállalók szolgálati elöljárója a Műszaki diszpécser? (2.33.) 
17. Helyettesítse be a hiányzó kifejezéseket az alábbi meghatározásba! Űrszelvény: 

Az űrszelvény a ….. mellett és …. szabadon tartandó meghatározott …nek a 
vágánytengelyre …….. metszete. (2.50.) 

18. Az üzemszünet két menetrendi nap közötti időszak, amikor a berendezések 
karbantartása és javítása történhet. (2.130) 

19. Rendkívüli eseménykor a vonatforgalom minden esetben teljesen lehetetlenné 
válik. (2.134.) 

20. Forgalmi vágányoknak nevezzük a harmadik-sínnel ellátott, fényjelzők által 
szabályozott, a CBTC rendszer felügyelete alatt lévő, olyan vágányok 
összességét, ahol rendszeres vonatközlekedés történik, ide értve: a vonali, az 
állomási kihúzó, és a járműtelepi vágányokat (2.41.) 

21. Mit értünk fizikai térköz meghatározás alatt? (2.57.) 
22. Az állomási forgalmi személyzetek szolgálati beosztásával kinek van döntési 

jogosultsága az alábbi munkakörök közül? (2.24.) 
23. A váltó a vágányba épített olyan szerkezet, amely lehetővé teszi a vasúti 

járművek egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladását. (2.66) 
24. Melyek a kitérő részei? (2.66.) 
25. Mi minősül biztosított váltónak? (2.67.) 
26. Melyik váltó meghatározásra igaz az alábbi mondat: A jelző- és vasútbiztosító 

berendezés kezelőfelületéről elektromos úton vagy a helyszínen mechanikus 
váltózárral le van zárva, vagy állítását egyéb csúcssínrögzítő szerkezettel 
megakadályozták ? (2.68.) 

27. Statikus követési rend: CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.59.) 

28. Statikus követési rend: A valós fizikai térköz és védőszakaszos térközbiztosítás 
felügyelete alatt jelzőüzemre történő közlekedés. (2.59.) 

29. Dinamikus követési rend:CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.60.) 

30. A KFM a rendkívüli esemény kiváltó okának elhárítására megbízhatja valamelyik 
forgalmi dolgozót vagy forgalmi vizsgával rendelkező műszaki dolgozót a 
helyszíni irányítói feladatokkal. A megbízott dolgozónak az elhárítással 
kapcsolatban rendelkezési joga van, azonban a munkáját a szolgálati elöljárója 
utasításai szerint köteles végezni. (2.37.) 
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31. Amennyiben üzemszerű forgalomtól való eltérés vagy rendkívüli esemény esetén 
beavatkozó járművezető szükséges a személyszállító járműre, ki a járművezető 
szolgálat előljárója (2.38.) 

32. Forgalmi szempontból mely munkakörökkel áll folyamatos kapcsolatban az 
Energiadiszpécser? (2.32.) 

33. Csonka vágánynak nevezzük a vágánykapcsolatos állomások, illetve a 
járműtelepi vágányok energiaemésztő ütközőbakban végződő vágányait. (2.46.) 

34. Kétirányú forgalomra berendezett vasúti pályán a közlekedésre kijelölt irány a 
helyes irány. A kijelölt iránnyal ellentétes irány a helytelen irány. (2.44.) 

35. Összekötő vágánynak nevezzük a járműtelep és a forgalmi vágányok között lévő 
vagy két metróvonalat összekötő olyan üzemi vágányt, amely kétirányú 
forgalomra van berendezve. Az összekötő vágányok forgalomtechnológiai 
határán átadó szakaszok találhatók. (2.47.) 

36. Állomásnak nevezzük az vonatforgalom kiszolgálása céljából épített 
létesítményt. A vágánykapcsolatos állomás az vonatforgalom kiszolgálásán kívül 
alkalmas jármű fordításra, vagy egyik vágányról a másikra történő 
közlekedtetésére is. (2.54.) 

37. A menetengedély-határ (a továbbiakban: MAL) a CBTC rendszer által valamely 
védendő objektumra számított megállási pont (funkcionális, biztonsági MAL). 
(2.61) 

38. Váltófelvágásnak minősül, amikor a jármű csúcs felőli irányból a számára 
helytelen irányba álló váltóra ráhalad, és a sínek átállítását a jármű kerekei 
végzik.(2.75.) 

39. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: A váltó állítási folyamata 
közben a vonat csúcs felől érkezik a váltóra? (2.76.) 

40. A biztonságkritikus kezelések során a biztonsági feltételek meglétének 
ellenőrzése a Biztostó berendezés üzemviteli csoportvezető feladata és 
felelőssége. (2.81.) 

41. A fedélzeti automatika – automatikus vonatirányítás (ATO) és automatikus 
vonatvédelem (ATP) – a pályába integrált berendezés, amely az automatikus 
vonattovábbítás céljából került felszerelésre. (2.83.) 

42. Válassza ki a „Csökkentett üzemállapotok közüli 2. visszaesési szint” jellemzőit! 
(2.84.) 

43. A balíz az ATC-vel közlekedő jármű számára a pályán való tartózkodás pontos 
helymeghatározására szolgáló, aktív pályaelem. (2.88.) 

44. Válassza ki a helyes állítást az alábbiak közül, melyik a helyes meghatározás a 
kalibrálás fogalmával kapcsolatban? (2.91.) 

45. Válassza ki a helyes állítást a harmadik sín meghatározásával kapcsolatban! 
(2.92.) 

46. Egy tápkörzet táplálása önállóan nem kapcsolható ki csak párosával.  (2.94.) 
47. Mely munkakör teljeskörű jogosultsága a feszültségmentesnek nyilvánítás? 

(2.100.) 
48. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása azt 

jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek azok a 
biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás megakadályozását, a 
rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség ellenőrzését 
garantálják. A feszültségmentesnek nyilvánítás a KFM kizárólagos joga (2.100.) 

49. A vonat tolatás vagy vonatközlekedés céljából összeállított vontató- és vontatott 
járművek egysége.(2.107.) 

50. A pontozott részek helyére válassza ki a megfelelő kifejezéseket: A vonat 
általában állomások közötti közlekedés céljából forgalomba állított olyan ………., 
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amely az előírt jelzőeszközökkel, felszerelési tárgyakkal, ………… 
menetokmányokkal el van látva, és amelyen ……………… teljesít szolgálatot. A 
vonatokra vonatkozó rendelkezések érvényesek az egyedül közlekedő vontató 
járművekre is. MTO üzemmódban a vonat járműszemélyzet nélkül közlekedik 
automatikus vonatvédelem alatt, automatikus vonattovábbítással. (2.108.) 

51. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatnál alkalmazható sebesség”-gel 
kapcsolatban! A vonatnál alkalmazható sebességet meghatározza: (2.112.) 

52. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a csökkentett üzemi fékút 
meghatározásra! (2.116.) 

53. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a „vonat mozgásképtelenségére”! 
(2.119.) 

54. A kémvonat az üzemszünet után – szükség esetén rendkívüli esemény 
elhárítása után – a forgalmi vágányok ellenőrzése céljából közlekedő vonat. A 
kémvonat utasokat nem szállíthat. (2.121.) 

55. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: „A személyszállító 
járművek javítása után, vagy külön rendelkezésre próbafutást végző vonat”? 
(2.122.) 

56. A szolgálati vonat üzemi szállítások vagy karbantartás kiszolgálása céljából 
forgalomba állított vonat. (2.124.) 

57. Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. (2.126.) 
58. Mit értünk „Üzemkezdet” alatt? (2.127.) 
59. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” esemény! (2.135.) 
60. Havaria esemény : minden olyan hatósági intézkedés, amely az üzemelést érinti. 

(2.134,2.135.) 
61. Mit nevezünk „Üzemszerű forgalom”-nak az M4 metró esetében? (2.131.) 
62. Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi szolgálat feladata? 

(3.2) 
63. Mit kell biztosítania a Forgalmi szolgálatnak? (3.1.) 
64. Válassza ki az alábbi állítások közül, melyik feltétel nem szükséges a forgalmi 

szolgálat ellátásához? (3.3-3.7) 
65. Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető módszerátadó melletti 

gyakoroltatása esetén? (3.11.) 
66. A forgalmi dolgozók a szolgálati beosztásban feltüntetett időpontban és helyen, 

munkára képes állapotban, a formaruha viselésre kötelezettek a Ruhaellátási 
Szabályzatban meghatározott, tiszta formaruhában kötelesek szolgálatra 
jelentkezni. (3.15.) 

67. Válassza ki a helytelen állítást az „Alkohol vagy más tudatmódosító szer 
fogyasztásával” kapcsolatban! (3.17-3.20.) 

68. A munkavállaló a keresőképes igazolás kézhezvételét követő munkanapon 
köteles a szolgálati főnök által meghatározott szolgálati helyen jelenteni a 
munkára képes állapot napját. (3.24.) 

69. Kik nem tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.32.) 
70. Ki engedélyezheti a szolgálati hely elhagyását az alábbi személyek közül? (3.35.) 
71. Vonatforgalom irányítási feladat, kommunikáció lebonyolítható-e mobiltelefon 

segítségével? (3.61.) 
72. Személy- vagy forgalombiztonságot veszélyeztető rendelkezést kiadni nem 

szabad. Biztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést semmilyen 
körülmények között nem szabad végrehajtani. Az ilyen esetet jelenteni kell a 
szolgálati főnöknek.(3.62.) 

73. A Parancskönyvbe és a Rendelkezések könyvébe bejegyzett utasítások és 
rendelkezések betartása kötelező.(3.69.) 
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74. Válassza ki a helytelen állítást a szóbeli rendelkezések előírásaival 
kapcsolatosan! 

75. Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal ellentétes 
rendelkezéssel” kapcsolatban! (3.73.) 

76. Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? (3.83) 
77. Mikortól van érvényben az írásbeli rendelkezés? (3.85.) 
78. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés? (3.86.) 
79. A vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés rendszermonitorjainak 

színbeállítása és felbontása megváltoztatható? (3.102.) 
80. Ki rendelkezik a járműtelepi tárolócsarnok feszültség alá helyezése felett? (4.8) 
81. MTO üzemmódtól eltérő üzemmódban a vonat üzemszerűen utasokat szállíthat. 

(4.13.) 
82. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” kapcsolatban! 

(4.14.) 
83. Válassza ki a helyes állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” kapcsolatban! 

(4.15.) 
84. Ki adja le az üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket? (4.17.) 
85. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezése során adott 

figyelmeztető jelzésekkel” kapcsolatban! (4.18.) 
86. Mit jelent a munkalap leadása a   vonal forgalomba helyezési eljárása során? 

(4.22.) 
87. Válassza ki a helytelen előírást az üzemszünet utáni kiléptetésekkel 

kapcsolatban! (4.26.) 
88. Ki nem köteles jelenteni a KFM felé a forgalomba helyezési eljárással 

kapcsolatosan? (4.27.) 
89. A jelentés leadása után a jelentést tevő személyek olyan intézkedést nem 

tehetnek a KFM engedélye nélkül, amely a forgalom beindítását, illetve 
lebonyolítását hátráltatja vagy zavarja. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók 
a jelentés leadásával az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos intézkedési 
jogukat visszaadják a KFM-nek. (4.33.) 

90. Válassza ki a helytelen állítást! Miről köteles meggyőződni a JÁDI a forgalomba 
helyezési jelentésének leadása előtt? (4.38.) 

91. Forgalomba helyezési eljárás során ki végzi el a központi állítású váltók próbáját 
a vonali körzetben? (4.40.) 

92. A központilag vezérelt váltók üzemszerű működésének megállapításához, 
mennyi próbaállítást kell végrehajtania kötelezően a váltók próbáját végző 
munkavállalónak? 4.41.) 

93. Válassza ki, melyik az utolsó folyamat feladat a feszültség alá helyezési eljárás 
esetén!? (4.44.) 

94. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 
forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette, a pálya feszültség alá helyezését nem 
rendelheti el a szükséges biztonsági intézkedések megtétele nélkül még akkor 
sem, ha a feszültség alá helyezés időpontja elérkezett.(4.45.) 

95. Amennyiben az M4 metró CBTC rendszerrel felszerelt személyszállító vonatjai 
közlekedése nem üzemszerűen történik, ezt melyik üzemmódban tehetjük meg? 
(4.52.) 

96. Az M4-DBR metró vonal esetében a vonali vágányokon milyen követési rendben 
közlekednek a vonatok üzemszerűen? (4.53.) 

97. Üzemszünetben a peron mellett tárolt vonat esetén a vonat távvezérelt 
élesztését a KFM még az állomás utasforgalomra történő megnyitása előtt 
köteles elvégeztetni.(4.67.) 



708  

98. Válassza ki a helyes szabályzati előírást a biztonsági járatra vonatkozóan! (4.72-
4.83) 

99. Szállítható-e utas biztonsági járattal? (4.83.) 
100. Mely eszközök, berendezések nem a SICAS rendszer által felügyeltek? (4.100) 
101. MTO üzemmódban állomáson áthaladó vonat esetén mi a JÁDI kötelessége? 

(4.121.) 
102. Mi a teendő ha az utas az iránynak megmegfelelő végállomáson a vonatban 

maradt? (4.125.) 
103. CCTV kamera rendszeren keresztül ki ellenőrzi a kiálló vonat üres állapotát? 

(4.133.) 
104. Üzemidő alatt vonatot tárolni a vonalon csak távvezérelt altatásra alkalmas 

tárolóhelyen lehet. Vonatot csak feszültségmentesített pályán, altatva tárolni – 
tűzjelző rendszerrel ellátott vágányokon – a tűzjelző rendszer bekapcsolt 
üzemképes állapotában szabad! (4.144.) 

105. Válassza ki a helytelen állítást! Szolgálati küldeményeket személyvonatokon 
szállítani kizárólag abban az esetben szabad, ha az (4.147.) 

106. Hol történhet a PPE modulok szállítása vonaton, szolgálati küldeményként 
(4.154.) 

107. Válassza ki a helytelen szabályzati előírást! A feszültségmentesítés több 
lépésben megvalósuló összetett folyamat, amely…-ból tevődik össze. (4.173.) 

108. Mi a teendő ha a kijelölt személyszállító járművezető a a jármű vezetői konzol 
fedél nyitása során a kulcsot beletöri a zárszerkezetbe? (5.18.-5.19.) 

109. Válassza ki a helytelen állítást! A vonatot üzemképtelennek kell nyilvánítani, ha: 
(5.22.) 

110. M4 Metró személyszállító vonatközlekedésében alkalmazható-e a foglalt 
vágányra járás? (5.84.) 

111. Válassza ki a helytelen előírást a pályára leesett tárgy esetén követendő 
eljárással kapcsolatban! (5.104-5.105.) 

112. Mit jelent a DET-es IOS üzenet? (5.152.) 
113. Járművezető felügyelete mellett a vezetői konzolfedél eltávolítása illetve 

felhelyezésére mikor kerülhet sor? (5.166.) 
114. Válassza ki a helytelen előírást, az üzemképtelenné minősített vonattal 

kapcsolatosan! (5.179.) 
115. A KFM köteles a JÁDI-t felderítés céljából a helyszínre küldeni. Padlólemez feletti 

füst- vagy tűzjelzés esetén ha a helyszínre kirendelt JÁDI semmilyen kísérő 
jelenséget nem tapasztal (égett szag, füst), akkor a vonatot: ATPR üzemmódban 
utasok nélkül közlekedtetve; járműfedélzeti felügyelet mellett; a kirendelt JÁDI-
val folyamatos rádiókapcsolatot tartva rendkívüli felülvizsgálat céljából ki kell 
vonni a forgalomból. Rendellenesség észlelése a JÁDI köteles a KFM-et 
értesíteni. (5.197.) 

116. Mi a teendő, ha a személyszállító vonat mindkét fényszórója vagy mindkét 
zárjelzője meghibásodott? Válassza ki a helytelen állítást! (5.226.) 

117. Mely szakterület feladata a pálya MTO üzemre alkalmas állapotban tartása? 
(5.261-5.262.) 

118. Pályameghibásodás esetén a PFT dolgozó jelentésében mit kell meghatározni 
kötelezően az alábbiak közül? Nevezze meg a helytelen választ! (5.277.) 

119. A váltómeghibásodásakor a KFM által kiküldött személy, miről kell 
meggyőződjön, hogy váltó egyértelműen használható forgalmi szempontból? 
Nevezze meg a helytelen válaszlehetőséget! (5.332.) 

120. Válassza ki a helytelen állítást PPE modulhiba elhárítási előírásaival 
kapcsolatosan! (5.382-5.386.) 
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121. Mikor rendel ki a helyszínre helyszíni megbízottat a KFM? (6.8) 
122. Válassza ki a helyes állítást a Feszültség alatti pályára történő belépés 

szabályzati előírásai közül! (6.12.) 
123. Válassza ki a helytelen állítást! Indokolt esetben az alábbi munkák végezhetők 

feszültség alatti pályán: (6.19.) 
124. Milyen feltétellel lehet feszültség alatti pályára belépni? (6.23.) 
125. Feszültség alatti munkavégzés esetén, amennyiben pályára való belépéssel 

lehet csak elhárítani a hibát, milyen felszerelési tárgyakkal kell rendelkeznie a 
munkacsapatnak? (6.30.) 

126. Egészítse ki az alábbi előírást a megfelelő kulcskifejezésekkel: Feszültség- és 
forgalom alatti pályán végzendő munkákhoz csak a munkavégzéshez szükséges 
………., villamos műszereket, ………. szabad bevinni. …… cm-nél hosszabb 
tárgyat bevinni szigorúan tilos, kivételt képez a síntörésnél használatos ……. 
heveder (6.31.) 

127. Válassza ki a helyes előírást, a vonattal történő feszültség alatti pályára történő 
belépésre vonatkozóan! (6.33.) 

128. Válassza ki a helyes előírást, amennyiben fesz.alatti pályán munkavégzés 
történik, legfeljebb mekkora sebesség (6.40.) 

129. A DBR M4 Metróvonalon, hogyan lehetséges rendkívüli feszültségmentesítés? 
Válassza ki a helytelen állítást! (6.52.) 

130. A harmadik-sín feszültség alatti állapotában a menekítőjárdát menekítésre, vagy 
a jármű gyalogos megközelítésére használni tilos! Az ajtó nyítását követően a 
KFM köteles az állomás forgalmi személyzetét a helyszínre küldeni. (6.64.-6.65.) 

131. Válassza ki a helytelen előírást az „Állomási tűz esetén követendő” eljárás 
esetében (6.93.) 

132. Válassza ki a helytelen előírást az „Tűz esetén követendő” eljárás esetében 
(6.132.) 

133. Milyen esetben kell kötelezően rendőri intézkedést igényelni? Válassza ki a 
helytelen válaszlehetőséget! (6.139.-6.140.) 

134. Utasbeleset esetén a helyszínen intézkedő személy jelentésének mit kell 
tartalmaznia? Válassza ki a helytelen válaszlehetőséget! (6.174.) 

135. Válassza ki az Utasbalesettel kapcsolatos helytelen állítást! (6.181-.6.183.) 
136. Ha az utasok közül bárki a pályára került, az észlelő JÁDI milyen berendezést 

köteles működtetni? (6.189.) 
137. Gázolás után, mikor indítható újra a forgalom? Válassza ki a helyes 

válaszlehetőséget! (6.200.) 
138. Rendkívüli esemény esetén melyek a helyszíni megbízott feladatai? Válassza ki 

a helytelen állítást! (6.204.) 
139. Utasbaleset esetén metródolgozó mit állapíthat meg? (6.177.) 
140. Mi a teendő felszínről lefolyó vagy alagúti vízbetörés esetén ha a peronon, pályán 

jelentkező víz mennyisége olyan mértékű, hogy a vontatási áramellátást 
veszélyezteti? (7.31.) 

141. Válassza ki a helytelen választ! Milyen tárgyi feltételekkel történik a pályára lépés 
üzemszünetben? (8.8) 

142. Ha a munkavégzés a pálya vagy a harmadik-sín megbontásával jár, mikor 
engedélyezhető az üzemszüneti munkavégzés? (8.13.) 

143. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történik a pályára és alagútba 
üzemszünetben belépés? (8.15.) 

144. Ki állíthat ki üzemszüneti munkavégzéseknél használatos munkalapot (8.16.) 
145. Üzemszüneti belépés esetén a hány példányos a munkaalapot alkalmazunk az 

M4 területén? (8.17.) 
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146. Üzemszüneti munkavégés esetén, amennyiben a pályára történik a belépés, 
mivel történik a belépés dokumentálása (8.18.) 

147. Szükséges-e minden esetben dokumentálni az üzemszünetben pályára lépő 
munkacsapatokat? (8.20-8.21.) 

148. Amennyiben a szolgálati vonat feszültség alatti pályán közlekedik ki a felelős 
személy a szállított munkacsapat tagjainak testi épségéért? (8.31.) 

149. A szolgálati vonatok közlekedésével kapcsolatos forgalmazás rádiótelefonon 
történik. A szolgálati vonat közlekedése során, állomási vagy állomásközi 
tartózkodások alatt a rádiótelefont kikapcsolni szigorúan tilos! (8.45.) 

150. Ki felelős a járműtelepi kapuk zárva tartásával, a felszíni harmadik-sínnel ellátott 
körzet elhatárolásért? (11.7.) 

151. Üzemidőben a járműtelep felszíni körzetének harmadik sínnel ellátott vágányait 
feszültség állapot szerint milyen állapotúnak kell tekinteni?  (11.10.) 

152. A felszíni körzetben a feszültség alatti pályára való be- és kiléptetéshez a kapuk 
nyitását kerítés esetén ki végzi el? (11.14.) 

153. Válassza ki a helytelen állítást, az „Állomások utasforgalmának 
megszervezésével” kapcsolatban! (12.18.) 

154. Melyik metró munkakör köteles gondoskodni arról, hogy hogy az utazóközönség 
elől elzárt helyiségek ajtajai zárva legyenek? (12.18.) 

155. Mi a teendő, ha egy utas a mozgólépcsőre erőteljes szennyező anyagot juttat? 
(12.44.) 

156. Hány perccel előbb kell elvégezni a mozgólépcsők próbáját, az állomás 
utasforgalomra történő megnyitása előtt? (12.53.) 

157. Válassza ki a helytelen állítást a „Mozgólépcső meghibásodás esetén követendő 
eljárásokkal” kapcsolatban! (12.63.) 

158. Mikor köteles a mozgólépcsőt a megfigyelésre személy leállítani? (12.67.) 
159. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történhet mozgólépcsőkön történő 

szolgálati küldemények szállítása? (12.80-12,81.) 
160. A szolgálati helyen rendszeresített okmányokat a szolgálati helyről elvinni, lapjait 

kitépni, megrongálni vagy egyéb más módon olvashatatlanná tenni, elektronikus 
úton vezetett okmányt törölni tilos! (13.53.) 

161. Válassza ki a helytelen állítást a „Szolgálati okmányok vezetésével” 
kapcsolatban! (13.55.) 

162. Az F.2. Forgalmi Utasítás hatálya kiterjed-e külső vállalkozókra? (1.2.) 
163. Mi az előírás a F 2. Utasítás ismeretéről? (1.11.) 
164. Mit ír elő az F.2. Utasítás a külső vállalkozók munkavállalói számára? (1.11) 
165. Mit nevezünk "végrehajtó forgalmi szolgálatnak"? (2.4.) 
166. Mit nevezünk "társszolgálatnak"? (2.5.) 
167. Mit nevezünk "rendelkezések könyve"-nek? (2.14.) 
168. Mit ért értesítő könyv alatt és mi a célja? (2.15.) 
169. Mit nevezünk rendelkezésnek? (2.16.) 
170. Mit jelent a "döntési jogosultság"? (2.18.) 
171. Mit jelent az "intézkedési jog"? (2.19.) 
172. Mit jelent az állomási diszpécser-járművezető munkakör? (2.25.) 
173. Mi a feladata a kocsiszíni diszpécsernek? (2.26.) 
174. Mi a feladata a mozgató járművezetőnek? (2.29.) 
175. Mit ért a beavatkozó járművezető tevékenységi körén? (2.38.) 
176. Mit ért központi járműfelügyelet alatt? (2.39) 
177. Lehet-e fedélzeti járműfelügyeletet ellátni, járművezetői képesítés nélkül? (2.39) 
178. Mit ért váltókezelő tevékenység alatt? (2.40.) 
179. Mit nevezünk "járműtelepi egyéb vágányok"-nak? (2.42.) 



711  

180. Mit nevezünk térköznek? (2.56.) 
181. Mit nevezünk fizikai térköznek? (2.57.) 
182. Mit nevezünk lezárható váltónak? (2.69) 
183. Mit nevezünk aláváltásnak? (2.76.) 
184. Mit nevezünk forgalom leállításának? (2.77.) 
185. Mit nevezünk forgalom korlátozásának? (2.78.) 
186. Mi az alagúti kioldó (TPEP) áramkör feladata? (2.99) 
187. Mit nevezünk személyszállító vonatnak? (2.109.) 
188. Mit nevezünk tesztvonatnak? (2.123.) 
189. Mit nevezünk havária eseménynek? (2.135.) 
190. Az alábbiak közül mi a forgalmi szolgálat feladata? (3.2.) 
191. A kiképzés alatt álló személyek mikor végezhetnek gyakorlati munkát? (3.9) 
192. Az alábbiak közül mi a kiképzett dolgozó kötelessége? (3.14.) 
193. Mi a kötelessége a forgalmi dolgozónak, ha a szolgálatra jelentkezés helyén a 

kiadott rendelkezéseket nem tudja elolvasni? (3.26.) 
194. A forgalmi dolgozó kötelezhető-e a megjelölt munkaidején túli szolgálat 

teljesítésére? (3.28.) 
195. Miről kell gondoskodni a vezetőfülkével nem rendelkező utasszállító vonat 

járművezetés során? (3.34.) 
196. Hangrögzítő berendezésre kapcsolt hírközlőeszköznek számít-e a szolgálati 

mobiltelefon? (3.61.) 
197. Milyen előírás vonatkozik a Parancskönyvbe és a Rendelkezések könyvébe 

bejegyzett utasítások és rendelkezések betartására vonatkozóan? (3.69.) 
198. Milyen előírás vonatkozik a rádiótelefonra érkező hívásra vonatkozóan? (3.77) 
199. Hol kell szabályozni a rádióforgalmazásra vonatkozó részletes szabályokat? 

(3.82.) 
200. Milyen kötelezettsége van a KFM-nek a beavatkozásra kirendelt JÁDI-val 

szemben? (3.90) 
201. Milyen előírás vonatkozik a monitorok, számítógépek kezelő általi 

hangbeállítására? (3.103.) 
202. Hogyan történik üzemszerűen a személyszállító vonatok közlekedése az M4 

metróvonalán? (4.1.) 
203. Mikor működtethetők az állomások egyszemélyes üzemmódban? (4.5) 
204. Mikor működtethetők az utasszállító vonatok MTO üzemmódban? (4.5) 
205. Üzemszerűen lehet-e személyeket szállítani MTO üzemmódtól eltérő 

üzemmódban közlekedő vonaton? (4.13.) 
206. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.15.) 
207. Mikor kell a kocsiszíni és vonali szerelvénytároló-helyeket feszültség alá 

helyezni? (4.15.) 
208. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 

valamennyi forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette... (4.45.) 
209. Mi a teendő feszültség alá helyezés előtt, ha nem teljes körű a jelentés leadás? 

(4.46) 
210. Hogyan történik írásban feszültség alá helyezésről vonatkozó rendelkezés 

kiadása? (4.48.) 
211. Kik a felelősek a vonatok időben történő forgalomba állításáért? (4.58) 
212. Miről kell gondoskodnia a KFM-nek ha a forgalomba állás helytelen irányba 

történik? (4.65.)  
213. Ki köteles intézkedni a vonat sikertelen távvezérelt élesztése esetén?(4.68.) 
214. Utasok számára megnyitott állomáson kinek a feladata a vonat élesztése, a KFM 

miről köteles gondoskodni? (4.70.) 
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215. Hogyan kell megválasztani a biztonsági járat sebességét? (4.79.) 
216. Kik szállíthatók a biztonsági járattal? (4.83) 
217. Mi az eljárás sikertelen ajtózárás esetén? (4.92.) 
218. Kinek a részére kell jelenteni az ATS kezelőfelületre beérkezett 

vészfékriasztásokat? (4.101.) 
219. Kinek kell jelenteni a vonatokról érkező hibajelzéseket és vészhívásokat? 

(4.106.) 
220. Az alábbiak közül mi a kötelessége a KFM-nek, állomási túlfutás esetén? (4.114.) 
221. Áthaladás program hány vonatnak, hány állomásra állítható be? (4.115.) 
222. Kinek a kötelessége az MTO-ban történő állomási áthaladás beprogramozása? 

(4.116.) 
223. Hol történhet a vonatok üzemszüneti tárolása a vonalon? (4.139) 
224. Mi a teendője a KFM-nek ha az altatásra kiválasztott hely a távvezérelt altatás 

beállítására nem alkalmas? (4.142.) 
225. Mi a teendője a KFM-nek helyszíni altatás esetén, ha az altatásra kijelölhető 

vonali tároló helyen a járművezetői fülke ajtajának saját erőből történő nyitása 
(menekítő járda nélküli terület) nem lehetséges? (4.143.) 

226. Mi a teendő, ha a vonatot olyan vágányon kell tárolni, ahol a tűzjelző rendszer 
hibás vagy kikapcsolt illetve tűzjelző rendszerrel el nem látott? (4.145.) 

227. Hogyan lehet vonattal szolgálati küldeményt alagútba szállítani? (4.157) 
228. Mi a teendője a KFM-nek az utolsó vonatok késése esetén? (4.160.) 
229. Mi a teendője a KFM-nek az utolsó vonat üzemképtelenséggel járó 

meghibásodása esetén? (4.161.) 
230. A harmadik-sín kikapcsolása után mi biztosítja a rövidre zárást-földelést? 

(4.174.) 
231. Mi a kirendelt járművezető kötelessége a kirendelés után? (5.7) 
232. Mely területekre rendelhető ki beavatkozó járművezető? (5.8) 
233. Mi a KFM kötelessége állomásközbe történő járművezető kirendeléskor? (5.9) 
234. Hogyan rendelhető ki beavatkozó járművezető állomásközbe utasokat szállító 

vonatra? (5.10.) 
235. Mi az eljárás, ha a meghibásodott jármű váltókörzetben áll? (5.12.) 
236. Mi az eljárás, ha a vezetői konzol fedélbe a kulcs beszorul vagy beletörik? (5.19.) 
237. Az alábbiak közül mi a kötelessége a beavatkozó járművezetőnek, ha a 

járművezetés közben az utasok inzultálják? (5.20.) 
238. Az alábbiak közül mi a kötelessége a beavatkozó járművezetőnek, ha a 

járművezetés közben az utasok inzultálják? (5.20.) 
239. Az alábbiak közül mi a kötelessége a beavatkozó járművezetőnek, ha a 

járművezetés közben az utasok inzultálják? (5.20.) 
240. Az alábbiak közül mi a kötelessége a beavatkozó járművezetőnek, ha a 

járművezetés közben az utasok inzultálják? (5.20.) 
241. Mi a kötelessége a KFM-nek ha a beavatkozó járművezetőt a járművezetés 

közben az utasok inzultálják? (5.21.) 
242. ATPR üzemmódban állomásból történő kihaladáskor, ha a pálya 

feszültségmentessé válik, mi a járművezető teendője? (5.37.) 
243. Járművezető kirendelése kapcsán miről kell gondoskodni, ha a vonatban utasok 

tartózkodnak? (5.41.) 
244. Az automatikus utastájékoztató rendszer használhatatlansága esetén mi a 

helyes eljárás? (5.50.) 
245. Mikor szabad a vonatokat foglalt vágányra járatni? (5.81) 
246. Hogy hajtható végre foglalt vágányra járatás? (5.84) 
247. Milyen pontos megállástól eltérő megállásokat ismerünk? (5.94) 
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248. Hogy kezeli a rendszer az állomási túlfutást? (5.100.) 
249. Feszültségmentesítéssel járó PPE működést a rendszer hogy jelzi? (5.105.) 
250. Mikor engedélyezhető, üzemidőben a pályára beesett tárgy eltávolítása? (5.107.) 
251. Mit okoz MTO üzemmódban az ajtó vésznyitó működtetése menet közben? 

(5.122) 
252. Az ajtóvésznyitó működtetése esetén menekítőjárda felőli ajtónyitás mikor 

lehetséges? (5.123) 
253. Mit okoz MTO üzemmódban ha a haladó vonaton az ajtó vésznyitót működtették 

és a az ajtót is szétnyitották? (5.131) 
254. Mi az eljárás, ha vonat ajtóvésznyitó működtetése esetén a vonat állomásközben 

megállt és az ajtót is szétnyitották? (5.133.) 
255. Mi a teendő a pálya ismételt feszültség alá helyezése előtt? (5.135) 
256. Mi a kiküldött járművezető kötelessége a feszültségmentes pályán tartózkodó 

vonaton? (5.136.) 
257. Mikor köteles a KFM alagúti kiszállítást elrendelni, ha a pálya belátható időn belül 

nem helyezhető feszültség alá? (5.137) 
258. A járművezető honnan értesül arról, hogy a vonaton, ajtóvésznyitót működtettek? 

(5.138.) 
259. ATPR üzemmódban kinek a kötelessége a jármű felügyelete? (5.139.) 
260. Kinek a kötelessége az utastér vizuális megfigyelése? (5.140) 
261. Az utasok biztonsága érdekében mi a járművezető kötelessége egy tisztázatlan 

helyzet érdekében? (5.141.) 
262. Mia a teendő, a menet közben történt vésznyitó működtetés esetén? (5.142.) 
263. Ki dönt a vonat üzemképes állapotáról? (5.148.) 
264. Mi határozza meg a jármű hiba esetén követendő eljárást? (5.152.) 
265. Mit jelent a vonal vége IOS üzenet? (5.152.) 
266. Mi a BLP kötelessége a járműről beérkezett riasztásokkal kapcsolatban? (5.157.) 
267. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége… (5.158.) 
268. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége… (5.158.) 
269. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége… (5.158) 
270. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége… (5.158) 
271. Mikor végezhet ATPR üzemmódban közlekedő vonat járművezetője 

hibakezelést? (5.159.) 
272. A járművezetőnek mi a kötelessége a vezetői konzol elhagyása esetén? (5.160) 
273. Meddig kell a KFM-nek állvatartást elrendelni kiküldött JÁDI esetén? (5.165) 
274. Mi az előírás a vezetőikonzol-fedél eltávolítását és felhelyezését illetően? 

(5.166.) 
275. Mi a KFM kötelessége fedélzeti ATC vagy lokalizáció vesztéskor? 5.169) 
276. Mi az előírás az vonat üzemképessé nyilvánítására? (5.179) 
277. Mi az eljárás, ha az ATS kezelőfelületre vezetői konzolfedél nyitott állapot IOS 

jelzés (DET) érkezik be? (5.192) 
278. vezetőikonzol-fedél nyitott állapota esetén? (5.191) 
279. Mi a teendő vezetőikonzol-fedél nyitott állapota esetén, ha a fedélzeti 

járműfelügyelet nem biztosítható? (5.193) 
280. Mi történik, ha a vonatról füst- vagy tűzriasztás érkezik a járműfelügyeleti 

rendszerbe? (5.194) 
281. Mi az eljárás padlólemez feletti füst vagy tűzjelzés esetén(5.196) 
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282. Mi az eljárás, ha a kirendelt JÁDI, padlólemez feletti tűz és füstriasztás esetén 
nem talál (égett szag, füst) semmilyen rendellenességet? (5.196) 

283. Meghibásodott fedélzeti berendezésű vonattal utasok szállíthatók? (5.210.) 
284. ATPR üzemmódban közlekedő vonatok amennyiben nem járműfedélzeti, hanem 

egyéb meghibásodás van, hogy közlekedhetnek a vonalon? (5.206.) 
285. Mi az eljárás, ha a vonalon észlelik az akadályérzékelő rendellenességét? 

(5.216.) 
286. Mi az előírás, nyitott ajtó, törött ablak, használhatatlan visszapillantó berendezés 

esetére? (5.220.) 
287. Melyik állítás igaz? (5.222.) 
288. Ajtólezárást okozó hibánál mely esetekben kell a vonatot üzemképtelenné 

nyilvánítani? (5.225.) 
289. Mi az eljárás, ha a CBTC hiba vészfékezéssel következik be és a vonat csak 

ATPR + ATC Bypass üzemmódban közlekedtethető? (5.231.) 
290. Mi az előírás az M4 vonal vasútbiztosító és forgalomirányító rendszerének 

munkaállomások közötti átvételére? (5.238.) 
291. Mi az eljárás váltókörzet helyi üzemben történő működtetésére? (5.246.) 
292. Mi a JÁDI kötelessége, ha el kell hagynia a forgalmi ügyeletet? (5.255.) 
293. Két állomás egyidejű felügyeletének igény esetén mi az eljárás? (5.258.) 
294. Melyik szakterület feladata a pálya MTO üzemre alkalmas állapotban tartása? 

(5.261.) 
295. Mi a KFM kötelezettsége, ha pályahibáról kap jelzést? (5.263.) 
296. Mi a KFM kötelessége a pályahibáról kapott információ valósságának 

leellenőrzése érdekében? (5.264) 
297. Mekkora a sebessége a pályabejárásra közlekedtetett vonatnak? (5.265.) 
298. Mi a kötelessége a KFM-nek a szemlevonatot követő vonattal kapcsolatban? 

(5.269.) 
299. Mi a teendő az alagútban észlelt pályahiba esetén, ha a legközelebbi állomásra 

vonat érkezik? (5.274.) 
300. Mit kell tartalmaznia a PFT dolgozó jelentésének? (5.276.) 
301. Mi a kötelessége a KFM-nek a PFT dolgozó és a szemlére kirendelt beavatkozó 

járművezető jelentése birtokában? (5.278.) 
302. Közlekedtethető-e a munkavégzés helyén vonat MTO üzemmódban? (5.294.) 
303. Sínáramkör meghibásodás esetén a rendszernek milyen hibaüzenete van? 

(5.309) 
304. Mindig jelentő sínáramköri hiba (ARB) esetén, hogy haladhatnak a vonatok az 

adott szakaszon? (5.310) 
305. Mi az előírás sínáramköri hiba esetén a vonatok közlekedtetésére? (5.311.) 
306. Mi az eljárás álfoglalt szakaszon való áthaladásra? (5.314.) 
307. Milyen esetben közelítheti meg vonattal a szemrevételezésre kijelölt területet a 

kiérkező PFT szakember? (5.317.) 
308. Mit ért egymást veszélyeztető vágányútnak? (5.323.) 
309. Milyen feltétel mellett engedélyezhető párhuzamos vágányúton egyidejű 

vonatmozgás? (5.324.) 
310. Mi a KFM kötelessége váltó meghibásodásakor? (5.332.) 
311. Mikor végezhető karbantartási munka a vasútbiztosító és forgalomirányító 

berendezésen? (5.359) 
312. Mi a kötelessége a technikai szobába be és kilépő karbantartó személyzetnek? 

(5.360) 
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313. Mi az eljárás, ha berendezésen üzemidő alatt javítási, hibaelhárítási munkát kell 
végezni? (5.362.) 

314. Mikor köteles a központi diszpécserszolgálat ellenőrizni a PPE állapotát? (5.366.) 
315. A PPE folyamatos aktív riasztása esetén mi a teendő? (5.369.) 
316. Mi az eljárás kismértékű PPE hibajelzés esetében? (5.371.) 
317. Mi az előírás a PPE kalibrálásra vonatkozóan? (5.376.) 
318. A peronvédelemmel nem rendelkező állomással járművezető hiányában mi a 

teendő? (5.379.) 
319. Automatikus peronvédelem hiánya esetén mely feltételek együttes meglétével 

tartható fenn egy állomás forgalma MTO üzemmódban? (5.379) 
320. Mi a teendő, üzemszünetben észlelt PPE modulhiba esetén? (5.382.) 
321. Csúcsidőszakban kezdeményezhető-e PPE modulcsere? (5.383) 
322. Mi az előírás a menekítést támogató rendszerrel kapcsolatban? (5.387.) 
323. Mi az előírás a vonatok forgalomba adásáról a menekítést támogató rendszerrel 

kapcsolatban? (5.389) 
324. hibás menekítést támogató rendszerrel vonat? (5.390) 
325. ATPR üzemmódban rádiótelefon hiba esetén hogy haladható meg a "Megállj" 

állású főjelző? (5.396) 
326. Használható-e kapcsolattartásra rádiótelefon hiba esetén a segélykérő? (5.396) 
327. Mi az eljárás, ha a teljes CCTV kamerarendszer meghibásodik? (5.398) 
328. Ha vizuális ellenőrzés csak a forgalmi ügyeleten áll rendelkezésre kirendelhető-

e a JÁDI beavatkozó járművezetőnek? (5.401.) 
329. Mi a teendő liftkamera meghibásodás esetén? (5.404.) 
330. Mi az általános szabály a vonat belső utastéri kamerakép meghibásodása 

esetén? (5.405.) 
331. A járművek melyik utastéri kameráinak hibája esetén kell a hibát "vonal vége " 

IOS ként minősíteni és a kocsiszín felőli végállomáson a vonatot kivonni a 
forgalomból? (5.406.) 

332. Milyen feltételekkel tartható fenn a forgalom a BLP munkahely CCTV rendszer 
teljes meghibásodása esetén? (5.409.) 

333. Mi az eljárás a központi rendszer teljes meghibásodása esetén? (5.410) 
334. Mi az eljárás a lift-segélykérő rendszer meghibásodása esetén? (5.415.) 
335. Mi az eljárás, ha valamely külső vállalkozó munkavégzéséhez is szükséges 

feszültség és forgalom alatti pályára belépés? (6.17) 
336. Indokolt esetben az alábbiak közül mely munkák végezhetők feszültség alatti 

pályán? (6.19.) 
337. Mi az eljárás, ha vonattal kell belépni a feszültség és forgalom alatti pályára? 

(6.20.) 
338. Hol történhet munkavégzés feszültség és forgalom alatti pályán vonatforgalom 

mellett? (6.21.) 
339. Az alábbiak közül mi a feltétele a feszültség- és forgalom alatti pályán, illetve az 

alagúti vagy elzárt területen történő munkavégzésnek? (6.22.) 
340. Milyen feltételek mellett lehet vonalalagúti területre, műtárgyba gyalogosan 

belépni? (6.23.) 
341. Vonal alagúti területen, vágánytérbe pályaszintre történő belépés esetén mit 

köteles tenni a KFM? (6.25.) 
342. Hol szabad belépni a pályára, vonalalagúti területen vágánytérbe, feszültség 

alatt? (6.25.) 
343. Milyen esetben folytathatja útját a valamely műtárgyba beléptetést végző vonat? 

(6.36.) 
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344. Mennyi az engedélyezett legnagyobb sebesség az alagúti munkavégzés helyén? 
(Fesz.alatti pályán) (6.40.) 

345. Milyen feltétellel rendelhető ki vonat, ki vagy belépő munkacsapat szállítására? 
(6.32.) 

346. Mi az eljárás a forgalmi viszonyok között működtetett PEP vagy PPE működés 
során? (6.51.) 

347. Rendkívüli esemény kapcsán mely esetben kell az állomásokat lezárni? (6.74) 
348. Használható-e a menekítő járda a harmadik-sín feszültségalatti állapotában? 

(6.93) 
349. Vonatról érkező tűzriasztás esetén mi az eljárás? (6.127) 
350. Hogyan avatkozik be a vonatvezérlő rendszer, ha tűzriasztást észlel? (6.129) 
351. Mi a teendője a KFO-nak ha a vonatvezérlő rendszer a tűzesetes vonatot az 

állomásba állva tartja? (6.130.) 
352. Az alábbiak közül mi a teendője a BLP-nak és a KFM-nek a vonatról érkező 

tűzriasztás esetén? (6.131.) 
353. Mit köteles biztosítani a KFM ha az állomáson tűz vagy égő vonat van? (6.133.) 
354. Átszálló állomásokon (más vonalra) mit kell ellenőrizni tűz esetén? (6.135.) 
355. Ha a vonat ellenőrzése során, a kameraképeken füst érzékelhető mi az eljárás 

kirendelést illetően? (6.161.) 
356. Hogy lehet a tűzesetes vonatot a forgalomból kivonni? (6.166.) 
357. Mi a kameraképekre vonatkozó kötelessége a KFM-nek a vonatban 

bekövetkezett haláleset kapcsán? (6.188) 
358. Melyik a helyes állítás? (6.216.) 
359. Ki és milyen feltételekkel rendelhet el állomástávolságú közlekedést? (6.230) 
360. Mely felsorolás tekintendő havária eseménynek? (7.1) 
361. Havária esemény bekövetkeztekor mi a forgalmi szolgálat feladata? (7.3.) 
362. Mire kell törekedni egy menekítés megszervezése kapcsán? (7.6) 
363. Mit jelent a mozgólépcsők vészeseti üzemmódja? (7.10.) 
364. Az alagúti menekítés esetén melyik állomásra kell a mozgólépcsők vészeseti 

üzemmódban történő működtetését elrendelni? (7.11.) 
365. Mely állítás igaz az alagúti kiszállítást illetően? (7.14) 
366. Mi az eljárás őrizetlenül hagyott csomag észlelése esetén? (7.19) 
367. Melyik a helyes eljárás bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) esetén? (7.21.) 
368. Mi az eljárás, ha a vízbetörés olyan mértékű, hogy a vontatási áramellátást is 

veszélyezteti? (7.32.) 
369. Mit ért a helyszín biztosításán? (7.33.) 
370. Mi a helyszínt biztosító személy alapvető feladata az alábbiak közül? (7.34.) 
371. Hogy történik a szolgálati vonatok mozgásának szervezése? (8.7) 
372. Hogy lehet végezni tolatási mozgást AM4-M4 típusú járművel? (9.4.) 
373. Mi az előírás tolatás megkezdése előtt fékpróbával kapcsolatban ATPR 

üzemmódban? (9.9) 
374. Mi az előírás tolt menetben történő tolatási mozgás esetére? (9.14.) 
375. Mennyi a járműtelepen alkalmazható sebesség és az alkalmazható üzemmód 

harmadik-sínnel ellátott vágányokon? (9.30.) 
376. Mi az előírás a kocsiszín hátsó tároló helyre való behaladással kapcsolatban? 

(9.32) 
377. Milyen állásba kell tartani a járműtelepi (egyéb) vágányokban levő váltókat? 

(9.39) 
378. Ki állíthatja a helyszíni állítású váltókat? (9.41.) 
379. Mennyi a járműtelepi egyéb vágányokon a tolatás sebessége? (9.45.) 
380. Hány próbapálya került kialakításra az M4 Metróvonalon? (10.1.) 
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381. Kinek a feladata a próbapályákon lebonyolított próbafutás irányítása? (10.5.) 
382. Mi az összefüggés a próbafutás és a biztosítóberendezés között? (10.7) 
383. Végezhető-e üzemidőben a vonalon próbafutás? (10.9) 
384. Végezhető-e üzemidőben próbafutás a vonalon? (10.14.) 
385. A forgalmi vágányokra, illetve a próbapályára történő beállás előtt mi a 

járművezető kötelessége? (10.15.) 
386. Mely feltételek mellett közlekedtethető üzemidőben tesztelési célból vonat? 

(10.65.) 
387. Melyik állítás a helyes általános szabály? (11.2) 
388. Hogy helyezhetők el utas tájékoztatók és feliratok az állomásokon? (12.9.) 
389. Mi az előírás a biztonsági sávot figyelő infra rendszerrel kapcsolatban? (12.14.) 
390. Mi az eljárás üzemszünetben a hatósági intézkedések végzésével? (12.18.) 
391. Mi az eljárás, ha peron telítettsége utas biztonságot veszélyeztetően 

megnövekedett? (12.33.) 
 

392. Kinek adhatja ki a mozgólépcső gépház kulcsát a JÁDI? (12.47.) 
393. Milyen menetrendeket alkalmazunk a jellemző forgalmi igények alapján? (13.4.) 
394. Hogy kezeli az ATS rendszer a menetrendi eltérést? (13.24.) 
395. Milyen menetjellegeket alkalmazunk?(13.26.) 
396. Melyek az alkalmazott állomási tartózkodási idők típusai? (13.27.) 
397. Milyen menetrendi eltéréseket ismer? (13.28) 
398. Késést okozó esemény után mely esetben kell a forgalmat menetrendszerűnek 

tekinteni? (13.38.) 
399. Mit jelent a kötött menetrend? (13.39) 
400. Mi az eljárás a kötött menetrendet érintő eltérésekkel? (13.29) 
401. Melyik a helyes állítás a vonatok egyedi azonosításával kapcsolatban? (13.48.) 
402. Milyen feltételek teljesülése után lehet üzemszünetben a felszíni körzetet 

feszültség alá helyezni? (11.9) 
403. A BLP illetve a járművezető kinek köteles a meghibásodás észlelését jelenteni? 

(5.150.) 
404. Mi határozza meg a jármű hiba esetén követendő eljárást? (5.152.) 
405. Mit jelent a vonal vége IOS üzenet? (5.152.) 
406. Mi a BLP kötelessége a járműről beérkezett riasztásokkal kapcsolatban? (5.157.) 
407. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége…(5.158.) 
408. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége…(5.158.) 
409. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége….(5.158.) 
410. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége…(5.158.) 
411. végezhet ATPR üzemmódban közlekedő vonat járművezetője hibakezelést? 

(5.159) 
412. A járművezetőnek mi a kötelessége a vezetői konzol elhagyása esetén? (5.160) 
413. Meddig kell a KFM-nek állvatartást elrendelni kiküldött JÁDI esetén? (5.165.) 
414. Mi az előírás a vezetőikonzol-fedél eltávolítását és felhelyezését illetően? 

(5.166.) 
415. Mi a KFM kötelessége fedélzeti ATC vagy lokalizáció vesztéskor? (5.169.) 
416. Mi az előírás az vonat üzemképessé nyilvánítására? (5.179.) 
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417. Mi az eljárás, ha az ATS kezelőfelületre vezetői konzolfedél nyitott állapot IOS 
jelzés (DET) érkezik be? (5.192.) 

418. Mi történik vezetőikonzol-fedél nyitott állapota esetén? 
419. Mi a teendő vezetőikonzol-fedél nyitott állapota esetén, ha a fedélzeti 

járműfelügyelet nem biztosítható? (5.193) 
420. Mi történik, ha a vonatról füst- vagy tűzriasztás érkezik a járműfelügyeleti 

rendszerbe? (5.194.) 
421. Mi az eljárás padlólemez feletti füst vagy tűzjelzés esetén? (5.196) 

 

422. Mi az eljárás, ha a kirendelt JÁDI, padlólemez feletti tűz és füstriasztás esetén 
nem talál (égett szag, füst) semmilyen rendellenességet? (5.197) 

423. Meghibásodott fedélzeti berendezésű vonattal utasok szállíthatók? (5.201.) 
424. Meghibásodott fedélzeti automatika esetén mely esetben szállítható utas? 

(5.203.) 
425. ATPR üzemmódban közlekedő vonatok amennyiben nem járműfedélzeti, hanem 

egyéb meghibásodás van, hogy közlekedhetnek a vonalon? (5.206) 
426. Mi az eljárás, ha a vonalon észlelik az akadályérzékelő rendellenességét? 

(5.216.) 

 
Szóbeli kérdések 

1. Hol érvényes a Dél-Buda-Rákospalota (továbbiakban M4) metróvonal F.2 

Forgalmi Utasítása? ( 1.1.) 

2. Kikre kötelező érvényűek az F.2. Forgalmi Utasítás előírásai? ( 1.2.-1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.2. Forgalmi Utasítás? ( 1.4.) 

4. Kiknek és milyen mértékben kell ismerni az F.2. Forgalmi Utasítás szövegét? ( 

1.11.-1-12.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálat, végrehajtó forgalmi 

szolgálat, társszolgálat! ( 2.3.-2.5.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati főnök, szolgálati elöljáró, 

szolgálati hely, szolgálati okmány! ( 2.8.-2.9., 2.11.-2.12-) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: parancskönyv, rendelkezések könyve, 

értesítőkönyv! ( 2.13.-2.15.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: rendelkezés, rendelkezési jog átadása, 

döntési jogosultság, intézkedési jog! ( 2.16.-2.19.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: központi forgalmi menetirányító, block- 

post járműtelepi forgalmi szolgálattevő! ( 2.20.-2.21.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: központi forgalmi operátor, központi 

utasforgalom-irányító diszpécser! ( 2.22.-2.23.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: műszakvezető diszpécser, állomási 

diszpécser –járművezető, kocsiszíni diszpécser! ( 2.24.-2.26.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: Járművezető instruktor, metró- 

járművezető, mozgató járművezető! ( 2.27.-2.29.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető, 

energiadiszpécser! ( 2.30.-2.32.) 
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14. Ismertesse a következő fogalmakat: műszaki diszpécser, műszaki ügyeletes, 

biztosítóberendezés-üzemviteli csoportvezető! ( 2.33.-2.35.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: pályamester, központi forgalmi 

menetirányító helyszíni megbízottja, beavatkozó járművezető! (2.36.-2.38.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: járműfelügyelet, váltókezelő! (2.39.- 2.40.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi vágányok, járműtelepi egyéb 

vágányok, jobb – bal vágány! ( 2.41.-2.43.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat: helyes – helytelen irány, kihúzó vágány, 

csonka vágány! ( 2.44.-2.46.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: összekötő vágány, forgalom 

technológiai határ, átadószakasz! ( 2.47.-2.49.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: űrszelvény, rakszelvény, vágányút, 

megcsúszási vágányút! ( 2.50.-2.53.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: állomás, állomásköz! ( 2.54.-2.55.) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: térköz, fizikai térköz, virtuális térköz! ( 

2.56.-2.58.) 

23. Ismertesse a következő fogalmakat: statikus követési rend, dinamikus 

követési rend, menetengedély-határ! ( 2.59.-2.61.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: közlekedés állomás távolságban, foglalt 

vágányra járás, járműtelep, próbapálya! ( 2.62.-2.65.) 

25. Ismertesse a következő fogalmakat: kitérő, biztosított váltó, lezárt váltó! ( 

2.66.-2.68.) 

26. Ismertesse a következő fogalmakat: lezárható váltó, le nem zárt váltó, le nem 

zárható váltó! ( 2.69.-2.71.) 

27. Ismertesse a következő fogalmakat: érintett váltó, védőváltó, váltó helyes 

állása! ( 2.72.-2.74.) 

28. Ismertesse a következő fogalmakat: váltófelvágás, aláváltás!(2.75.-2.76.) 

29. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalom leállítása, forgalom 

korlátozása! 

a. ( 2.77.-2.78.) 

30. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre nem 

tervezett vágányzár, biztonságkritikus kezelés! ( 2.79.-2.81.) 

31. Ismertesse a következő fogalmakat: éberségi berendezés, fedélzeti 

automatika, fedélzeti automatika üzemállapotai! ( 2.82.-2.84.) 

32. Ismertesse a következő fogalmakat: jármű készenléti funkciója, MTO 

üzemmód, ATPR üzemmód! ( 2.85.-2.87.) 

33. Ismertesse a következő fogalmakat: transzponder (balíz), jármű fedélzeti ATC 

berendezések rendszerinicializálása! ( 2.88.-2.89.) 

34. Ismertesse a következő fogalmakat: lokalizálás, kalibrálás! ( 2.90.-2.91.) 

35. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín 

áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása, tápkörzet! ( 2.92.-2.94.) 

36. Ismertesse a következő fogalmakat: rövidrezáró-földelő megszakító, 

rövidrezáró kézi készülék! ( 2.95.-2.96.) 

37. Ismertesse a következő fogalmakat: védelmi áramkörök, 

feszültségmentesnek nyilvánítás!( 2.97.-2.100.) 
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38. Ismertesse a következő fogalmakat: kezelési körzet, távfelügyelet, hírközlő 

berendezések, hangrögzítő berendezés! ( 2.101.-2.104.) 

39. Ismertesse a következő fogalmakat: tolatás, jármű megfutamodás, 

(2.105.-2.106.) 

40. Ismertesse a következő fogalmakat: szerelvény, vonat, személyszállító vonat! 

a. ( 2.107.-2.109.) 

41. Ismertesse a következő fogalmakat: vonatszemélyzet, vonatfordítás, vonatnál 

alkalmazható sebesség! ( 110.-2.112.) 

42. Ismertesse a következő fogalmakat: vonat működésképtelen, vonat 

üzemképtelen, vonat mozgásképtelen, vonat gördülésképtelen! (2.117.- 2.120.) 

43. Ismertesse a következő fogalmakat: biztonsági járat, próbavonat, tesztvonat, 

szolgálati vonat! ( 2.121.-2.124.) 

44. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi nap, üzemkezdet, 

forgalomba helyezés! ( 2.125.-2.128.) 

45. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemidő, üzemszünet, üzemszerű 

forgalom, vegyes forgalom! ( 2.129.-2.132.) 

46. Ismertesse a következő fogalmakat: eltérés üzemszerű forgalomtól, rendkívüli 

esemény, havária esemény! ( 2.133.-2.135.) 

47. Mi a forgalmi szolgálat feladata? ( 3.1.-3.2.) 

48. Ismertesse a forgalmi szolgálat ellátásának feltételeit! ( 3.3.-3.7.) 

49. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit! ( 3.8.-3.12.) 

50. Mikor kell a dolgozónak alap vagy időszakos vizsgát tenni? Mi a kiképzett 

dolgozó kötelessége, hogy munkáját eredményesen tudja ellátni? (3.13- 3.14.) 

51. Hogyan kell szolgálatra jelentkezni? ( 3.15.-3.16.) 

52. Mi a teendő, ha szolgálatra alkalmatlan állapotban van a munkavállaló? Mikor 

kell bejelenteni, ha betegség miatt nem tud szolgálatra jelentkezni a 

munkavállaló? ( 3.17.-3.21.) 

53. Mi a forgalmi dolgozó kötelessége a szolgálat átvétele illetve megkezdése 

előtt? ( 3.25.-3.26.) 

54. Hogyan kell a szolgálatot átadni folytatólagos szolgálat esetén? Mikor köteles 

a forgalmi dolgozó munkaidőn túl szolgálatot teljesíteni ( 3.27.-3.28.) 

55. Mit jelent az átvevő részéről az írásbeli szolgálat átvétele? Mi a központi 

forgalmi menetirányító kötelessége a szolgálat átvétele után? (3.30.-3.31.) 

56. Ismertesse a szolgálati helyen való tartózkodásra vonatkozó előírásokat! ( 

3.32.-3.34.) 

57. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó előírásokat!(3.35.-3.36.) 

58. Ismertesse a szolgálat ellenőrzésére vonatkozó előírásokat! (3.37.-3.38.) 

59. Ismertesse a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! ( 3.39.-3.48.) 

60. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! ( 3.49.-3.52.) 

61. Ismertesse a szolgálati út betartására vonatkozó előírásokat! (3.53.-3.55.) 

62. Hogyan kell kiadnia a rendelkezésre jogosultnak a rendelkezéseit? ( 3.56.- 

3.58., 3.62.) 

63. Milyen mértékben felelős a rendelkezési jog átadása esetén a megbízott? Ki és 

hogyan közli az átadás tényét? ( 3.59.-3.60.) 
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64. Hogyan lehet szolgálati mobiltelefonon rendelkezést kiadni? ( 3.61.) 

65. Milyen rendelkezések találhatók a „Parancskönyv”-ben? Ki adja ki ezeket a 

rendelkezéseket? Mi a teendő a „Parancskönyv”-vel? ( 3.63.-3.69.) 

66. Ismertesse a szóbeli rendelkezések kiadásának rendjét! ( 3.70.-3.74.) 

67. Ismertesse a rádiótelefonon kiadott szóbeli rendelkezések rendjét! 

(3.75.-3.82.) 

68. Ismertesse az írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! ( 3.83.-3.90.) 

69. Ki és hogyan kezelheti a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezést? ( 

3.91.-3.95.) 

70. Mi a kötelessége a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés kezelését 

végző dolgozónak riasztások és hiba észlelése esetén? ( 3.96.-3.99.) 

71. Miket tilos a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezésen? ( 3.100.- 3.103.) 

72. Mikor lehet járművezető nélkül utasokat szállítani az M4 metróvonalon? ( 

4.1.-4.2.) 

73. Milyen rendelkezési jog illeti meg a KFM-t üzemszerű forgalomban? Mi a 

kötelessége a szolgálatban lévő dolgozóknak, ha az üzemszerű forgalom 

lebonyolítását bármi zavarja? ( 4.7.-4.13.) 

74. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos 

teendőket? Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? ( 4.14.-4.16.) 

75. Ismertesse az üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket, a jelzések értelmét! ( 

4.17.-4.20.) 

76. Ismertesse az üzemszünetben dolgozók kilépésének rendjét! ( 4.21.-4.25.) 

77. Mikor, kiknek kell hozzájárulásukat adniuk a feszültség alá helyezéshez a 

KFM-nek? Mikor adhatják le a jelentésüket? ( 4.26.-4.36.) 

78. Mikor kell a JÁDI-nak az állomási jelentését leadnia a KUD-nak? Mit 

tartalmaz ez a jelentés? ( 4.37.-4.39.) 

79. Kinek a kötelessége a váltók próbáját elvégezni a forgalomba helyezés során? 

( 4.40.-4.41.) 

80. Ismertesse a forgalmi vágányok feszültség alá helyezésére vonatkozó 

előírásokat! ( 4.42.-4.51.) 

81. Hogyan történik a vágányút beállítása automatikus üzemben? (4.53.-4.57.) 

82. Kik a felelősek a vonatok időbeni forgalomba állításáért? Honnan történhet a 

vonatok forgalomba állása? ( 4.58.-4.61.) 

83. Mikor, hol és hogyan kell a vonatnak várakoznia forgalomba állás előtt? Hova 

állhat forgalomba a vonat? ( 4.63.-4.65.) 

84. Ismertesse a személyszállító vonatok élesztésére vonatkozó előírásokat! ( 

4.66.-4.71.) 

85. Ismertesse   a   biztonsági   járat   közlekedésére   vonatkozó   előírásokat! ( 

4.72.-4.83.) 

86. Mi a kötelessége a JÁDI-nak vagy a KUD-nak a vonat állomási tartózkodása 

alatt? Mikor indítható az állomásból a vonat? Mi a dolgozók kötelessége, ha a 

kihaladó vonaton rendellenességet észlel? ( 4.84.-4.90.) 

87. Hogyan viselkedik a rendszer sikertelen ajtózárás esetén? Mi a kezelő személy 

kötelessége bármilyen indulást akadályozó esetben? ( 4.92.-4.95., 4.97.) 
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88. Mely berendezéseket működteti és felügyeli a SICAS rendszer? Mi a teendő, 

ha az ATS kezelőfelületre vészfékriasztás érkezik, és ha a vonat 

állomásközben 1 percen túl várakozik? ( 4.100.-4.102.) 

89. Hogyan viselkedik a rendszer, ha a vonat továbbhaladását „Megállj!” jelzés 

vagy MAL tiltja? Járműfelügyeleti rendszer hibajelzése esetén kinek kell a hibát 

jelenteni? ( 4.105.-4.106.) 

90. Mi a kötelessége a JÁDI-nak vagy a KUD-nak az állomásba behaladó vonattal 

kapcsolatosan? Mi a teendő állomási túlfutás esetén? ( 4.107.- 4.110., 4.114.) 

91. Ki rendelhet el és hogyan állomási áthaladást? Mekkora lehet az állomási 

áthaladás legnagyobb sebessége? ( 4.115.-4.118., 4.120.) 

92. Hol és hogyan történhet a vonatok fordítása? Mekkora lehet a fordítás 

legnagyobb sebessége? ( 4.122.-4.125.) 

93. Honnan és hova történik a vonatok menetrendszerű kiállása a forgalomból? Ki 

rendelhet el rendkívüli kiállást és ilyen esetben mi a kötelessége? 

a. (4.128.-4.130.) 

94. Hol és hogyan kell meggyőződni a kiálló vonat üres voltáról? ( 4.131.-4.136., 

4.138.) 

95. Ismertesse a személyszállító vonatok üzemszüneti tárolására vonatkozó 

előírásokat! ( 4.139.-4.143.) 

96. Hol és hogyan lehet üzemidő alatt személyszállító vonatot tárolni? ( 4.144.- 

4.146.) 

97. Ismertesse a szolgálati küldemények személyszállító vonaton történő 

szállítására vonatkozó előírásokat! ( 4.147.-4.158.) 

98. Hogyan történik a vonal forgalmának leállítása? ( 4.159.-4.171.) 

99. Ismertesse a forgalmi vágányok feszültségmentesítésére vonatkozó 

előírásokat! ( 4.172.-4.181.) 

100.  101. Hogyan történik a vonatszemélyzetek kilépése a vonali 
tárolóhelyről ( 4.182.-4.183.)? 

102.  103. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés általános ( 5.1-
5.5.)  
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104. Hova lehet járművezetőt kirendelni? Milyen előírások vonatkoznak az 

állomásközbe történő kirendelés esetére? ( 5.7.-5.11.) 

105. Milyen előírás vonatkozik a váltókörzetbe történő kirendelés esetén, a fellépő 

használatára vonatkozóan? ( 5.12.-5.14.) 

106. Hogyan rendeli ki a KFM a járművezetőt állomási peronra? Mit köteles a 

járművezető elvégezni? ( 5.15.) 

107. Mi a teendő, ha MTO üzemmódban riasztás érkezik a vezetőikonzol- fedél 

nyitott állapotára vonatkozóan? ( 5.17.) 

108. Mi a járművezető kötelessége, ha a vezetőikonzol-fedél nyitása során a kulcs 

beszorul vagy beletörik a zárszerkezetbe? Mi a teendő, ha a vezetőt az utasok 

inzultálják? ( 5.19.-5.21.) 

109. Mi a járművezető kötelessége a vezetőikonzol-fedél visszahelyezése után? ( 

5.23.-5.24.) 

110. Ismertesse a vonatok ATPR üzemmódban történő forgalomba állítására 

vonatkozó előírásokat! ( 5.25.-5.29.) 

111. Mi a járművezető kötelessége, ha állomási kihaladás közben a pálya 

feszültségmentessé válik? ( 5.37.) 

112. Milyen előírások vonatkoznak menet közben a vonat ajtajaira, a megállásra és 

a biztonságos járművezetésre? ( 5.39.-5.41., 5.43.) 

113. Mi a járművezető kötelessége, ha menet közben bármilyen rendkívüli 

körülményt tapasztal? Mi a KFM kötelessége, ha a vonaton az automatikus 

utastájékoztató rendszer meghibásodik? ( 5.49.-5.50.) 

114. Mekkora lehet a vonat sebessége állomási kihúzóvágányra történő behaladás 

esetén? ( 5.53.) 

115. Hogyan történhet a vonat fordítás a váltó hiba miatti kézi állítás és a váltó 

sínáramköri meghibásodása esetén? ( 5.54.) 

116. Miről kell rendelkeznie a KFM-nek a KUD felé, menetrendtől való eltérő 

közlekedés, állomási áthaladás, forgalomból való kiállás vagy valamely kocsi 

ajtajának lezárása esetén? ( 5.57.) 

117. Milyen üzemmódban történik a járművezető általi vonat fordítás? Hogyan 

történik a fordítóbrigádos vonatfordítás? ( 5.64., 5.68.-5.69.) 

118. Hogyan történik a vonatok járművezetővel történő forgalomból való kiállása? ( 

5.71.-5.72.) 

119. Ismertesse a „Foglalt vágányra járás” szabályait!      ( 5.81.-5.92.) 

120. Mi a teendő, ha állomási peron mellett sorozatos túlfutások következnek be? ( 

5.95.-5.96.) 

121. Mi a teendő, ha állomási túlfutásról riasztás érkezik a diszpécserközpontba? 

Mikor lehet ATPR-25 Reverse üzemmódot alkalmazni? ( 5.100.-5.101., 5.103.) 

122. Ismertesse   a   pályára   leesett   tárgy   esetén   követendő   eljárást! ( 5.104.-

5.110.) 

123. Ismertesse az eljárást, ha MTO üzemmódban közlekedő személyvonaton 

vészjelzőt működtettek! ( 5.111.-5.118.) 
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124. Ismertesse az eljárást, ha ATPR üzemmódban közlekedő személyvonaton 

vészjelzőt működtettek! ( 5.119.-5.121.) 

125. Hogyan viselkedik a rendszer MTO üzemmódban történt ajtó vésznyitó 

működtetése esetén? Ilyen esetben mi a BLP és a KFM kötelessége? 

a. ( 5.122.-5.127.) 

126. Mi az eljárás, ha MTO üzemmódban jármű műszaki meghibásodás miatt 

működtettek vésznyitókart? ( 5.128.-5.129.) 

127. Milyen szabályok vonatkoznak, ha menet közben ajtó vésznyitó működtetés 

történik, az MTO üzemmódban közlekedő vonaton? (5.130.- 5.137.) 

128. Ismertesse az eljárást, ha az ATPR üzemmódban közlekedő vonaton ajtó 

vésznyitót működtettek! ( 5.138.-5.143.) 

129. Sorolja fel a jármű meghibásodások eseteit és a rájuk vonatkozó általános 

rendelkezéseket! ( 5.144.-5.148.) 

130. Kinek és mit kell jelenteni, a személyszállító vonaton történő hiba 

megállapításáról és kezeléséről? ( 5.149.-5.150.) 

131. Mikor következhet be személyszállító vonat működés- vagy 

üzemképtelensége? Sorolja fel az IOS üzeneteket és a követendő eljárásukat! 

a. ( 5.151.-5.152.) 

132. Mikor szabad hibakezelést végezni mozgásképes és mozgásképtelen 

vonaton? ( 5.153.-5.155.) 

133. Mi a teendő, ha állomásközben megállt a vonat és tovább haladását valamely 

kocsijának meghibásodása okozza? Mit köteles tenni a döntéshozó járműről 

érkező riasztás esetén? ( 5.156.-5.158.) 

134. Mikor végezhet hibakezelést a járművezető ATPR üzemmódban? ( 5.159.) 

135. Milyen szakaszokon történhet a hibakezelés az ATPR üzemmódban közlekedő 

vonat esetén? ( 5.161.-5.163.) 

136. Hova és hogyan rendelhető ki hibakezelésre a járművezető az MTO 

üzemmódban közlekedő vonat meghibásodása esetén? ( 5.164.-5.166.) 

137. Ismertesse a „Vonat működésképtelen” esetére vonatkozó előírásokat! ( 5.167.-

5.176.) 

138. Ismertesse a „Vonat üzemképtelen” esetére vonatkozó előírásokat! ( 5.177.-

5.179.) 

139. Ismertesse a „Vonat mozgásképtelen” esetére vonatkozó előírásokat! ( 5.180.-

5.189.) 

140. Ismertesse a „Vonat gördülésképtelen” esetére vonatkozó előírásokat! ( 5.190.) 

141. Ismertesse az „Eljárás vezetőikonzol-fedél hibajelzés esetén” 

követendő eljárást! ( 5.191.-5.193.) 

142. Ismertesse a „Füst- vagy tűzérzékelő hiba” esetére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.194.-5.197.) 
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143. Hogyan lehet ATPR üzemmódban közlekedő vonattal utasokat szállítani? ( 

5.198.-5.209.) 

144. Hogyan történik a meghibásodott szerelvény kivonása a forgalomból? ( 5.210.-

5.214.) 

145. Milyen előírások vonatkoznak az akadályérzékelő és a beesés gátló 

takarólemez meghibásodására? ( 5.215.-5.216., 5.218.) 

146. Mi a teendő bármely metródolgozónak, ha azt észleli, hogy a vonat nyitott 

ajtóval indult el, illetve ha egy utastéri ajtó nem zárható be? ( 5.219.- 5.220.) 

147. Meddig és hogyan tartható forgalomban a vonat, ha külső vésznyitóval 

rendelkező vagy egynél több ajtó kerül lezárásra? ( 5.222., 5.224.-5.225.) 

148. Mi a teendő fényszóró, zárjelző meghibásodása esetén?    ( 5.226.) 

149. Hogyan és meddig tartható forgalomban a vonat CBTC hibajelzéssel? Mi a 

teendő, ha a hibajelzés vészfékezéssel következik be? ( 5.229.-5.232.) 

150. Milyen szabályokat vonatkoznak az ATC vészfékezés esetén követendő 

eljárásra? ( 5.233.-5.237.) 

151. Ismertesse a „Vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés, valamint a 

különböző munkaállomások közötti átvétel szabályai” esetére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.238.-5.245.) 

152. Ismertesse a „Váltókörzetek helyi üzemre történő átvétele” esetére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.246.-5.251.) 

153. Ismertesse „Az állomási utasforgalom-irányító berendezés távfelügyeletbe 

történő átvétele” esetére vonatkozó előírásokat!(5.252.- 5.260.) 

154. Mi a KFM kötelessége, ha pálya meghibásodásról kap bejelentést? ( 5.261.-

5.279.) 

155. Hogyan és meddig tartható fenn a forgalom pálya meghibásodása esetén? ( 

5.280.-5.285.) 

156. Ki rendelheti el és hogyan történik a sebességkorlátozás bevezetése pálya 

meghibásodása esetén? ( 5.286.-5.291.) 

157. Hogyan és mekkora sebességgel lehet a vonatot MTO üzemmódban 

közlekedtetni, ha feszültség- és forgalom alatti pályán munkavégzés történik? 

a. ( 5.292.-5.295.) 

158. Hogyan történhet egy állomásközre két különböző sebességkorlátozás 

bevezetése? Mekkora a sebességkorlátozás, ha alagúti elzárt területen történik 

a munkavégzés? ( 5.296.-5.297.) 

159. Ki rendelhet el személyvonati közlekedést érintő vágányzárat? ( 5.299.) 

160. Ismertesse a „Vasútbiztosító, forgalomirányító berendezés és vonatvezérlő 

rendszer meghibásodása esetén követendő eljárás” általános szabályait! ( 

5.300.-5.304.) 

161. Mi a járművezető teendője ATPR üzemmódban sötét fényjelző esetén? ( 

5.306.) 
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162. Milyen sínáramköri meghibásodások lehetnek, és hogyan viselkedik a rendszer 

ilyen esetekben? ( 5.308.-5.310.) 

163. Mi a teendő kitérőn bekövetkező sínáramköri hiba esetén? (5.311.- 5.319.) 

164. Ki és hogyan köteles meggyőződni a hibás foglaltságú terület tényleges 

foglaltsági állapotáról? ( 5.320.-5.321.) 

165. Ismertesse a vágányút beállítására és ellenőrzésére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.322.-5.328.) 

166. Ismertesse a váltó meghibásodása esetén követendő eljárást! 

( 5.329.-5.333.) 

167. Hogyan viselkedik a rendszer, ha a CBTC vonatirányítási és vezérlési 

rendszerben meghibásodás következik be? Milyen meghibásodásokból 

következhet be zavar? ( 5.334.-5.335.) 

168. Milyen előírások vonatkoznak a gördülőállomány ATC fedélzeti 

berendezésének meghibásodásának esetére? ( 5.336.-5.340.) 

169. Milyen előírások vonatkoznak a pályamenti berendezések meghibásodásának 

esetére? ( 5.341.-5.344.) 

170. Milyen előírások vonatkoznak a központi berendezés meghibásodásának 

esetére? ( 5.345.-5.350.) 

171. Melyik kezelőfelületeken és mi után lehetséges biztonságkritikus kezelést 

végezni? ( 5.351.-5.352.) 

172. Hogyan történik a biztonságkritikus kezelés naplózása és milyen kötelessége    

van    a    biztosítóberendezés    ügyeletes    műszerészének? ( 5.354.-5.358.) 

173. Hogyan és milyen feltételekkel szabad a vasútbiztosító- és forgalomirányító 

berendezésen javítást végezni? ( 5.359.-5.364.) 

174. Hogyan történik a PPE üzemképes állapotának ellenőrzése? Mi a teendő, ha 

ilyenkor a riasztás egyértelműen hibára utal, és ha nem utal egyértelműen 

hibára? ( 5.365.-5.370.) 

175. Mi a teendő PPE automatika üzemidőben jelentkező meghibásodása esetén? 

( 5.371.-5.374.) 

176. Mikor és hogyan lehet a PPE modulok kalibrációját elvégezni? ( 5.375.-

5.377.) 

177. Milyen előírásokat kell betartani PPE bypass üzemmód alkalmazása esetén?

 ( 5.378.-5.381.) 

178. Mikor és hogyan lehet a PPE modulok cseréjét elvégezni? 

(5.382.-5.386.) 

179. Mi a teendő központi és jármű szinten való utas menekítést támogató rendszer 

meghibásodása esetén? ( 5.387.-5.392.) 

180. Milyen esetekben lehet fenntartani a forgalmat, ha a vasútbiztosító 

berendezés vagy a CBTC rendszer meghibásodik? ( 5.393.-5.394.) 

181. Milyen feltétételekkel lehet a forgalmat fenntartani, ha a rádiótelefon- hálózat 

meghibásodik? ( 5.395.-5.397.) 
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182. Mi a teendő, ha az állomási utasterek megfigyelésre szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodik? ( 5.398.-5.404.) 

183. Mi a teendő, ha a vonat utasterének megfigyelésére szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodik? ( 5.405.-5.408.) 

184. Mi a teendő, ha a BLP munkahelyhez tartozó központi CCTV rendszer 

meghibásodik? ( 5.409.-5.412.) 

185. Mi a teendő a Lift-segélykérő és a TETRA segélykérő és utastájékoztató 

rendszer központi meghibásodása esetén? ( 5.413.-5.415.) 

186. Ismertesse az „Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén 

követendő eljárás” szabályait! ( 5.416.-5.422.) 

187. Ismertesse „A vasútbiztosító, forgalomirányító és hírközlő berendezés 

karbantartása esetén követendő eljárás” szabályait! ( 5.423.-5.427.) 

188. Mi a teendő a vasúrbiztosító, forgalomirányító és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén? ( 5.428.-5.429.) 

189. Kinek kell jelenteni a rendkívüli eseményt és mi a dolgozó további kötelessége? 

( 6.1.-6.4.) 

190. Kiket köteles értesíteni a KFM rendkívüli esemény bekövetkezése esetén? ( 

6.5.-6.7.) 

191. Kit köteles a KFM a helyszínre küldeni rendkívüli esemény bekövetkezése 

esetén? Milyen jogkörrel rendelkezik, milyen feladatai vannak és hogyan 

köteles tevékenykedni a helyszínen? ( 6.8.-6.11.) 

192. Kinek az engedélyével és milyen esetekben lehetséges a feszültség és 

forgalom alatti pályára való belépés? ( 6.12.-6.13.) 

193. Milyen feltételekkel adható ki a „Feszültség és forgalom alatti pályára való 

belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”? ( 6.14.-6.15.) 

194. Kiknek kell rendelkezésre bocsátani a „Feszültség és forgalom alatti pályára 

való belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”-nyal rendelkezők 

névsorát? ( 6.16.-6.17.) 

195. Feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodókról mit tartalmaz a nyilvántartás 

és milyen munkák végezhetők? ( 6.18.-6.19.) 

196. Hogyan lehet elsősorban belépni feszültség és forgalom alatti pályára a DBR 

metróvonalon? ( 6.20.-6.26.) 

197. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (6.27.-

6.29.) 

198. Mivel kell rendelkezniük a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 

dolgozóknak és mit vihetnek magukkal? ( 6.30.-6.31.) 

199. Hogyan történik a belépés gyalogosan és vonattal a feszültség és forgalom 

alatti pályára? ( 6.32.-6.35.) 

200. Mikor folytathatja a beléptetést végző vonat az útját? ( 6.36.-6.39.) 

201. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés helyén? Hogyan 

lehet más munkaterületre áttérni? ( 6.40.-6.44.) 

202. Hogyan történik a kilépés a feszültség és forgalom alatti pályáról? ( 6.45.-

6.49.) 

203. Minek kell tekinteni az üzemidő alatti feszültségmentesítést és kikapcsolást? 
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Mi a KFM kötelessége PEP vagy PPE működés esetén? 

a. ( 6.50.-6.51.) 

204. Mi lehet rendkívüli feszültségmentesítés és kikapcsolás? (6.52.-6.53.) 

205. Hogyan kell a KFM-nek eljárni rendkívüli feszültségmentesítés 

esetén? ( 6.54.-6.58.) 

206. Ismertesse a KFM-n keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés 

szabályait! ( 6.59.-6.62.) 

207. Ismertesse a PPE által és a PEP működtetéssel végrehajtott 

feszültségmentesítés esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.63.-6.67.) 

208. Ismertesse a feszültségkimaradás esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.68.-

6.70.) 

209. Ismertesse a zárlat következtében előállott feszültségkimaradás 

esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.71.-6.73.) 

210. Ki rendelhet el állomás lezárást? Mikor, milyen esetekben és hogyan kell 

végrehajtani egy állomás lezárását? ( 6.74.-6.77.) 

211. Mikor és hova rendelhető el az utasok rendkívüli kiszállítása a vonatból?

 ( 6.78.-6.79.) 

212. Hogyan működik a rendszer ajtóvésznyitókar működtetése esetén, ha az 

oldalajtók nyitása nem történik meg és állomási kihaladás közbeni működtetés 

esetén? ( 6.80.-6.83.) 

213. Hogyan kell eljárni, ha az ATS kezelőfelületre a vonatról ajtóvésznyitás riasztás 

érkezik és mozgásban van? ( 6.84.-6.88.) 

214. Hogyan kell eljárni, ha az ATS kezelőfelületre a vonatról ajtóvésznyitás riasztás 

érkezik és állomásközben megállt? ( 6.89.-6.93.) 

215. Mi a teendő, ha utasok homlokoldali menekítő ajtó nyitását kezdeményezik? ( 

6.94.-6.97.) 

216. Mikor hajtja végre a rendszer automatikusan a pálya feszültségmentesítését? 

Milyen kötelessége van a KFM-nek, ha a központi kezelő felületre ajtó vésznyitó 

aktiválási jel érkezik? ( 6.98.-6.101.) 

217. Milyen esetei és módjai vannak az alagúti kiszállításnak? Mikor 

kezdeményezheti az alagúti kiszállítást a forgalmi személyzet? ( 6.102.- 6.105.) 

218. Milyen feladatai vannak MTO üzemmódban történő alagúti kiszállítás esetén a 

BLP-nek, KFO-nak, KUD-nak, MÜDI-nek, EDI-nek? ( 6.106.) 

219. Milyen kötelességei vannak a KFM-nek, BLP-nek, ha a vonat állomásközben 

megállt? Melyik állomásról kell a JÁDI-t kirendelni segítségnyújtás végett? ( 

6.108.-6.112.) 

220. Mikor lehet megkezdeni a rendkívüli alagúti kiszállítást? Ki köteles gondoskodni 

a vonat rögzítéséről és ki ellenőrzi, hogy minden utas elhagyta a vonatot? ( 

6.113.-6.118.) 

221. Mi a teendő, ha bárki a metró területén tüzet észlel? ( 6.119.-6.124.) 

222. Mi a KFM teendője, ha az ATS felületre tűzriasztás érkezik, ha a BLP vagy a 

járművezető jelenti a tűzjelzést? ( 6.125.-6.131.) 

223. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? ( 6.132.-6.135.) 

224. Kinek a rendelkezésére hajtja végre a tűzeseti beavatkozásait a műszaki 
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ügyeletes? Milyen feladatai vannak tűz esetén az EDI-nek és a KUD-nak? ( 

6.136.-6.138.) 

225. Kinek jelenti a műszaki ügyeletes a tűz valódiságát és mi a feladata a 

Tűzoltóság kiérkezéséig? ( 6.139.-6.141.) 

226. Mi a JÁDI feladata tűz esetén?   ( 6.142.-6.146.) 

227. Hova kötelesek az állomási dolgozók menni teljes evakuálás esetén? Mit 

köteles a központi kezelőszemélyzet és a JÁDI tenni a tűzeset miatti lezárt és 

a forgalom alatti szakaszon? ( 6.147.-6.150.) 

228. Mit kell a tűzeseti jelentésnek tartalmaznia, ha járművön keletkezett a tűz? Miről 

köteles a KFM gondoskodni, ha ATPR üzemmódban közlekedő vonaton 

keletkezett a tűz? ( 6.151.-6.157.) 

229. Miről köteles a KFM gondoskodni, ha a tűzesetes vonat állomásközben megállt 

és nem tud tovább haladni? ( 6.158.-6.160.) 

230. Mikor rendelhető ki a műszaki ügyeletes a tűzesetes vonathoz ellenőrzésre? 

Milyen irányban és hogyan kell tűz esetén az alagúti mentést elvégezni? Milyen 

teendők vannak még a tűzesetes vonattal kapcsolatosan? ( 6.161.-6.168.) 

231. Ismertesse az utasrosszullétre és az utasbalesetre vonatkozó általános 

előírásokat! ( 6.169.-6.179.) 

232. Mi a teendő, ha a vonaton utasrosszullét következik be? (6.180.- 6.183.) 

233. Mi a teendő, ha az állomáson vagy a vonaton haláleset történik? 

( 6.184.-6.188.) 

234.  Mi az eljárás, ha utas a pályára került? ( 6.189.-6.192.) 

235.  Ismertesse a gázolás esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.193.-6.203.) 

236.  Milyen feladatai vannak a helyszíni megbízottnak gázolás esetén? ( 
6.204.-6.206.) 

237.  Hogyan történik a baleset dokumentálása? ( 6.207.-6.210.) 

238.  Milyen előírásokat kell betartani váltófelvágás esetén? (6.211.-6.221.) 

239.  Hogyan történik a villamosvezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen? ( 
6.222.-6.229.) 

240.  Ismertesse az állomás távolságú közlekedésre vonatkozó előírásokat! ( 
6.230.-6.240.) 

241.  Ismertesse a helytelen irányú közlekedésre vonatkozó előírásokat! 

( 6.241.-6.252.) 

242.  Ismertesse az egyvágányú közlekedésr  vonatkozó előírásokat! ( 
6.253.-6.256.) 

243.  Milyen eseményeket kell havária eseménynek tekinteni és milyen   

általános előírásokat kell betartani bekövetkezésük esetén? ( 7.1.-7.9.) 

244. Hogyan kell elvégezni az állomási menekítést közvetlen veszélyeztetés 

esetén? ( 7.10.-7.12.) 

245. Hogyan kell elvégezni az alagúti kiszállítást havária esemény esetén? ( 7.13.-

7.17.) 

246. Mi a teendő robbanóanyag, gyanús csomag észlelése esetén? ( 7.18.-

7.20.) 

247. Mi a teendő bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) esetén? ( 7.21.-

7.27.) 
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248. Mi a teendő vízbetörés (egyéb havária esemény) bekövetkezése esetén?

 ( 7.28.-7.32.) 

249. Mi a helyszínbiztosítás? Milyen feladatai vannak a helyszín 

biztosítását végző személynek? ( 7.33.-7.34.) 

250. Ismertesse az üzemszünet fogalmát és az üzemszüneti munkák 

megszervezésének rendjét! ( 2.130., 8.1.-8.14.) 

251. Ismertesse a feszültségmentes pályára történő belépés rendjét! ( 8.15.-

8.27.) 

252. Hogyan közlekedtethető üzemidő alatt szolgálati vonat feszültség alatti pályán?

 ( 8.28.-8.31.) 

253. Miről kell gondoskodni a szolgálati vonat forgalomba állása előtt? Hogyan állhat 

forgalomba a szolgálati vonat? ( 8.33.-8.36.) 

254. Milyen közlekedési módjai lehetnek a szolgálati vonatnak? (8.37.-

8.40.) 

255. Mikor köteles a KFM az állomásközt lezárni? Mi a KFM kötelessége az 

állomásköz lezárással kapcsolatosan? ( 8.41.-8.43.) 

256. Mekkora a szolgálati vonatok sebessége feszültségmentes pályán? ( 8.44.) 

257. Mi a teendő, ha rádiótelefon vagy hírközlő berendezés meghibásodik a 

szolgálati vonat közlekedése során? ( 8.45.-8.48.) 

258. Hogyan lehet az M4 metró vonalon személyszállító vonatok között szolgálati 

vonatot közlekedtetni? ( 8.50.) 

259. Mikor és hogyan lehet tolatási mozgást megkezdeni? ( 9.1.-9.8.) 

260. Mit kötelező tartani az ATPR üzemmódban végrehajtott tolatási mozgás 

megkezdése előtt? ( 9.9.) 

261. Hogyan szabad fékezhetetlen kocsikat vagy szerelvényt mozgatni? ( 9.10.-

9.11.) 

262. Mikor kezdhető meg a tolatási mozgás és mekkorák lehetnek a megengedett 

sebességei? ( 9.12.-9.16.) 

263. Milyen előírást kell betartani a tolatás során állva maradó kocsikkal 

kapcsolatosan? ( 9.17.) 

264. Hogyan kell a járműveket megfutamodás ellen biztosítani? 

(9.18.-9.19.) 

265. Hogyan lehet vágánykapcsolatos állomáson tolatási mozgást végezni? ( 9.26.-

9.27.) 

266. Hogyan lehet a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain tolatási mozgást 

végezni? ( 9.28.-9.37.) 

267. Hogyan lehet a járműtelep harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányain 

tolatási mozgást végezni? ( 9.38.-9.48.) 

268. Hogyan történhet a járművek kapcsolása és milyen előírásokat kell betartani 

kapcsoláskor? ( 9.49.-9.55.) 

269. Ismertesse az M4 metró vonalon alkalmazható próbafutások lehetőségeit és a 

járműtelepi próbafutás általános előírásait? (   10.1.- 10.15.) 

270. Hogyan történik a próbafutás igénylése?        ( 10.16.-10.18.) 

271. Milyen személyek vehetnek részt próbafutásban és milyen 
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kötelességük van? ( 10.19.-10.26.) 

272. Milyen előírás vonatkozik a próbafutást végző szerelvény sebességére 

vonatkozóan a felszíni és alagúti próbapályán? ( 10.27.-10.30.) 

273. Milyen előírásokat kell betartani és  mekkora sebességek 

alkalmazhatók a járműtelepi próbafutás során?  ( 10.31.-10.34.) 

274. Mit kötelező elvégezni az alagúti próbapályán történő próbafutás 

engedélyezése előtt? ( 10.35.-10.40.) 

275. Mi a járművezető kötelessége a próbafutás esetén előforduló 

hibajelzésekkel kapcsolatosan? ( 10.42.-10.47.) 

276. Milyen előírásokat kell betartani a próbafutással kapcsolatosan 

kedvezőtlen időjárás esetén? ( 10.48.-10.51.) 

277. Hogyan és mikor engedélyezhető az ATC berendezés próbája a járműtelepi 

próbapályán? ( 10.52.-10.56.) 

278. Hogyan történik a próbafutás bekapcsolt szervízkapcsolóval? ( 10.57.-

10.60.) 

279. Hogyan történik a próbafutás befejezése? ( 10.61.-10.63.) 

280. Hogyan történik a tesztfutás lebonyolítása? ( 10.64.-10.65.) 

281. Hogyan történik a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség 

alá helyezése és feszültségmentesítése? ( 11.1.-11.9.) 

282. Ismertesse a be- és kilépés rendjét a járműtelep harmadik-sínnel ellátott 

vágányaira! ( 11.10.-11.14.) 

283. Hány fő forgalmi dolgozó teljesít szolgálatot az M4 metró vonal állomásain?
 Hogyan köteles a munkáját minden metró dolgozó végezni? ( 12.1.-12.7.) 

284. Mivel kell az állomásokat felszerelni az utasok védelme, tájékoztatása, 

ellenőrzése érdekében? Milyen előírások vonatkoznak még az állomás 

területére? ( 12.8.-12.12.) 

285. Ismertesse az állomási utasterek ellenőrzésére vonatkozó előírásokat! ( 12.13.-

12.20.) 

286. Milyen előírásokat kell betartani az utastájékoztatásra vonatkozóan? ( 12.21.-

12.30.) 

287. Ismertesse az utasok védelmére vonatkozó előírásokat!( 12.31.- 12.36.) 

288. Hogyan kell üzemidőben a mozgólépcsőket üzemeltetni és mikor lehet ettől 

eltérni? Mit kötelező ilyen esetben a szolgálati naplóba rögzíteni? 

a. ( 12.37.-12.39.) 

289. Mit tartalmaz és mit jelent a mozgólépcső gépkezelő részéről a távvezérlésre 

történő írásbeli átadás? ( 12.40.-12.41.) 

290. Milyen előírásokat kell betartani a mozgólépcsők üzemeltetésére és 

meghibásodásukra vonatkozóan? ( 12.42.-12.52.) 

291. Hogyan kell az állomásokon a mozgólépcsőket indítani és leállítani? ( 12.53.-

12.60.) 

292. Ismertesse a mozgólépcsők meghibásodása esetén követendő 

eljárást! ( 12.61.-12.63.) 

293. Mikor köteles a forgalmi dolgozó a mozgólépcsőt leállítani és mi a teendő 

mozgólépcső baleset esetén? ( 12.65.-12.73.) 

294. Hogyan lehet szolgálati küldeményt szállítani mozgólépcsőn? 
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( 12.74.-12.85.) 

295. Mi szerint közlekednek a személyszállító és a szolgálati vonatok? ( 13.1.-

13.2.) 

296. Milyen jellemző menetrendek lehetnek, mit kell biztosítaniuk és milyen 

megjelenési formája lehet egy adott menetrendnek? ( 13.4.-13.6.) 

297. Mit kell még a menetrenddel egyidejűleg elkészíteni? Milyen jellemző alap 

adatokat tartalmaz a menetrend? ( 13.8.-13.9.) 

298. Mit tartalmaz a menetrendi meghirdetés? ( 13.12.-13.13.) 

299. Ismertesse a menetrendszerű közlekedésre vonatkozó előírásokat! ( 13.16.-

13.23.) 

300. Hogyan kezeli a rendszer a menetrendtől való eltéréseket? 

(13.24.-13.25.) 

301. Milyen menetjellegeket, álmási tartózkodási időket és menetrendi eltéréseket 

ismer? ( 13.26.-13.28.) 

302. Mit nevezünk késésnek, sietésnek és vonali eltérésnek? (13.29.- 13.31.) 

303. Mi a KFM kötelessége késés és sietés esetén? ( 13.32.-13.38.) 

304. Mi a KFM kötelessége kötött menetrendi időszakban történő eltérés és 

megnövekedett utasforgalom esetén? ( 13.39.-13.43.) 

305. Hogyan kell a forgalmat megszervezni járműhiba esetén, 

menetkimaradáskor illetve többletmenet esetén? ( 13.44.-13.47.) 

306. Ismertesse a vonatok számozását! ( 13.48.-13.51.) 

307. Ismertesse a szolgálati okmány fogalmát és a kezelésükre vonatkozó 

előírásokat! ( 13.52.-13.63.) 

308. Milyen előírások vonatkoznak a „Hibaelőjegyzési könyv” vezetésére? ( 13.64.-

13.66.) 

309. Minek kell tekinteni a munkalapot, az írásbeli rendelkezést és hogyan kell 

eljárni velük? ( 13.67.-13.70.) 

310. Mekkora a  megengedett legnagyobb sebesség váltón való 

áthaladáskor?  ( 1. számú melléklet 

 

BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata ( 
VHF/75609-1/2017-NFM) 

 

Írásbeli kérdések 
 

1. Hol érvényes a Dél- Buda-Rákospalota M4 Metróvonal V.1. Szolgálati 
Szabályzata? (1.1) 

2. Kikre terjed ki az  M4 Metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata? (1.2) 
3. Hogy kell értelmezni az M4 Metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzatban 

megfogalmazott, fogalmakat, kifejezéseket és munkaköröket? (1.5.) 
4. Mit tartalmaz a M4 Metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata? (1.6.) 
5. Kinek kell ismerni az M4 Metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzat munkakörre 

vonatkozó szövegét? (1.11) 
6. Mit  ír az M4 Metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata a felelősségről? (1.15) 



733  

7. Mely felsorolás tartalmazza a központi járműfelügyeleti feladatokat ellátó 
munkavállalók kötelességeit (MTO üzemmódban)? (1.23.) 

8. Mi az előírás, ha a járművezető vagy az erre kijelölhető munkavállaló az önálló 
szolgálatra beosztás feltételeinek nem tud megfelelni? (1.32.) 

9. Kinek adhatja át a járművezető a jármű vezetését ATPR üzemmódban? (1.34.) 
10. A felsoroltak közül miről köteles a block-post járműtelepi forgalmi szolgálattevő 

kirendeléskor a járművezetőt tájékoztatni? (1.35.) 
11. Kik lehetnek a járművezetéssel és járműfelügyelettel megbízható személyek 

közvetlen szolgálati elöljárói, járművezetés ideje alatt? (1.39) 
12. Hogy történik üzemszerűen a járművek vezetése MTO üzemmódban? (1.42.) 
13. Az alábbiak közül milyen előírás vonatkozik a vezetőikonzol-fedélre 

vonatkozóan? (1.45.) 
14. Mi az előírás, ha a távvezérelt altatás vagy élesztési folyamat sikertelen? (1.45.) 
15. Hogy értelmezi a jármű altatása vagy élesztése során a zöld fényjelzést 

hangjelzés nélkül? (1.46.) 
16. Melyik a helyes állítás a fékrendszere és diagnosztikai rendszere 

összefüggéséről? (1.47.) 
17. Melyik a helyes állítás a jármű nagymértékű levegővesztése esetén a 

mechanikus rögzítettségről? (1.47.) 
18. Ismertesse a fékpróbák két nagy csoportját! (1.49) 
19. Mit ért statikus fékpróba alatt? (1.51.) 
20. Mit ért dinamikus fékpróba alatt? (1.49.) 
21. Az alábbiak közül válassza ki a helyes állítást! (1.51.) 
22. Automatikus üzemben ki a felelős a fékpróba elvégzéséért? (1.55) 
23. Az alábbiak közül mely esetekben kell napi féktesztet végrehajtani?  (1.51.) 
24. Szükséges-e járművezető jelenléte a dinamikus fékteszt végrehajtásánál MTO 

üzemmódban? (1.57) 
25. Az alábbiak közül mely esetekben kell, ATPR üzemmódban napi féktesztet 

végrehajtani? (1.62.) 
26. Az alábbiak közül mely esetekben kell, fékútmérést végrehajtani? (1.54.) 
27. Hogyan reagál a rendszer MTO üzemmódban a sikertelen féktesztre? (1.59) 
28. Hogy hajtja végre a napi féktesztet a járművezető ATPR üzemmódban? (1.63.) 
29. Mi az eljárás sikertelen fékpróba esetén? (1.65.) 
30. Milyen fékpróbát kell végrehajtani ha a járművet a két M kocsi között kell 

szétcsatolni és hogy ellenőrzik a jármű fékberendezéseinek működését? (1.68) 
31. Milyen fékberendezések működését ellenőrzi a járművezető részleges 

fékpróbánál? (1.68) 
32. Mit ért sikertelen részleges fékpróba alatt? (1.69) 
33. Kinek köteles a Block-post Járműtelepi forgalmi szolgálattevő az MTO üzemmód 

szerinti átvétel során jelentkező rendellenességet jelenteni?” (2.5.) 
34. Kinél és hol jelentkeznek a járműtelepi mozgató járművezetők? (2.7.) 
35. Válassza ki melyik a helyes állítást! (2.9) 
36. Mi az előírás a feszültség alatti pályán jármű tárolásával kapcsolatban? (2.15.) 
37. Válassza ki melyik a helyes állítás, ha a járművet az átvétel során tapasztaltak 

miatt, nem állíthatjuk forgalomba? (2.17.) 
38. Meddig kell nyilatkoznia a járműműszak csoportvezetőjének ha esetlegesen a 

járműtelepi líravágányokat üzemidőn túl is feszültség alatt kell tartani? (2.18.) 
39. Milyen üzemmódban kell végrehajtani a működéspróbát? (2.30) 
40. Mennyi a lengőkábeles teljes (ATPR) járműátvétel ideje? (2.39.) 
41. Válassza ki melyik a helyes állítást! (2.40.) 
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42. Mi a kötelessége a lengőkábellel ellátott tárolóhelyen a vonat leadása folyamán 
a járművezetőnek? (2.42.) 

43. Mi a V.1 előírása a járművek központi (egyszerűsített MTO üzemi) átvételére 
vonatkozóan? (2.52.) 

44. Hogy történik az utastéri hangbemondás ellenőrzése MTO. üzemű átvétel során? 
(2.58.) 

45. Mennyi idő a jármű leadása MTO üzemmódban harmadik -sínes tárolóhelyen? 
46. Mi az előírás a vonali tárolóhelyen tárolt  jármű megközelítésére? (2.66.) 
47. Hogy történik a tárolóhelyi ki és behaladás MTO üzemmódban? (3.1.) 
48. Milyen üzemmódokat ismer AM4-M4 típusú járművön az M4- vonalon? (4.2.) 
49. Mi az előírás a biztonsági járatra vonatkozóan a sebességtúllépési funkció 

ellenőrzésére? (4.9) 
50. Mi a járművezető kötelessége ha ATPR üzemmódban az állomási kihaladás 

közben feszültség kimaradást észlel? (5.2.) 
51. Hogy vehet részt a jármű utasforgalomban? (5.25.) 
52. A jármű melyik ajtaján kell belépnie a kirendelt beavatkozó járművezetőnek? 

(5.28.) 
53. Mi az eljárás ha a belépés a külső vésznyitóval felszerelt utasajtón keresztül 

történik állomásközben? (5.29) 
54. Mi az előírás a jármű meghibásodással kapcsolatos értesítéssel?(5.33.) 
55. Mely esetben kell kérni rendkívüli felülvizsgálatot? (5.35.) 
56. Kinek van döntési joga a gördülőállományt érintő IOS hibajelzés esetén a jármű 

üzemképes állapotáról? (5.36.) 
57. Mely esetben lehet eltérni IOS hiba minősítésnél a szigorúbb eljárás irányában? 

(5.37.) 
58. Mely esetben lehet eltérni IOS hiba minősítésnél az enyhébb eljárás irányában? 

(5.38.) 
59. Mi a helyes eljárás "DET" minősítésű IOS hibajelzés esetén? (5.39) 
60. Mi a helyes eljárás "RES" minősítésű IOS hibajelzés esetén? (5.40.) 
61. Mit értünk felvillanó IOS hibajelzésen?(5.43.) 
62. Mit tekintünk állandósult hibajelzésnek? (5.45) 
63. Az alábbiak közül mely esetekben kell az utasokat a járműből kiszállítani? (5.35.) 
64. Ki jogosult dönteni az utas kiszállítás tényéről?  (5.55.) 
65. Mely esetben kell segélyvonat kirendelését kérni? (5.57) 
66. Mely esetben kell a KFM-nek segélyvonatot kirendelni? (5.57) 
67. Megközelítheti-e MTO üzemmódban a segélyvonat a hibás vonatot? (5.63) 
68. Mit ért kényszermegállás alatt? (6.1.) 
69. Ki rendeli ki a műszaki mentőcsoportot és kinek kell vele menni? (6.2.) 
70. Hol kell kiszállítani az utasokat a járműből? (6.17.) 
71. ATPR üzemmódban ha a járművezető alagúti várakozás alatt utas által 

kezdeményezett ajtónyitást észlel a DDU képernyőn mi a teendője? (6.13.) 
72. MTO üzemmódban mi biztosítja a jármű utastéri ajtóinak zárva tartását? (6.19) 
73. Mi a KFM teendője ha az ATS kezelő felületre a jármű akadályérzékelővel 

kapcsolatos (IOS-135) hibajelzés érkezik? (6.29.) 
74. ATPR üzemmódban mi a járművezető teendője ha a vonat az utast elgázolta? 

(6.32.) 
75. MTO üzemmódban mi a hatása az ajtóvésznyitó kar működtetésének? (6.34.) 
76. MTO üzemmódban mi az eljárás vészjelző működtetés esetén? (6.41.) 
77. Mely esetekben nem érkezik MTO üzemmódban az ATS kezelőfelületre tűz vagy 

füstjelzés? (6.53.) 
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78. Tűz és füstjelzés esetén milyen hatása van az ATC-nek a közlekedő járműre? 
(6.54.) 

79. Mely esetben szabad tűzriasztás esetén feszültségmentesítést kezdeményezni 
MTO üzemmódban? (6.56.) 

80. Milyen hatása van MTO üzemmódban a havaria gomb működtetésének? (6.79.) 
81. Mely esetekben kell második, tolatásvezetői feladatok ellátására alkalmas 

személyt beosztani?(7.3.) 
82. Mit köteles a járművezető a tolatás megkezdése előtt megtenni? (7.8) 
83. Hogy kell rögzíteni a tolatás befejezése után a kocsikat? (7.21.) 
84. Ki engedélyezi a próbapályák használatát? (8.3.) 
85. Ki felelős a próbavonat biztonságos közlekedéséért? (8.12.) 
86. Ki jelöli ki a próbavonat járművezetőjét? (8.13.) 
87. Mi az előírás a próbafutást végző szerelvény átvételére? (8.23.) 
88. Végezhető-e üzemidőben ATPR üzemmódban alagúti próbafutás? (8.28.) 
89. Mi a kötelessége a járművezetőnek MTO üzemmódban történő próbafutás 

alkalmával az első menetben? (8.33.) 
 

 

Szóbeli kérdések 

1. Hol érvényes és kikre terjed ki a DBR metróvonal V.1. Szolgálati 

Szabályzata?(V.1. 1.1.-1.2.) 

2. Mi a teendő, ha a szabályzat értelmezésekor véleménykülönbség lép fel? 

(V.1. 1.4.) 

3. Mit tartalmaz, és mit határoz meg a V.1. Szolgálati Szabályzat?(V.1. 1.6.- 

1.7.) 

4. Milyen eljárást kell betartani a segédkönyvekkel kapcsolatosan? (V.1. 1.9.) 

5. Kinek kell ismerni a V.1. Szolgálati Szabályzat munkakörre vonatkozó 

szövegét? Milyen előírás vonatkozik a részleges ismeretére vonatkozóan? 

(V.1. 1.11.-1.12.) 

6. Milyen felelőssége van a járművezető mellé beosztott második személynek? 

(V.1. 1.16.) 

7. Milyen kötelességei vannak MTO üzemmódban a központi járműfelügyeletet 

ellátó dolgozónak?(V.1. 1.23.) 

8. Mi a járművezető vagy a fedélzeti járműfelügyelő kötelessége szolgálat közben 

előforduló forgalmi-, műszaki-, és egyéb járművön bekövetkező eseményekről, 

meghibásodásokról? (V.1. 1.25.-1.26.) 

9. Hogyan kell a járművezetői jogosultsággal rendelkező személynek szolgálatra 

jelentkezni és hogyan köteles a szolgálatát ellátni? (V.1. 

a. 1.30.-1.32.) 

10. Kinek adhatja át ATPR üzemmódban a járművezető a jármű vezetését és mi a 

teendője? (V.1. 1.34.) 

11. A block-post járműtelepi forgalmi szolgálattevő miről köteles tájékoztatni a 

kirendelt járművezetőt?(V.1. 1.35.) 

12. Kik lehetnek a járművezetéssel vagy járműfelügyelettel megbízható 

személyek közvetlen szolgálati elöljárói járművezetés ideje alatt? (V.1. 1.40.) 

13. Melyek a járművezetők szolgálati útjának beosztásai? (V.1. 1.41.) 
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14. Hogyan történik a jármű központi felügyelete üzemszerűen MTO 

üzemmódban? (V.1. 1.42.) 

15. Milyen állapotban kell lennie a vezetői-konzol fedélnek a jármű altatott és 

élesztett állapotában?(V.1. 1.45.) 

16. Mi a teendő ha a távvezérelt altatás vagy élesztés sikertelen? (V.1. 

1.45.) 

17. Hogyan kell értelmezni a jármű altatása vagy élesztése során a külső fény- 

és hangjelzéseket? (V.1. 1.46.) 

18. Milyen összefüggés van a jármű fékrendszere és diagnosztikai rendszere 

között? (V.1. 1.47.) 

19. Milyen fékpróba fajták vannak, és mely esetekben kell megtartani azokat? 

(V.1. 1.49.-1.54.) 

20. Mikor kell napi féktesztet, részleges fékpróbát, dinamikus féktesztet és 

fékútmérést tartani? (V.1. 1.51.-1.54.) 

21. Hogyan kell a fékpróbát MTO üzemmódban megtartani, és ki a felelős érte? 

Sikertelen dinamikus fékpróba esetén mi a teendő? (V.1. 1.55.-1.60) 

22. Hogyan és kinek kell a fékpróbát ATPR üzemmódban megtartani? Sikertelen 

fékteszt esetén mi az eljárás? (V.1. 1.62.-1.65.) 

23. Hogyan kell részleges fékpróbát tartani, és mi a teendő annak sikertelensége 

esetén? (V.1. 1.68.-1.69.) 

24. Ismertesse a vezetői konzol inaktív állapotát! (V.1. 1.71.) 

25. Ismertesse a vezetői konzol aktív állapotát! (V.1. 1.72.) 

26. Hol kell tárolni a járművezetéshez szükséges kulcskészletet? (V.1. 

1.75.) 

27. Kivel köteles egyeztetni a KODI a menetrendi napon belüli változásokat? 

Miről kötelesek haladéktalanul gondoskodni? (V.1. 2.3.-2.4.) 

28. Mi a teendő, ha átvétel során rendellenesség vagy sikertelenség 

tapasztalható? Mi a teendő karbantartásról, javításról kikerülő járművel 

kapcsolatosan? (V.1. 2.5.-2.6.) 

29. Kinél kell szolgálatra jelentkezniük a mozgató járművezetőknek és mi a 

kötelességük a jármű átvétel során? (V.1. 2.7.-2.10.) 

30. Milyen állapotban kell lenniük a járműtelepi tartalék járműveknek? Ki a felelős 

az átvétel és leadás szabályszerű elvégzéséért MTO üzemmódban és ATPR 

üzemmódban? (V.1. 2.11.-2.12.) 

31. Mi az eljárás ha a vonaton sötétek a zárjelzők? (V.1. 2.14.) 

32. Hogyan tárolható feszültség alatti pályán, tűzjelző rendszer nélküli területen 

altatott vonat?(V.1. 2.15.) 

33. Milyen meghibásodásokkal, rendellenességekkel nem állítható forgalomba a 

jármű? (V.1. 2.17.) 

34. Meddig és kinek kell nyilatkozni az üzemidőn kívüli járműtelepi líravágányok 

illetve az alagúti próbapálya használatáról? (V.1. 2.18.) 

35. Mi a járművezető teendője, ha leadás, illetve utastér ellenőrzés során benn 

maradt utast talál? (V.1. 2.20.) 

36. Mi a járművezető  kötelessége az utastér ellenőrzése a vészjelzővel 
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kapcsolatosan? (V.1. 2.28.) 

37. Hogyan kell a járművezetőnek a vészjelző készülék működését 

ellenőriznie?(V.1. 2.29.) 

38. Milyen üzemmódban kell a működéspróbát végrehajtani? (V.1. 2.30.) 

39. A vonat melyik végén köteles a járművezető a napi féktesztet elvégezni? 

(V.1. 2.33.) 

40. Mennyi a jármű átvétel ideje? Hogyan lehet vonatot lengőkábeles 

tárolóhelyről forgalomba állítani? (V.1. 2.39.-2.40.) 

41. Mennyi a jármű leadás ideje lengőkábeles tárolóhelyen és mi a járművezető 

kötelessége a leadás folyamán? (V.1. 2.42.-2.43.) 

42. Hogyan kell a járművezetőnek a járművet harmadik-sínnel ellátott 

tárolóhelyen átvenni? (V.1. 2.44.-2.47.) 

43. Hogyan kell a járművezetőnek a járművet harmadik-sínnel ellátott 

tárolóhelyen leadni? (V.1. 2.48.-2.51.) 

44. Hogyan kell a járművet harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen átvenni a BLP- 

nak? (V.1. 2.52.-2.54.) 

45. Ki végzi és mi alapján a járművek központi élesztését? (V.1. 2.55.) 

46. Ismertesse a jármű működéspróbájának menetét a BLP által a járművezető 

jelenlétével! (V.1. 2.58.-2.63.) 

47. Hogyan kell a járművet harmadik-sínnel ellátott tárolóhelyen leadni a BLP- 

nak? (V.1. 2.64.-2.66.) 

48. Hogyan kell elvégezni a belépést vonali és járműtelepi tárolóhelyre? (V.1. 

2.67.-2.73.) 

49. Hogyan kell elvégezni a kilépést a vonali és a járműtelepi tárolóhelyről? 

(V.1. 2.74.-2.77.) 

50. Hogyan történik MTO üzemmódban a jármű kihaladása harmadik-sínnel ellátott 

tárolóhelyről? (V.1. 3.1.-3.4.) 

51. Hogyan történik MTO üzemmódban a jármű behaladása harmadik-sínnel 

ellátott tárolóhelyre? (V.1. 3.5.-3.6.) 

52. Hogyan történik ATPR üzemmódban a behaladás lengőkábellel ellátott 

tárolóhelyre?(V.1. 3.12.-3.15.) 

53. Hogyan történik ATPR üzemmódban a kihaladás harmadik-sínnel ellátott 

tárolóhelyről? (V.1. 3.16.-3.19.) 

54. Hogyan történik ATPR üzemmódban a behaladás harmadik-sínnel ellátott 

tárolóhelyre?(V.1. 3.20.-3.22.) 

55. Ismertesse a járművön alkalmazható üzemmódokat! (V.1. 4.1.-4.3.) 

56. Kinek az engedélyével lehet ATPR üzemmódba kapcsolni? (V.1. 4.4.-4.6.) 

57. Ismertesse a biztonsági járatot közlekedtetésére vonatkozó előírásokat! 

(V.1. 4.7.-4.10.) 

58. Melyik a vonal alap üzemmódja és ki felügyeli a vonatok közlekedését? Mi 

történik, ha a vonat kommunikációja megszakad? (V.1. 4.11.-4.13.) 

59. Mi biztosítja MTO üzemmódban a megfelelő peron oldali ajtónyitást? Mit 

nevezünk pontos helyen történő megállásnak? (V.1. 4.14.-4.15.) 

60. Milyen üzemmódban történik üzemszerűen a vonat kiállása a forgalomból? 
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(V.1. 4.16.) 

61. Mi a járművezető kötelessége ATPR üzemmódban, ha feszültség kimaradást 

észlel állomási kihaladás közben? (V.1. 5.2.) 

62. Mikor következhet be (ATC és/vagy EVR) vészfékműködés? (V.1. 5.6.) 

63. Mi a járművezető kötelessége állomási áthaladás esetén? (V.1. 5.13.) 

64. Mi a járművezető kötelessége a kihúzó vagy fordítóvágányra való behaladás 

előtt, és ha utas maradt a vonatban? (V.1. 5.14.-5.15.) 

65. Hogyan vehet részt a jármű az utasforgalomban? Milyen általános 

rendelkezéseket kell betartani a meghibásodott jármű közlekedtetése 

esetén?(V.1. 5.25.-5.32.) 

66. Milyen teendője van a központi forgalomirányító személyzetnek az ATS 

kezelőfelületre IOS hibajelzés érkezik? (V.1. 5.33.-5.34.) 

67. Milyen esetekben kell a vonatra rendkívüli felülvizsgálatot kérni? (V.1. 

5.35.) 

68. Kinek van döntési jogosultsága gördülőállományt érintő IOS hibajelzés 

esetén, DET és RES hibajelzés esetén? (V.1. 5.36.-5.42.) 

69. Mit értünk felvillanó és állandósult IOS hibajelzésnek? (V.1. 5.43.-5.45.) 

70. Mi a BLP teendője, ha forgalomban közlekedő vonatról IOS hibajelzés érkezik?

 (V.1. 5.47.-5.50.) 

71. Mi az eljárás a vezetőikonzol-fedél hibajelzése esetén? (V.1. 5.51.-5.54.) 

72. Milyen esetekben kell az utasokat a járműből kiszállítani? (V.1. 5.55.) 

73. Milyen meghibásodások esetén kell segélyvonatot kérni? (V.1. 5.57.) 

74. Milyen teendői vannak a két járművezetőnek a meghibásodott és a 

segélyvonaton? (V.1. 5.58.-5.60.) 

75. Hogyan történik a meghibásodott vonat megközelítése? (V.1. 5.61.-6.64.) 

76. Mekkora a segélyvonat és a meghibásodott vonat összecsatolási sebessége? 

Milyen üzemmódban történik és ki a felelős a helyes csatolásért? (V.1. 5.67.-

5.69.) 

77. Hogyan történik az összecsatolt vonategység közlekedésének 

szabályozása?(V.1. 5.74.-5.77., 5.79.) 

78. Mi a teendő, ha a járművezetéshez szükséges kulcskészlet elveszik vagy 

használhatatlanná válik? Mi a metródolgozó teendője, ha a járművön rongálást 

tapasztal? (V.1. 5.80.-5.81., 5.83.) 

79. Mit nevezünk kényszermegállásnak a vonalon? (V.1. 6.1.) 

80. Mely esetekben kell mentőcsoportot kihívni? (V.1. 6.2.) 

81. Kisiklásérzékelő által kiváltott vészfék esetén mi az eljárás? (V.1. 6.3.) 

82. Mi a KFM kötelessége, ha MTO üzemmódban ütközésérzékelővel 

kapcsolatos IOS hibajelzés érkezik?(V.1. 6.5.-6.6.) 

83. Mi a járművezető kötelessége, ha ATPR üzemmódban ütközés vagy annak 

veszélye áll fenn? (V.1. 6.7.-6.8.) 

84. Hogyan történik a várakozás MTO üzemmódban állomáson és 

alagútban?(V.1. 6.9.-6.12.) 

85. Hogyan történik a várakozás ATPR üzemmódban állomáson és 

alagútban?(V.1. 6.13.-6.15.) 
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86. Hol szállíthatja ki a járművezető az utasokat, ha nincs lehetősége ajtónyitási 

körzetben megállni? (V.1. 6.17.-6.18.) 

87. Hogyan történik a menekítő ajtó nyitása MTO üzemmódban?(V.1. 6.19.- 6.20.) 

88. Ki köteles az utasokra vonatkozó teendőket ellátni ATPR üzemmódban, ha a 

vonat alagútban állt meg? (V.1. 6.21.-6.22.) 

89. Mi a teendő, ha a járművön utasbaleset vagy utasrosszullét vagy halál 

következik be? (V.1. 6.23.-6.26.) 

90. Mi a KFM kötelessége MTO üzemmódban, ha állomási vágányra utas került 

és PPE működés következik be? (V.1. 6.27.-6.29.) 

91. Mi a járművezető kötelessége ATPR üzemmódban, ha a vágányra utas került 

,vagy a vonat elgázolta az utast? (V.1. 6.30.-6.33.) 

92. Mi a teendő MTO üzemmódban utastéri ajtóvésznyitó kar működtetése 

esetén? (V.1. 6.34.-6.35.) 

93. Hogyan közlekedtethető a vonat, ha az ajtót kinyitották vagy a rendszer 

nyitott ajtót jelez? (V.1. 6.38.) 

94. Mi a KFM kötelessége MTO üzemmódban utastéri vészjelző működtetése 

esetén? (V.1. 6.39.-6.41.) 

95. Mi a teendő ATPR üzemmódban utastéri vészjelző működtetés esetén? (V.1. 

6.42.-6.47.) 

96. Mi a BLP kötelessége járműtelepi jármű tűzjelzés esetén? (V.1. 

6.48.-6.50.) 

97. Mi a KFM és a BLP kötelessége MTO üzemmódban, ha a járműről 

menetközben tűz riasztás érkezik? (V.1. 6.51.-6.62.) 

98. Mi a járművezető kötelessége ATPR üzemmódban, ha a járműről tűzriasztás 

érkezik? (V.1. 6.63.-6.75.) 

99. Kiknek és hogyan kell a jármű ajtajait kinyitni az utasok menekítése esetén?

 (V.1. 6.76.-6.78.) 

100. Hogyan történik MTO üzemmódban az utasok menekítése a vonatból? (V.1. 

6.79.-6.83.) 

101. Hogyan történik ATPR üzemmódban az utasok menekítése a vonatból? (V.1. 

6.84.-6.87.) 

102. Ismertesse a járműtelepen végzett tolatási mozgások általános rendelkezéseit! 

(V.1. 7.1.-7.12.) 

103. Milyen sebességkorlátozásokat kell betartani tolatási mozgások során? (V.1. 

7.13.-7.18.) 

104. Mit köteles tolatás során a személyzet figyelemmel kísérni, végrehajtani? 

Hogyan kell rögzíteni tolatás befejezésekor a kocsikat? (V.1. 7.20.-7.21.) 

105. Ismertesse az M4 metró vonalon alkalmazható próbafutások lehetőségeit és a 

próbafutás igénylésének menetét! (V.1. 8.2.-8.10.) 

106. Kik tartózkodhatnak a próbafutás alatt a járművön, ki jelöli ki őket és miért 

felelősek? (V.1. 8.11.-8.15.) 

107. Milyen előírások vonatkoznak a két járművezetővel történő próbafutásra? (V.1. 

8.17.-8.20.) 

108. Milyen előírásokat kell betartani ATPR üzemmódban történő próbafutás 
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esetén? (V.1. 8.23.-8.28.) 

109. Milyen előírásokat kell betartani MTO üzemmódban történő próbafutás esetén? 

(V.1. 8.30.-8.37.) 

110. Ismertesse az utastájékoztatásra vonatkozó általános előírásokat! (V.1. 10.1.-

10.5.) 

111. Mivel kell megjelölni a javítás alatt lévő, a nem mozgatható kocsikat? Ki a 

felelős érte, és kit kell értesíteni? (V.1. 11.3.-11.7.) 

112. Mi a teendő, ha a harmadik-sín feszültség állapotát jelző berendezés 

meghibásodik? (V.1. 11.18.) 

113. Mi a teendő, ha feszültségmentességről, feszültségmentesítésről történik 

értesítés? (V.1. 11.33.-11.36.) 

114. Hogyan történhet a dolgozók szállítása az üzemi területekre? (V.1. 11.37.-

11.41.) 

 
 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 
Írásbeli kérdések 

 

1. Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, EDI, 
és a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? (23.) 

2. Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről? (34.) 

3. Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
közlekedéséről szóló értesítésnek? (34.) 

4. A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati vonatok 
közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? (34.) 

5. Mikor szabad járműveket összekapcsolni? (47.) 
6. Hogyan közlekednek a szolgálati vonatok a forgalomba állás helyéig? (171.) 
7. Szolgálati hellyel el nem látott helyen történő forgalomba állás esetén hol kell 

érvényesíttetni a szolgálati vonat okmányait? (172.) 
8. Mi a teendője a szolgálati vonat tolatásvezetőjének a forgalomba állás előtt? 

(173.) 
9. Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? (173) 
10. Ki érvényesíti a szolgálati vonat menetokmányát? (174.) 
11. Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? (176) 
12. Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-próbát 

tartani? (177.) 
13. Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan személyek, akik a 

feszültség és forgalom alatti pályára való, belépésre jogosító igazolvánnyal 
rendelkeznek? (186.) 

14. Szállíthatók-e a szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik munkalappal nem 
rendelkeznek? (187.) 

15. Mikor hagyhatja el a munkacsapat a szolgálati vonatot a munkavégzés helyén? 
(191.) 
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16. Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai 
betartsák az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági 
szabályokat? (188) 

17. Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 
továbbhaladására? (200.) 

18. A kiállás helyén szolgálatot teljesítő forgalomi dolgozó aláírása miért szükséges 
a szolgálati vonat menetokmányán? (215.) 

19. Mi a teendője a szolgálati vonat kiállításának helyén szolgálatot teljesítő forgalmi 
dolgozónak? (215.) 

20. Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? (219.) 
21. A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 

megbízottja hogyan köteles intézkedni? (223.) 
22. Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 

segélyvonatot kérni? (227.) 
23. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? (230.) 
 

 

Szóbeli kérdések 

 
1. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! 

(1;4,6.) 

2. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 

3. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 

4. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat!(21-34.) 

5. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 

6. Ismertesse a külső felek részére történ ő szállítás szabályait! (40-46.) 

7. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47- 

53.) 

8. Ismertesse a z önműködő kapcsolószerkezettel történő járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (54.) 

9. Ismertesse a Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülékkel történő 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (55-65.) 

10. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (66-73.) 

11. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 

12. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (8087.) 

13. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! 

(88-93.) 

14. Ismertesse a félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolását! (94- 

96.) 

15. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 

16. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! (107-

110.) 

17. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 
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18. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121- 

126.) 

19. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 

20. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-15.) 

21. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146- 

160.) 

22. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 

23. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános 

szabályokat! (169-182.) 

24. Ismertesse a munkacsapat szolgálati vonaton történő szállításának 

szabályait! (183-192.) 

25. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 

26. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 

27. Ismertesse a szolgálati vonat kiállását a forgalomból! (215-218.) 

28. Ismertesse a szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli eseményekre 

vonatkozó általános előírásokat! (219-224.) 

29. Ismertesse a szolgálati vonat meghibásodásakor követendő eljárást! (225- 

230.) 

30. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat légfékberendezése teljes egészében 

meghibásodik?(225.) 

31. Ismertesse a vontatójárművek napi vizsgálatára vonatkozó általános 

előírásokat! (1.sz. melléklet) 

32. A vontatójárművek napi vizsgálata során, mely esetekben köteles a 

mozdonyvezető a járművét üzemképtelennek nyilvánítani? (1.sz. melléklet) 

33. Ismertesse a vontatójárművek fékberendezéseinek általános ellenőrzését! (59-

60.oldal) 

34. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kiskocsit továbbító 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

35. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség rakott transzformátor- szállító 

kocsit továbbító szolgálati vonattal? (2.sz. melléklet) 

36. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékezéssel közlekedő 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

37. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség részleges légfékhibával 

közlekedő szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

38. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrahasználat esetén, a 

szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. melléklet) 

39. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fedezett közúti átjárón 

áthaladó szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

40. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kocsit továbbító 

szolgálati vonatnál, járműtelepi és líravágányokon? (2.sz. melléklet) 

41. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a szétkapcsolt kocsikról 

történő lejárás alkalmával, a lekapcsolt járműtől számított 10 méterig? (2.sz. 

melléklet) 
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42. Hol van a szolgálati vonatok forgalomba állási helye az É-D-i metróvonalon? 

(3.sz. melléklet) 

43. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrás kocsi munkaterületen 

belüli mozgatásakor, kinyújtott létrával? (2.sz. melléklet) 

44. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létesítményen belüli 

tolatáskor? (2.sz. melléklet) 

45. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 

motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. melléklet) 

46. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség UDJ-vel történő daruzás 

esetén, a szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. ellékelt) 

47. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fordítókorongra, tolópadra 

történő ráhaladáskor? (2.sz. melléklet) 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 
Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

A megfelelt szinthez 45 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

 
• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal 

F.2. Forgalmi Utasítás (VHF/75600-1/2017-NFM) hatálya alá tartozó 
pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító és a szolgálati vonat közlekedése- 

, tolatás-, próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
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alkalmazandó sebességeket, valamint a V.1. Szolgálati Szabályzat-, és a 
SZVVHU vonatkozó előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését, a vonatok számozását. 

• Ismeri a Metró vasúti pályával kapcsolatos alapfogalmakat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a mozgólépcsők forgalmi üzemeltetésével és 

az állomások utasforgalmának megszervezésével kapcsolatos szabályokat. 
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39/A.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: UTASFORGALOM IRÁNYÍTÓ 

(BKV RT. METRÓ F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 48 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 20 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasításból (235/0/2005.), 

• 20 kérdés a BKV Rt. METRÓ F. 2. Forgalmi Utasításból (235/0/2005.), 

• 8 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 70 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 2 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasításból (235/0/2005.), 

• 2 kérdés a BKV Rt. METRÓ F. 2. Forgalmi Utasításból (235/0/2005.) 

• 1 kérdés „Mozgólépcső kezelői ismeretek” (F.2.alapján) 

• 1 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama:45 perc 

 

Alkalmazott módszertan 
Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!)  
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás és 1. sz. /AVR/ Függelék (235/0/2005.) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.4. Az utasítás tartalma, Az utasítás hatálya 
1.5. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.6. Az utasítás ismerete 
 

2. A jelzők és jelzőeszközök 
2.1. Általános rendelkezések 

 
3. Fényjelzők és jelzéseik 

3.1. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
3.2. A tolatási jelzőkre vonatkozó rendelkezések 
3.3. A különleges jelzőkre vonatkozó rendelkezések 

 
4. Egyéb jelzők és jelzések 

4.1. Váltójelzők 
4.2. Vágányzáró jelző 
4.3. Megállás helye jelzők 
4.4. Engedélykérés kötelező jelző 
4.5. Állandó lassúmenet jelzők 
4.6. Biztonsági határjelz 
4.7. Vonathossz jelző 
4.8. Feszültségállapot jelző 

 
5. Érvénytelen és használhatatlan jelzők 

5.1. Érvénytelen jelzők 
5.2. Használhatatlan jelzők 

 
6. Hordozható jelzőeszközök 

6.1. Ideiglenes lassúmenet jelzései 
6.2. A járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
6.3. A „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz 

 
7. A metró dolgozóinak kézijelzései 

7.1. „Megállj!” jelzés a közúti járművek részére 
7.2. „Megállj!” jelzés a vasúti járművek részére 
7.3. Állomáson alkalmazandó kézijelzések 
7.4. A tolató személyzet kézijelzései 

 
8. A mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései 
 
9. Jelzések a vonatokon és járműveken 
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10. Figyelmeztető jelek 
10.1. Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 
10.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
10.3. Előre helyezett önműködő vonatmegállító berendezésre figyelmeztető jel 
10.4. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
10.5. +Szelvény tábla 

 

11. MELLÉKLETEK 
11.1. 1. sz. melléklet: Szolgálatban levő dolgozók felszerelése 

jelzőeszközökkel 
 

12. SZÁMÚ FÜGGELÉK 
Észak – déli metróvonal automatikus vonatvezető rendszer 

12.1. Az utasítás tartalma, hatálya 
12.2. A jelzők és jelzőeszközök 
12.3. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
12.4. Érvénytelen és használhatatlan jelzők 

 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás és 1. sz. /AVR/ Függelék (235/0/2005.) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma  
1.2. Az utasítás hatálya 
1.3. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.4. Az utasítás ismerete 
1.5. Kiegészítő utasítások 

 
2. Meghatározások 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása 

3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Szolgálatra jelentkezés 
3.5. Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása 
3.6. Betegség bejelentése 
3.7. Szolgálat átadás, -átvétel 
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
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3.9. Szolgálat ellenőrzése 
3.10. Szolgálati fegyelem, Szolgálati felelősség 
3.11. Szolgálati út 
3.12. Rendelkezések kiadása 
3.13. Szóbeli rendelkezések 
3.14. Írásbeli rendelkezések 
3.15. A jelző- és vasútbiztosító berendezés kezelése 

 
4. Üzemszerű forgalom 

4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
4.3. Kilépések rendje 
4.4. Hozzájárulások 
4.5. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tárolóhelyre 
4.6. Állomási jelentések 
4.7. A váltók próbája 
4.8. A pálya feszültség alá helyezése 
4.9. Vágányút beállítás, vonatmozgás engedélyezése 
4.10. Vonatok forgalomba állítása 
4.11. A biztonsági járat 
4.12. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
4.13. A vonatszemélyzet teendői menet közben 
4.14. A vonatok behaladása állomásokra 
4.15. A vonatok áthaladása állomáson 
4.16. A vonatok fordítása 
4.17. Vonatok forgalomból való kiállása 
4.18. Vonali szerelvénytárolás 
4.19. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
4.20. Közlekedés két metróvonalat összekötő vágányon 
4.21. A vonal forgalmának leállítása 
4.22. A pálya feszültségmentesítése 
4.23. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről 

 
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Hívójelzés esetén követendő eljárás 
5.3. Foglalt vágányra járás 
5.4. Meghibásodott szerelvény kivonása a forgalomból 
5.5. Helyi üzemre való áttérés 
5.6. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás 
5.7. Jelző- és vasútbiztosító berendezés meghibásodása 
5.8. Számlált kezelés, fémzár eltávolítás 
5.9. A jelző- és vasútbiztosító berendezés javítása 
5.10. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.11. Jelző-, vasútbiztosító-, forgalomirányító- és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás 
5.12. Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén követendő 

eljárás 
  



749  

 
6. Rendkívüli események 

6.1. Általános rendelkezések 
6.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje 
6.3. A belépés feltételei 
6.4. A belépés végrehajtása 
6.5. A kilépés végrehajtása 
6.6. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.7. Utasok rendkívüli kiszállítása 
6.8. Eljárás tűz esetén 
6.9. Utasbalesetek 
6.10. Eljárás, ha az utas a pályára került 
6.11. A baleset dokumentálása 
6.12. A pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályai 
6.13. Eljárás, ha a közlekedő személyvonaton a vészjelzőt működtették 
6.14. Váltófelvágás 
6.15. Villamos-vezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen 
6.16. Állomástávolságú közlekedés 
6.17. Helytelen irányú közlekedés 
6.18. Egyvágányú közlekedés 

 
7. Üzemszünet 

7.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
7.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
7.3. Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 
7.4. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
8. Tolatási műveletek 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon 
8.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon 
8.4. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon 
8.5. Járművek kapcsolása 

 
9. Próbafutás 

 
10. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése 
10.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
11. Állomások utasforgalmának megszervezése 

11.1. Általános rendelkezések 
11.2. Utasterek ellenőrzése 
11.3. Utastájékoztatás 
11.4. Utasok védelme 
11.5. Mozgólépcsők üzemeltetése, A mozgólépcsők indítása, leállítása 
11.6. Mozgólépcső meghibásodása esetén követendő eljárás 
11.7. Utasok mozgólépcsőn történő utazása, Szolgálati küldemények 

szállítása mozgólépcsőn 
12. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok 

12.1. A menetrend 
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12.2. A menetrendszerű közlekedés 
12.3. Menetrendi eltérés 
12.4. A vonatok számozása 
12.5. Szolgálati okmányok 
12.6. Menetokmányok 

 
13. 1. Sz. Melléklet 

13.1. Megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor 
 

14. 1.sz. Függelék 
14.1. Az Automatikus Vonatvezető Rendszer 
14.2. Általános rendelkezések 
14.3. Üzemszerű forgalom 
14.4. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
14.5. Rendkívüli események 
14.6. Tolatási műveletek 
14.7. Próbafutás 
14.8. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok 

 

 
 

Mozgólépcső kezelői ismeretek 

 
1. Általános ismeret 

1.1. A mozgólépcsők rendeltetése 
1.2. A mozgólépcsők sajátosságai 
1.3. A mozgólépcsők műszaki jellemzői 
1.4. Mozgólépcsőtípusok 
1.5. A mozgólépcsők főbb szerkezeti egységei 
1.6. A mozgólépcsők működése 
1.7. Biztonsági berendezések. 

 

2. A mozgólépcső távvezérelt üzeme 
2.1. A mozgólépcső távvezérelt üzeme 
2.2. A mozgólépcső forgalomba helyezése 
2.3. Biztonsági indítás 
2.4. A mozgólépcső indítása, leállítása üzemidőben 
2.5. A mozgólépcső meghibásodásai 
2.6. Az Utasforgalom – irányító Diszpécser teendői meghibásodások esetén 
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BKV Zrt. METRÓ METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma 
1.2. Kapcsolata az érvényben lévő utasításokkal 
1.3. Az utasítás hatály 
1.4. Az utasítás jóváhagyása, kiadása, véleménykülönbség az utasítás 

értelmezésekor 
1.5. Az utasítás kötelező érvénye 
1.6. Az utasítással ellátandók köre 
1.7. Önálló szolgálatellátás feltétele 
1.8. Oktatás, vizsgáztatás 

 
2. A szolgálati vonat megrendelése 

2.1. Havi megrendelések 
2.2. Napi megrendelések 
2.3. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.4. A szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 

 

3. Szolgálati vonatok összeállítása 
3.1. Járművek kapcsolása 
3.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
3.3. METRÓ rendszerű önműködő vonó- és ütközőkészülék 
3.4. Középütközős, nem önműködő kapcsolószerkezet 
3.5. Csavarkapcsos kapcsolószerkezet 
3.6. Féktömlők kapcsolása 
3.7. Merev kapcsolórúd (vonórúd, vonószem) 
3.8. Kapcsolás rakománnyal 
3.9. Szükségkapcsolás 

 
4. A közlekedés lebonyolítása 

4.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
4.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
4.3. Kocsi leakasztás 

 

5. 1. 2. és 5. Számú melléklet 
5.1. 1. számú melléklet: A szolgálati vonatok szolgálati hellyel ellátott forgalomba 

állásának helyei 
5.2. 2. számú melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek 
5.3. 5. számú melléklet: Vonat összeállítási minták 

  



752  

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

Kérdés Kérdés típusa Utasítás 
pontja 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás előírásai kötelező érvényűek a metró valamennyi 
szakterületére és minden metró dolgozóra, ezen kívül a tervező és kivitelező 
szervekre. 

Igaz- Hamis (F.1.5.) 
 

Az utasítás teljes szövegét ismernie kell a társszolgálatok azon 
munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával 
összefügg. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A társszolgálatok azon munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom 
lebonyolításával összefügg, az utasítás kijelölt részeiből kell vizsgát tenniük. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A jelzők-, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek jelzése parancs, mely azonnali 
és feltétlen végrehajtást követel. 
 

Igaz- Hamis (F.1.12.) 

A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel adhatók. A figyelmeztető jelek 
valamely veszély miatt fokozott figyelemre intenek, vagy tájékoztatnak 
valamiről. 
 

Igaz- Hamis (F.1.178.) 

Az olyan jelzést, amely más jelzéssel összetéveszthető, aggályosnak kell 
tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

A kétes jelzés olyan jelzés, mely hiányos.  Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az „egyidőben adott eltérő értelmű „jelzések kétes jelzésnek minősülnek. Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni. Igaz- Hamis  

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, aggályosnak kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, kétes jelzésnek kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

A fényjelzők a környezeti világítástól függően, egy vagy több fényforrással, 
azok színével fejezik ki jelzéseiket. 

Igaz- Hamis (F.1.21.) 

A szolgálatban lévő dolgozók az 1. sz. mellékletben előírt jelzőeszközöket 
kötelesek állandóan maguknál tartani. 

Igaz- Hamis (F.1.29.) 

A főjelzők a váltókkal és a vágányfoglaltsággal, valamint egymással általában 
szerkezeti függőségben vannak, a függést a biztosítóberendezés valósítja 
meg. 
 

Igaz- Hamis (F.1.34.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő dolgozó 
állítja „Megállj!” állásra (kézi vezérlés), a továbbhaladást engedélyező jelzés 
a vonat haladásának hatására önműködően jelenik meg.  

Igaz- Hamis (F.1.38.) 

A félig önműködő jelzőket kezelő személy állítja továbbhaladást engedélyező 
állásba, a „Megállj!” jelzés azonban a haladó vonat hatására önműködő jelenik 
meg.  

Igaz- Hamis (F.1.38.) 

Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén az alakjelzőket ki kell 
világítani. 

Igaz- Hamis (F.1.21.) 

Érvénytelen jelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőn rajta van az 
„Érvénytelenítő jelzés” vagy a vonatszemélyzet értesítése megtörtént. 

Igaz- Hamis (F.1.120.) 

Sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén, a vonat elejét legalább 
két fehér fényű, előre világító lámpával kell megjelölni.  

Igaz- Hamis (F.1.168.) 

Mi a jelző? Feleletválasztós (F.1.10.) 
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Melyek a jelzésadására használható jelzőeszközök? Feleletválasztós (F.1.11.) 

A jelzők és jelzőeszközök jelzése parancs,.. Feleletválasztós (F.1.12.) 

Kik a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozók? Feleletválasztós (F.1.12.) 

Milyenek lehetnek a jelzések? Feleletválasztós (F.1.17.) 

A szabadlátás akkor korlátozott, ha.. Feleletválasztós (F.1.19.) 

Mikor korlátozott a távolbalátás? Feleletválasztós (F.1.19.) 

Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? Feleletválasztós (F.1.20.) 

Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? Feleletválasztós (F.1.23.) 

Hogyan kell használni jelzésadás közben a kézi jelzőeszközöket? Feleletválasztós (F.1.24.) 

Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? Feleletválasztós (F.1.24.) 

Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? Feleletválasztós (F.1.27.) 

Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? Feleletválasztós (F.1.28.) 

Mi az eljárás hiányos jelzés észlelésekor? Feleletválasztós (F.1.28.) 

Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők? Feleletválasztós (F.1.33.) 

Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? Feleletválasztós (F.1.35.) 

Rendeltetésük szerint milyenek lehetnek a tolatási jelzők? Feleletválasztós (F.1.36.) 

Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? Feleletválasztós (F.1.78.) 

Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv. Feleletválasztós (F.1.82.) 

Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 
váltakozó csíkozása 10 cm széles? 

Feleletválasztós (F.1.83.) 

Mi a neve a három egyenlő részre festett „fehér -fekete-fehér” színű 
gerendának vagy síndarabnak? Hol kell elhelyezni? 

Feleletválasztós (F.1.99.) 

Hol helyezik el azt a négyszög alakú belülről kivilágítható háromfogalmú jelzőt, 
melynek felső részén kék, alsó részén fehér vízszintes téglalap van? 

Feleletválasztós (F.1.110.) 

Négyszög alakú jelző felső részén kék színű vízszintes téglalap világít. Mi a 
jelzés értelme? 

Feleletválasztós (F.1.111.) 

Fehér színű vízszintes téglalap villog egy négyszög alakú jelző alsó részén. 
Mi a jelzés értelme? 

Feleletválasztós (F.1.112.) 

Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 
fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? 

Feleletválasztós (F.1.113.) 

Mi a teendő, ha a „Feszültségállapot jelző” jelzése nem egyértelmű? Feleletválasztós (F.1.114.) 

Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? 

Feleletválasztós (F.1.115.) 

Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? Feleletválasztós (F.1.121.) 

Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén 
hol kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 
meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Sebességkorlátozást igénylő, üzemidőben jelentkező meghibásodás esetén 
a hibahely elejéhez elhelyezett sárga villogó jelzőlámpának mi a jelentése? 

Feleletválasztós (F.1.126.) 
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Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa jelzésének értelme:.. Feleletválasztós (F.1.135.) 

Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Feleletválasztós (F.1.136.) 

Éjszakai üzemszünetben, ha a pályán vagy a pálya közelében munkacsapat 
dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét fedezni? 

Feleletválasztós (F.1.138.) 

Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére? Feleletválasztós (F.1.143.) 

Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával 
kell adni? 

Feleletválasztós (F.1.145.) 

Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? Feleletválasztós (F.1.145.) 

Melyik jelzést kell mindkét kar fej felett történő szétnyitásával  adni? Feleletválasztós (F.1.146.) 

Mi az a jelzés, melyet mindkét kar fej felett történő összezárásával kell adni? Feleletválasztós (F.1.147.) 

A tolató személyzet “Megállj!” kézi jelzése. Feleletválasztós (F.1.148.d.) 

Felhívás a figyelj jelzés adására! Feleletválasztós (F.1.148.e.) 

Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával 
kell adni? 

Feleletválasztós (F.1.148.b.) 

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 
jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva:. 

Feleletválasztós (F.1.148.a.) 

Nappal kibontott jelzőzászló vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 
fehér fényű jelzőlámpa vállmagasságban mozdulatlanul oldalt tartva. 

Feleletválasztós (F.1.148.c.) 

Tolatás során mellőzhető-e a jelzések adása? Feleletválasztós (F.1.154.) 

Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 
mi határozza meg annak irányát? 

Feleletválasztós (F.1.156.) 

Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? Feleletválasztós (F.1.162.) 

Hogyan kell „Figyelj!” jelzést adnia a járművezetőnek? Feleletválasztós (F.1.163.) 

Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? Feleletválasztós (F.1.168.) 

Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? Feleletválasztós (F.1.168.) 

Mi az eljárás, ha a motorkocsikból összeállított vonaton mindkét beépített 
zárjelző meghibásodott? 

Feleletválasztós (F.1.169.) 

Téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot ábrázoló vörös nyíl. Feleletválasztós (F.1.179.) 

Hol alkalmazzák a téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot 
ábrázoló vörös nyílat? 

Feleletválasztós (F.1.179.) 

Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. Feleletválasztós (F.1.180.) 

Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? Feleletválasztós (F.1.183.) 

A pályán egyénileg munkát végző 
dolgozó  előírt jelzőeszköze : 

Feleletválasztós (1. sz. 
melléklet) 

 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.) 

 SZÓBELI KÉRDÉSEK 
 

1. Ismertesse a „jelző” fogalmát! F.1. 10. 
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2. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket? F.1. 10. 

3. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! F.1. 11. 

4. Hogyan csoportosítjuk a jelzőeszközöket? F.1. 11. 

5. Ismertese a jelzés „parancs” elvét! F.1. 12. 

6. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a rájuk vonatkozó szabályokat! 

F.1.17. 

7. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! Mit a teendő? F.1.19. 

8. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! Mi a teendő? F.1.19. 

9. Hogyan értelmezzük a jelzőkürttel és a jelzősíppal adott hangjelzéseket? F.1.20. 

10. Ismertesse a hallható jelzések adására vonatkozó előírásokat! F.1. 20. 

11. Kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó szabályok !F.1. 23. 

12. Ismertesse a jelzések megfigyelésére vonatkozó előírásokat! F.1. 27. 

13. Mely jelzéseket kell aggályosnak tekinteni, észlelésükkor mi a teendő? F.1. 28. 

14. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? F.1. 28. 

15. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket forgalmi szempontból? F.1. 33. 

16. Forgalmi szempontból sorolja fel a jelzőket és mit szabályoz? F.1. 34. 

17. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket? F.1. 35. 

18. Melyek a „tolatási jelzők”, és mi a feladatuk? F.1. 36. 

19. Hogyan csoportosítjuk működés szempontjából a jelzőket? F.1. 38. 

20. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? F.1. 43. 

21. Ismertesse a főjelzők jelölésére vonatkozó előírásokat! F.1. 44.a. 

22. Ismertesse a „Vágányzáró főjelző” jelölésére vonatkozó előírásokat! F.1.44.b. 

23. Ismertesse a tolatási jelzők jelölésére vonatkozó előírásokat! F.1. 44.c. 

24. Ismertesse a tolatási jelzők jelölésére vonatkozó előírásokat! F.1. 44.d. 

25. Ismertesse a különleges jelzők jelölésére vonatkozó előírásokat! F.1. 44.e. 

26. Ismertesse a főjelzők melletti elhaladásra vonatkozó előírásokat! F.1. 50. 

27. Ismertesse a „Megállj!” jelzésű főjelzők meghaladásának szabályait! F.1. 50. 

28. Sorolja fel a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! F.1. 52. 

29. Sorolja fel a tolatás jelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! F.1. 61. 

30. Mutassa be a tolatási határjelzőt! F.1. 66. 

31. Sorolja fel a próbapálya jelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! F.1. 67. 

32. Sorolja fel a próbapálya- végszakasz jelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! F.1. 

6 

33. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit? F.1. 71. 

34. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? F.1.78. 

35. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! F.1.80. 

36. Mit jelent a helyszíni állítású váltón a nagy fekete „A” betű? F.1. 81. 

37. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! F.1. 82. 

38. Mutassa be a gerenda kialakítású "Megállás helye" jelzőt! F.1. 83. 

39. Milyen „Megállás helye” jelzőt alkalmaznak járműtelepi egyéb vágányokon? F.1.  

40. Mutassa be az "Engedélykérés kötelező" jelzőt, alkalmazási helyeit! F.1. 86. 

41. Hol kell elhelyezni az „Állandó lassúmenet” jelzőket? F.1. 88. 

42. Mutassa be az „Állandó lassúmenet előjelző”-t! Mi a jelzés értelme? F.1 88. 

43. Mi a neve és mire ad parancsot a 10 cm-es vörös-fehér csíkozású gerenda? F.1.  
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44. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését! Mi a jelzés és értelme? F.1. 

9 

45. Hol kell elhelyezni a „Feszültségállapot jelző-t” és mi célt szolgál? F.1. 110. 

46. Mit jelent, ha a „Feszültségállapot jelző” kék fénnyel világít? F.1 111. 

47. Mit jelent, ha a „Feszültségállapot jelző” fehér fénnyel villog? F.1. 112. 

48. Mit jelent, ha a „Feszültségállapot jelző” folyamatos fehér fénnyel világít? F.1.113. 

49. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése? F.1. 115. 

50. Mikor lehet érvénytelen jelző mellett elhaladni? F.1. 120. 

51. Milyen esetekben lehet használhatatlannak minősíteni egy jelzőt? F.1. 121. 

52. Mutassa be az „Ideiglenes lassúmenet előjelző”-t! Mi a jelzés értelme? F.1.128. 

53. Sorolja fel a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközöket? F.1.134. 

54. Mutassa be a „Megállj! jelző előjelzője”-t! Mi a jelzés értelme? F.1. 135. 

55. Mutassa be a „Megállj!”jelzőt! Mi a jelzés értelme? F.1. 136. 

56. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz! F.1 138. 

57. Hogyan kell „Megállj!” kézi jelzést adni vasúti járművek részére? F.1. 143. 

58. Mikor köteles minden metró dolgozó „Megállj!” jelzést adni a vonat felé? F.1. 144. 

59. Mikor, hogyan és hol alkalmazható a „Szabad a továbbhaladás!” jelzés? F.1.145. 

60. Mikor, hogyan és hol alkalmazható az „Ajtót nyiss!” jelzés? F.1. 146. 

61. Mikor, hogyan és hol alkalmazható az „Ajtót zárj!” jelzés? F.1. 147. 

62. Milyen jelzések alkalmazhatók a tolatási mozgások során? F.1. 148. 

63. Mivel adható a mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései? F.1. 160. 

64. Ismertesse a  „Vészjelzést!” Milyen eszközzel és hogyan történik? F.1. 166.  

65. Hogyan jelöljük a vonat elejét? F.1. 168. 

66. Hogyan jelöljük a vonat végét? F.1. 169. 

67. Mutassa be a "Nagyfeszültségre figyelmeztető jel"-et! F.1. 179. 

68. fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé mutat? F.1. 180. 

69. Mutassa be a „Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel”-et! F.1. 182. 

70. Milyen jelzőeszközzel kell felszerelni az állomási diszpécsert? F.1. 1.sz. Melléklet 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

KÉRDÉS Kérdés típusa Utasítás pontja 

A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan 
kell vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő 
munkavállaló eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó 
bejegyzést piros tintával kell megtenni. 

Igaz- Hamis 
 

 (F.2.12.42.) 

Minden munkavállaló, aki az állomáson balesetet vagy 
rosszullétet észlel, köteles azonnal jelenteni a közvetlen 
szolgálati elöljárójának és a KFM-nek, valamint köteles a 
mentőket értesíteni. 

Igaz- Hamis  (F.2.11.32.) 

Az állomások utastereit az első utasszállító vonat adott 
állomásra való érkezése előtt 10 perccel az utazóközönség 
rendelkezésére kell bocsátani. 

Igaz- Hamis  (F.2.11.5.) 
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Ha a munkavállaló a rendelkezésre jogosulttól olyan 
rendelkezést kap, amely az érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes, semmilyen körülmények között nem szabad 
végrehajtani, az esetet jelenteni kell a szolgálati főnöknek. 

Igaz- Hamis  (F.2.3.49.) 

Üzemszerű forgalomtól való eltérést jelent minden olyan 
körülmény, amely a METRÓ rendeltetésszerű működését 
gátolja. 

Igaz- Hamis . (F.2.2.85.)  

Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. Igaz- Hamis  (F.2.2.79.) 

Az űrszelvény annak a térnek a vágánytengelyre 
merőleges metszete, melyet a jármű és a rakomány 
együttesen elfoglalhat. 

Igaz- Hamis  (F.2.2.26.) 

Mit tartalmaz a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás? Feleletválasztós (F.2.1.1.) 

Kikre terjed ki a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás 
hatálya? 

Feleletválasztós (F.2.1.4.) 

A szolgálati főnök: Feleletválasztós (F.2.2.6.) 

Ki a szolgálati elöljáró? Feleletválasztós (F.2.2.7.) 

A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli 
eseménykor a KFM-et milyen rendelkezési jog illeti meg? 

Feleletválasztós (F.2.2.13.) 

Tolatásvezető Feleletválasztós (F.2.2.23.) 

Űrszelvény Feleletválasztós (F.2.2.26.) 

Rakszelvény Feleletválasztós (F.2.2.27.) 

Állomásköz Feleletválasztós (F.2.2.38.) 

Jobb vágány, bal vágány Feleletválasztós (F.2.2.29.) 

Harmadik-sín Feleletválasztós (F.2.2.51.) 

Feszültségmentesnek nyilvánítás Feleletválasztós (F.2.2.56.) 

Üzemkezdet Feleletválasztós (F.2.2.80.) 

Mit nevezünk Üzemidőnek? Feleletválasztós (F.2.2.82.) 

Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? Feleletválasztós (F.2.3.25.) 

A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az 
engedélyével hagyhatja el? 

Feleletválasztós (F.2.3.27.) 

A rendelkezésre jogosult, hogyan köteles rendelkezéseit 
kiadni? 

Feleletválasztós (F.2.3.43.) 

Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű 
rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani? 

Kérdés típusa (F.2.4.1.) 

Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével 
kapcsolatos teendők végzését? 

Feleletválasztós (F.2.4.6.) 

Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? Feleletválasztós (F.2.4.6.) 

Ki köteles gondoskodni az üzemkezdetre figyelmeztető 
jelzések leadásáról? 

Feleletválasztós (F.2.4.7.) 

Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap 
leadása? 

Feleletválasztós (F.2.4.12.) 

A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti 
munkákkal kapcsolatos intézkedési jogukat mikor adják 
vissza a KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.4.20.) 

Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá 
helyezését? 

Feleletválasztós (F.2.4.25.) 
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Mekkora szolgálati küldemény szállítható személyvonaton 
a motorkocsi vezető engedélyével? 

Feleletválasztós (F.2.4.106.) 

Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő 
vágány felett? 

Feleletválasztós (F.2.4.111.) 

A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a 
pálya feszültségmentesítése? 

Feleletválasztós (F.2.4.121.) 

A forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal 
kapcsolatos intézkedési jogukat mikor kapják meg a KFM-
től? 

Feleletválasztós (F.2.4.131.) 

Üzemidőben, a pálya meghibásodása esetén, ha a hibás 
pályaszakaszon a forgalom fenntartható, a PFT szolgálat 
illetékesének döntéséig milyen sebességkorlátozást és 
hogyan köteles elrendelni a KFM? 

Feleletválasztós (F.2.5.62.) 

Ha valamely jelző önműködő vonatmegállító (autostop) 
berendezésének meghibásodása miatt a KFM nem a 
meghibásodott jelző előtt rendeli el az UAVA kikapcsolását, 
a kikapcsolt UAVA-val való közlekedésre vonatkozó 
sebességkorlátozás hol érvényes? 

Feleletválasztós (F.2.5.88.) 

Az állomástávolságú közlekedés esetét kivéve, mekkora 
lehet a kikapcsolt UAVA-val való közlekedés legnagyobb 
sebessége? 

Feleletválasztós (F.2.5.89.) 

Mikor végezhető a jelző- és vasútbiztosító berendezésen 
karbantartási munka? 

Feleletválasztós (F.2.5.102.) 

A rádiótelefon-hálózat üzemképtelensége esetén hogyan 
tartható fenn, a forgalom? 

Feleletválasztós (F.2.5.107.) 

Mi a teendő Jelző-, vasútbiztosító-, forgalomirányító- és 
hírközlő berendezés együttes és teljes 
használhatatlansága esetén? 

Feleletválasztós (F.2.5.110.) 

Mi a teendő, ha az állomás utasterének üzemi világítása 
teljesen megszűnik? 

Feleletválasztós (F.2.5.113.) 

Mi a teendő, ha a peronvész kapcsoló meghibásodik? Feleletválasztós (F.2.5.114.) 

Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a 
bekövetkezett rendkívüli eseményről? 

Feleletválasztós (F.2.6.1.) 

Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény 
bekövetkeztekor, ha a KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? 

Feleletválasztós (F.2.6.8.) 

Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a 
belépés a feszültség és forgalom alatti pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.12.) 

Hány fő léphet egyszerre a feszültség és forgalom alatti 
pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.12.) 

Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti 
pályára belépő munkacsapat minden tagjának? 

Feleletválasztós (F.2.6.20.) 

Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell 
végezni, a vonatok munkavégzés helyén történő 
áthaladására ki ad engedélyt? 

Feleletválasztós (F.2.6.23.) 

Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal 
történik, a forgalom és feszültség alatti pályára, ki köteles a 
beléptetést végző vonat továbbhaladásáról jelentést tenni 
a KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.6.24.) 

Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók 
léptek be a feszültség és forgalom alatti pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.27.) 
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Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, 
amelyben a feszültség és forgalom alatti pályán 
munkacsapat dolgozik? 

Feleletválasztós (F.2.6.27.) 

Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és 
feszültség alatti pályáról vonattal kilépő dolgozók? 

Feleletválasztós (F.2.6.31.) 

A forgalom és feszültség alatti pályáról vonattal kilépő 
dolgozók vonatra való felszállását ki köteles jelenteni a 
KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.6.33.) 

Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli 
kikapcsolást eseménynek tekinteni? 

Feleletválasztós (F.2.6.35.) 

Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, 
baleset elhárítás, mentés mi után végezhető? 

Feleletválasztós (F.2.6.38.) 

Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli 
feszültségmentesítést elvégezni? (Állomáson) 

Feleletválasztós (F.2.6.46.) 

Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész 
kapcsolót? 

Feleletválasztós (F.2.6.47.) 

Ki rendelheti el az állomások kiürítését, lezárását, illetve a 
vonatokból való rendkívüli alagúti kiszállítást? 

Feleletválasztós (F.2.6.58.) 

A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének 
észlelése esetén mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? 

Feleletválasztós (F.2.6.70.) 

Mikor kell rendőri intézkedést igénybe venni? Feleletválasztós (F.2.6.85.) 

Mi az eljárás, ha gázoláskor a sérült a vonat alatt van? Feleletválasztós (F.2.6.86.) 

Pályára került utas balesetekor, milyen megjelölésekről kell 
gondoskodni? 

Feleletválasztós (F.2.6.90.) 

Gázolás esetén ki köteles gondoskodni a helyszín 
rögzítéséről? 

Feleletválasztós (F.2.6.90.) 

Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására 
vonatkozó rendelkezéseit a központi forgalmi 
menetirányító? 

Feleletválasztós (F.2.6.93.) 

Hogyan történik a baleset dokumentálása? Feleletválasztós (F.2.6.95.) 

Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és 
jelentéseket összegyűjteni és a központi forgalmi 
menetirányítónak továbbítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.96.) 

Pályára esett tárgy esetén mikor szabad a forgalmat 
leállítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.97.) 

Ha a pályára esett tárgy a vonatforgalmat veszélyezteti, 
hogyan kell eltávolítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.99.) 

Ki bízható meg villamos vezérlésű váltó helyszíni kézi 
állításával? 

Feleletválasztós (F.2.6.110.) 

Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a 
pályán munkát végző dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.6.) 

Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín 
megbontásával jár, milyen feltétellel engedélyezhető a 
munkavégzés a feszültségmentes pályán? 

Feleletválasztós (F.2.7.10.) 

Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad 
bemenni? 

Feleletválasztós (F.2.7.12.) 

Mikor érvényes a munkalap? Feleletválasztós (F.2.7.13.) 

A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi 
dolgozó hol igazolja a belépési engedélyét? 

Feleletválasztós (F.2.7.14.) 
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Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a 
munkacsapatok be-és kilépését végző forgalmi 
dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.14.) 

A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni 
a belépés helyén a beléptető forgalmi dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.15.) 

Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő 
munkacsapat dokumentálása? 

Feleletválasztós (F.2.7.15.) 

A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre 
jogosító igazolvány” - al rendelkezők hogyan léphetnek be 
a feszültségmentes pályára? 

Feleletválasztós (F.2.7.22.) 

Ki köteles gondoskodni arról, hogy a szolgálati vonatról a 
feszültség alatti pályára ne szálljon le senki, ha a szolgálati 
vonat feszültség alatti pályán közlekedik? 

Feleletválasztós (F.2.7.28.) 

Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik 
sínnel ellátott vágányaira a belépés üzemidőben? 

Feleletválasztós (F.2.10.5.) 

Mozgólépcsőn való teherszállítás kinek az engedélyével, 
és irányításával történhet? 

Feleletválasztós (F.2.11.65.) 

Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? Feleletválasztós (F.2.12.42.) 

 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.) –  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

1. Mit tartalmaz az F. 2. Forgalmi Utasítás? F.2. 1.1. 

2. Hol érvényes az F.2. Forgalmi Utasítás? F.2. 1.4. 

3. Kire terjed ki az utasítás hatálya? F.2. 1.5. 

4. Kinek és milyen mértékben kell ismerni az utasítás szövegét? F.2. 1.9. 

5. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Igazgatóság, Szakterület, 

6.  Forgalmi szolgálat és Forgalmi szakvizsga! F.2. 2.1.-2.4. 

7. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Forgalmi vizsga, Szolgálati főnök, Szolgálati 

elöljáró, Szolgálati hely! F.2. 2.5.-2.7. 

8. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Szolgálati okmány, Parancskönyv, 

Rendelkezés, Rendelkezési jog átadása! F.2. 2.8.-2.12. 

9. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Központi forgalmi menetirányító, Központi 

forgalmi menetirányító megbízottja, Állomási forgalmi szolgálattevő!  2.13.-2.15. 

10. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Járműtelepi szolgálattevő és Járműtelepi 

forgalmi operátor, Műszakvezető diszpécser, Állomási diszpécser, Kocsiszíni 

diszpécser! F.2. 2.16.-2.19. 

11. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Járművezető instruktor, Motorkocsivezető, 

Mozdonyvezető, Tolatásvezető! F.2. 2.20.-2.23. 
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12. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Energiadiszpécser, Műszaki 

diszpécser,Űrszelvény, Rakszelvény! F.2. 2.24.-2.27. 

13. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Forgalmi vágányok, Jobb és bal vágány, 

Helyes és helytelen irány, Kihúzó vágány! F.2. 2,28.-2.31. 

14. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Csonka vágány, Összekötő vágány, 

Vágányzár, Vágányút! F.2. 2.32.-2.34. 

15. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Megcsúszási vágányút, Állomás, Állomásköz, 

Térköz! F.2. 2.36.-2.38. 

16. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Állomástávolságú közlekedés, Foglalt 

vágányra járás, Járműtelep, Kitérő! F.2. 2.40.-2.43. 

17. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Biztosított váltó, Lezárt váltó, Le nem zárt váltó, 

Érintett váltó! F.2. 2.44.-2.47. 

18. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Védőváltó, Váltó helyes állása, Váltófelvágás, 

Harmadik-sín! F.2. 2.48.-2.51. 

19. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Tápkörzet, Rövidrezáró-földelő megszakító, 

Védelmi áramkörök! F.2. 2.52.-2.55. 

20. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Feszültségmentesnek nyilvánítás, Kezelési 

körzet, Hírközlő berendezések, Hangrögzítő berendezés! F.2. 2.56.-2.59. 

21. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Tolatás, Járműmegfutamodás, szerelvény, 

Vonat! F.2. 2.60.-2.63. 

22. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Vonatszemélyzet, Vonatfordítás, Vonatnál 

alkalmazható sebesség! F.2. 2.64.-2.67. 

23. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Menetdiagram, Üzemi fékút, Vészfékút, 

Csökkentett fékút! F.2. 2.68.-2.71. 

24. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Vonat üzemképtelen, Vonat mozgásképtelen, 

Vonat gördülésképtelen, Biztonsági járat! F.2. 2.72.-2.75. 

25. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Próbavonat, Szolgálati vonat, Menetrend, 

Menetrendi nap! F.2. 2.76.-2.79. 

26. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Üzemkezdet, Forgalomba helyezés, Üzemidő, 

Üzemszünet! F.2. 2.80.-2.83. 

27. Ismertesse az alábbi fogalmakat: Üzemszerű forgalom, Eltérés üzemszerű 

forgalomtól, Rendkívüli esemény! F.2. 2.84.-2.86. 

28. Mi a forgalmi szolgálat feladata? F.2. 3.1.-3.2. 

29. Kik foglalkoztathatók végrehajtó forgalmi szolgálatnál? F.2. 3.5.-3.7. 

30. Kiképzés alatt álló személy, hogyan végezhet munkát? F.2. 3.10. 

31. A szolgálatra jelentkezés mikor és hogyan történik? F.2. 3.13. 
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32. Át lehet-e adni a szolgálatot olyan dolgozónak, aki nincs szolgálatra képes 

állapotban? Mi a teendő ilyen estben? F.2. 3.16. 

33. Folytatólagos szolgálat esetén, hogyan történik a szolgálatváltás? F.2. 3.21 

34. Mit kell tartalmaznia az írásbeli szolgálat átadásnak? F.2. 3.22. 

35. Mit jelent a szolgálatátadás aláírása az átvevő részéről? F.2. 3.23. 

36. Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? F.2. 3.25. 

37. Szolgálatban lévő dolgozó, hogyan hagyhatja el szolgálati helyét? F.2.3.27. 

38. Szolgálat hely engedély nélkül elhagyható-e? F.2. 3.28. 

39. Hogyan kell viselkedni szolgálat közben? F.2. 3.32. 

40. Mit tud a szolgálati felelősségről? F.2. 3.39. 

41. Mit tud a szolgálati útról? F.2. 3.41. 

42. Hogyan adható ki egy rendelkezés? F.2. 3.46. 

43. Milyen eszközön és hogyan kell kiadni a szóbeli rendelkezést? F.2. 3.47.-3.48. 

44. Mi a teendő, ha a dolgozó a rendelkezésre jogosulttól olyan rendelkezést kap, 

mely ellentétes az érvényben lévő utasításokkal? F.2. 3.49. 

45. Hogyan történik a vonal forgalomba helyezése? F.2. 4.6. 

46. Az üzemkezdetre figyelmeztető jelek leadásáról ki gondoskodik és hogyan? 4.7. 

47. Mit jelent az első és a második üzemkezdetre figyelmeztető jelzés? F.2. 4.8.-4.9. 

48. Mit jelent a munkalap leadása a munkacsapat vezető részéről? F.2. 4.12. 

49. Mikor és kinek ad jelentést a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 

forgalmi dolgozó? F.2. 4.14. 

50. Mikor adja vissza a rendelkezési jogát a munkacsapatok be-és kiléptetésével 

megbízott forgalmi dolgozó a központi forgalmi menetirányítónak? F.2. 4.20. 

51. Mi a teendője a forgalmi dolgozónak, legkésőbb 10 perccel az első utast szállító 

vonat végállomásról történő elindulása előtt? F.2. 4.23. 

52. Mikor engedélyezheti a központi forgalmi menetirányító a pálya feszültség alá 

helyezését? F.2. 4.28. 

53. Mit tesz a központi forgalmi menetirányító, ha valamennyi jelentés birtokában 

van? F 2. 4.29. 

54. Mi a kötelessége az állomási diszpécser a vonatok állomásból való 

kihaladásakor? F.2. 4.63. 

55. Mi a kötelessége az állomási diszpécsernek a vonatok állomásba történő 

behaladásakor? F.2. 4.78. 

56. Sorolja fel a vonatfordítás módjait? F.2. 4.89. 
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57. Mi a kötelessége az állomási diszpécsernek forgalomból kiálló vonat esetén a 

kiállító állomáson? F.2. 4.96. 

58. Hogyan történhet szolgálati küldemény továbbítása üzemszerűen? F.2. 4.110. 

59. Az összekötővágány felett kinek van rendelkezési joga? F.2. 4.111. 

60. Lehet-e utas szállítást végezni az összekötővágányon? F.2. 4.116. 

61. Mi a kötelessége az állomási diszpécsernek a napi utolsó vonat kihaladása után? 

F.2. 4.122. 

62. Feszültségmentesítés lépései és ki nyilváníthatja feszültségmentesnek a pályát? 

F.2. 4.124. 

63. Hogyan történik a feszültségmentesítés? F.2. 4.128. 

64. Mikor kapja meg az állomási diszpécser a rendelkezési jogát a központi forgalmi 

menetirányítótól? F.2. 4.131. 

65. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérésre vonatkozó általános 

rendelkezéseket! F.2. 5.1. 

66. Mi a feladata a vonatra második személyként kisegítőnek beosztott forgalmi 

dolgozó feladata az AVR üzemű vonalon a meghibásodott szerelvény 

forgalomból való kivonása során? F.2 1.sz Függelék AVR 76. 

67. Mi a metró dolgozók kötelessége pálya meghibásodás észlelésekor? F.2. 5.56.-

5.58. 

68. Hogyan tartható fenn a forgalom, ha valamely hírközlő berendezés 

meghibásodik? F.2. 5.104.-5.107. 

69. Mi a kötelessége az állomási dolgozónak, ha az utasterek üzemi világítása 

megszűnik? F.2. 5.113. 

70. Mi a kötelessége minden metró dolgozónak rendkívüli eseményt észlel? F.2. 6.1. 

71. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ki rendeli ki a helyszíni megbízottat és mi 

a feladata? F.2. 6.7. 

72. Hogyan köteles a helyszíni megbízott a tevékenységét végezni? F.2. 6.8. 

73. Üzemidőben hogyan és mikor lehet a pályára lépni? F.2. 6.11.-6.12. 

74. Feszültség és forgalom alatti pályára egyszerre hány fő léphet be? F.2. 6.19. 

75. Feszültség alatti pályára mikor lehet gyalogosan belépni? Ha a gyalogos belépés 

nem kivitelezhető, hogyan történik a belépés? F.2. 6.21. 

76. Hogyan történik a kilépés, ha a belépés gyalogosan történt? F.2 6.30. 

77. Hogyan történik a kilépés, ha a belépés vonattal történt? F.2 6.31. 

78. Sorolja fel a rendkívüli feszültségmenetesítés eseteit? F.2. 6.35. 

79. Sorolja fel a rendkívüli kikapcsolás eseteit? F.2. 6.36. 
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80. Mikor és ki rendelheti el az ismételt feszültség alá helyezést a rendkívüli 

feszültségmenetesítés után? F.2. 6.40. 

81. Hogyan történik a központi forgalmi menetirányítón keresztül kezdeményezett 

feszültségmentesítés? F.2. 6.42.-6.45. 

82. Hogyan történik a peronvészkapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés? F.2. 

6.46.-6.50. 

83. Feszültségkimaradás esetén mikor lehet a pályát feszültségmentesnek 

tekinteni? F.2. 6.53. 

84. Mi a kötelessége minden metró dolgozónak, ha zárlatkövetkeztében történt a 

feszültségkimaradás? F.2. 6.54. 

85. Ki rendelheti el az állomások kiürítését? Kirendelhet el alagúti kiszállítást? F.2. 

6.58. 

86. Mikor szabad elrendelni az utasok alagúti kiszállítását? F.2. 6.62. 

87. Mi a feladata az állomási dolgozónak alagúti kiszállítás esetén? F.2. 6.64. 

88. Mi a teendő, ha a metró területén tüzet észlel valaki? F.2.6.69. 

89. A tüzet észlelő dolgozónak illetve a központi forgalmi menetirányítónak van-e 

mérlegelési joga? F.2. 6.71. 

90. Mi az eljárás utas balesetek esetén? F.2. 6.77.-6.80. 

91. Mi a teendő, ha utas került a pályára és nem sérült meg? F.2. 6.81.-6.83. 

92. Mi a teendő, ha utas került a pályára és sérülést szenvedett? F.2. 6.84. 

93. Milyen rendkívüli események esetén kell a rendőrséget értesíteni? F.2. 6.85. 

94. Gázolás esetén a helyszíni megbízott miről köteles gondoskodni? F.2. 6.90. 

95. Hogyan távolítható el a gázoló vonat a helyszínről? F.2. 6.92. 

96. Mikor és ki adja ki a forgalom újraindítására vonatkozó rendelkezést? F.2. 6.93. 

97. Hogyan történik a baleset dokumentálása? F.2 6.95.-6.96. 

98. Ismertesse a pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályait! 6.97.-

6.100. 

99. Ki rendelhet el állomás távolságú közlekedést? F.2. 6.116. 

100. Mi a teendő, ha állomás távolságú közlekedés esetén egy vonat rádió 

telefonja meghibásodik? F.2. 6.122. 

101. Mi a teendő, ha állomás távolságú közlekedés esetén a központi forgalmi 

menetirányító rádiótelefonja hibásodik meg? F.2. 6.122. 

102. Ki rendelhet el helytelen irányú közlekedést? F.2 6.124. 

103. Mi a kötelessége az állomási forgalmi dolgozónak helytelen irányú 

közlekedés esetén? F.2. 6.127. 
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104. Ismertesse az egyvágányú közlekedésre vonatkozó utasításokat? F.2. 

6.132.-6.134. 

105. Üzemszünetben a pályára illetve az alagútba belépő egyénileg munkát 

végző dolgozónak milyen feltételekkel kell rendelkeznie? F.2. 7.6. 

106. Hogyan lehet üzemszünetben a pályára és az alagútba bemenni? F.2. 

7.12. 

107. Ismertesse a munkalappal történő belépés rendjét? F.2 7.14.-7.17. 

108. Ismertesse a „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre 

jogosító igazolvány”-al rendelkezők belépési rendjét üzemszünetben? F.2. 7.22. 

109. Feszültségmentes összekötővágányra mikor engedélyezhet belépést a 

megbízott forgalmi dolgozó? F.2. 7.23. 

110. Mikor közlekedhet szolgálati vonat a forgalmi vágányokon? F.2. 7.26. 

111. Hogyan közlekedhet szolgálati a feszültség alatti pályán? F.2. 7.27. 

112. Sorolja fel a szolgálati vonat közlekedésének módjait? F.2. 7.31. 

113. Hogyan közlekedhet üzemidő alatt szolgálati vonat? F.2. 7.46. 

114. Milyen sebességgel és hogyan kell a tolatást végezni? F.2. 8.9. 

115. Ki engedélyezhet állomási vágányokon tolatást? F.2. 8.20. 

116. Járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon mekkora sebességgel 

szabad tolatni? F.2. 8.24. 

117. Kik a felelősek a járműtelepi egyéb vágányokon való tolatási 

mozgásokért? F.2. 8.30. 

118. Sorolja fel a járművek kapcsolásának módjait! F.2. 8.38. 

119. Ismertesse az állomások utasforgalmának megszervezésére vonatkozó 

általános szabályokat! F.2. 11.1.-11.10. 

120. Ismertesse az utasterek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat! F.2. 11.11.-

11.19. 

121. Ismertesse az utastájékoztatásra vonatkozó szabályokat! F.2. 11.20.-

11.29. 

122. Ismertesse az utasok védelmére vonatkozó szabályokat! F.2. 11.30.-

11.32. 

123. Üzemidőben a mozgólépcsőket hogyan kell üzemeltetni? Mikor lehet helyi 

üzemre áttérni? F.2. 11.33. 

124. Üzemszerű forgalom fenntartása estén mely esetekben lehet a 

mozgólépcső menetrendtől eltérni? F.2. 11.38. 

125. Mit kell tennie az állomási dolgozónak, ha a mozgólépcsőn javítást, 

karbantartást végeznek? F.2. 11.43. 



766  

126. Mikor és hogyan kell átadnia a mozgólépcsőt a gépkezelőnek, ha 

üzemszünetben helyi kezelésen volt? F.2. 11.44. 

127. Hogyan kell a mozgólépcsők biztonsági indítását elvégezni? F.2. 11.46.-

11.47. 

128. Ismertesse a mozgólépcsők meghibásodása esetén követendő eljárás 

szabályait! F.2. 11.52.-11.54. 

129. Ismertesse a mozgólépcsőn történő utazásra vonatkozó szabályokat! F.2. 

11.55.-11.62. 

130. Hogyan történik a szolgálati küldemények szállítása a mozgólépcsőn? F.2. 

11.63.-11.70. 

131. Mit kell biztosítania a menetrendnek? F.2. 12.3. 

132. Ki és mikor értesíti az állomási dolgozókat a napi menetrendről? F.2. 

12.11. 

133. Sorolja fel a menetrendi eltéréseket! F.2. 12.17. 

134. Hogyan történik a vonatok számozása? F.2. 12.34-12.37. 

135. Ismertesse a szolgálati okmányokkal kapcsolatos tudnivalókat! F.2. 12.38-

12.43. 

136. Hogyan kell a „Szolgálati napló”-t vezetni? F.2. 12.44. 

137. Hol kell rögzíteni a forgalmi szolgálat által használt berendezések, 

létesítmények meghibásodásait, azok kijavítását és átvételét? F.2. 12.45. 

138. Hogyan kell rögzíteni a Hibaelőjegyzési Könyvben a bejegyzéseket? F.2. 

12.45. 

Mozgólépcső kezelői ismeretek 

139. Ismertesse a mozgólépcsők biztonsági indításának menetét! 

140. Ismertesse a mozgólépcsők kezelésére vonatkozó szabályokat! 

141. Ismertesse, üzemidőben hogyan történik a szolgálati küldemények 

szállítása mozgólépcsőn? 

142. Ismertesse, üzemszüneti időben hogyan történik a szolgálati küldemények 

szállítása mozgólépcsőn? 

143. Ismertesse, azokat a szabályokat, amelyek a társszolgálatok általi 

mozgólépcső használatára vonatkoznak! 

144. Sorolja fel azokat az eseteket, amikor köteles az állomási forgalmi 

személyzet a mozgólépcsőt leállítani! 

145. Mi a teendő, ha a mozgólépcsőn baleset történt? 

146. Mi a teendő, ha a mélyállomások mozgólépcsői közül egy vagy több 

mozgólépcső helyi üzemeltetéssel sem működtethető? 
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BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013)  
ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 
Kérdés Kérdés típusa Utasítás 

pont 
Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, 
EDI, és a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? 

Feleletválasztós 23. 

Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről? 

Feleletválasztós 34. 

Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
közlekedéséről szóló értesítésnek? 

Feleletválasztós 34. 

A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? 

Feleletválasztós 34. 

Mikor szabad járműveket összekapcsolni? Feleletválasztós 47. 
Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? Feleletválasztós 173. 
Ki köteles gondoskodni a szolgálati vonat menetokmányának 
kezeltetéséről, vezetéséről és leadásáról? 

Feleletválasztós 175. 

Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? Feleletválasztós 176. 
Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-
próbát tartani? 

Feleletválasztós 177. 

Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik 
munkalappal nem rendelkeznek? 

Feleletválasztós 187. 

Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai 
betartsák az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági 
szabályokat? 

Feleletválasztós 188. 

Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 
továbbhaladására? 

Feleletválasztós 200. 

Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? Feleletválasztós 219. 

A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 
megbízottja hogyan köteles intézkedni? 

Feleletválasztós 223. 

Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 
segélyvonatot kérni? 

Feleletválasztós 227. 

Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? Feleletválasztós 230. 

Hol van a szolgálati vonatok tényleges forgalomba állási helye az É-D 
vonalon? 

Feleletválasztós 3.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség TVG vontatta szolgálati 
vonatnál? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség tolt menetben közlekedő 
szolgálati vonatnál? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 
motorkocsi mozgatásakor? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 
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BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 

(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 
SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

1. A szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, EDI, 

és a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? 23. 

2. Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati 

vonatok közlekedésének rendjéről? 34. 

3. Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 

közlekedéséről szóló értesítésnek? 34. 

4. A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati vonatok 

közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? 34. 

5. Mikor szabad járműveket összekapcsolni? 47. 

6. Hogyan közlekednek a szolgálati vonatok a forgalomba állás helyéig? 171. 

7. Szolgálati hellyel el nem látott helyen történő forgalomba állás esetén hol kell 

érvényesíttetni a szolgálati vonat okmányait? 172. 

8. Mi a teendője a szolgálati vonat tolatásvezetőjének a forgalomba állás előtt? 173. 

9. Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? 173. 

10. Ki érvényesíti a szolgálati vonat menetokmányát? 174. 

11. Ki köteles gondoskodni a szolgálati vonat menetokmányának kezeltetéséről, 

vezetéséről és leadásáról? 175. 

12. Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? 176. 

13. Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-próbát 

tartani? 177.  

14. Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan személyek, akik a 

feszültség és forgalom alatti pályára való, belépésre jogosító igazolvánnyal 

rendelkeznek? 186. 

15. Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik 

munkalappal nem rendelkeznek? 187. 

16. Mikor hagyhatja el a munkacsapat a szolgálati vonatot a munkavégzés helyén? 

191. 

17. Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai 

betartsák az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági 

szabályokat? 188. 

18. Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 

továbbhaladására? 200. 
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19. A kiállás helyén szolgálatot teljesítő forgalomi dolgozó aláírása miért szükséges 

a szolgálati vonat menetokmányán? 215. 

20. Mi a teendője a szolgálati vonat kiállításának helyén szolgálatot teljesítő forgalmi 

dolgozónak? 215. 

21. Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? 219. 

22. A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 

megbízottja hogyan köteles intézkedni? 223. 

23. Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 

segélyvonatot kérni? 227. 

24. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? 230. 

25. Hol van a szolgálati vonatok forgalomba állási helye a É - D-i vonalon? 3.sz. 

melléklet 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 48 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 36 pont szükséges. 
 

Szóbeli vizsga: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás és 1. sz. /AVR/ 
Függelék (235/0/2005.) hatálya alá tartozó pályahálózaton alkalmazott jelzési 
rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, tolatási jelzők-, különleges jelzők és egyéb 
jelzők által adott jelzési képeket, valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, a 
figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait.  

• Tévesztés nélkül ismeri az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a SZVVHU munkájára vonatkozó előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését, a vonatok számozását. 

• Ismeri a Metró vasúti pályával kapcsolatos alapfogalmakat. 
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• Tévesztés nélkül ismeri a mozgólépcsők forgalmi üzemeltetésével és az 

állomások utasforgalmának megszervezésével kapcsolatos szabályokat. 
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39/B.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: UTASFORGALOM IRÁNYÍTÓ 

(BKV RT. KELET-NYUGATI METRÓVONAL F.2. FORGALMI UTASÍTÁSA 

ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA  

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 15 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 15 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

• 5 kérdés „Mozgólépcső kezelői ismeretek (BKV Rt. Kelet-Nyugati 
metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

• 5 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
l(SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama:60 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a vizsgatevékenységet. 
A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden helyes válasz 1 pontot 
ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

  



772  

-  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 2 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 2 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

• 1 kérdés „Mozgólépcső kezelői ismeretek „ (a BKV Rt Kelet-nyugati 
metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból (UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

• 1 kérdés a BKV Zrt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 
1.2. A jelzők és jelzőeszközök 
1.3. Jelzők és jelzőeszközök 
1.4. A jelzők, jelzőeszközök és jelzések parancselve 
1.5. A jelzések 
1.6. Távolbalátás korlátozottsága, rálátási távolság, szabadlátás korlátozottsága 
1.7. A jelzések adása, megfigyelésük 
1.8. Eltérő értelmű jelzések, kétes jelzés 
1.9. Érvénytelen jelzők, használhatatlan jelzők 
1.10. Kézi jelzőeszközök 
1.11. Forgalmi szempontból a jelzők 
1.12. A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód 

függvényében 
 

2. Fényjelzők és jelzéseik 
2.1. A fényjelzők elhelyezése, jelölése, vezérlése 
2.2. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
2.3. A K-Ny-i metróvonalon alkalmazott fényjelzők 
2.4. Főjelzők, ismétlőjelző, tolatásjelzők, menetengedély-határ jelzők 

 
3. Egyéb jelzők és jelzéseik 

3.1. Váltójelző 
3.2. Vágányzáró jelző 
3.3. Megállás helye jelző 
3.4. Próbapálya CBTC üzemi megállás helye jelző 
3.5. Vonathossztól függő megállás helye jelző 
3.6. Járműtelepi egyéb vágányokon alkalmazott megállás helye jelző 
3.7. Engedélykérés kötelező jelző 
3.8. Lassúmenet jelzései 
3.9. Szabadkézi vezetésre vonatkozó üzemmód váltásra figyelmeztető jelző 
3.10. Vezetői vészfékezésre figyelmeztető jelző 
3.11. Biztonsági határjelző 
3.12. Vonathossz jelző 
3.13. Áramot kikapcsolni jelző 
3.14. Feszültségállapot jelző 
3.15. Járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzők 
3.16. A „Pályán munkások dolgoznak !” jelző 
3.17. A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők 
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4. A metró dolgozóinak kézi jelzései 

4.1. „Megállj!” jelzés közúti járművek részére 
4.2. „Megállj!” jelzés a vasúti járművek részére 
4.3. „Szabad a továbbhaladás!” 
4.4. „Ajtót nyiss!” 
4.5. „Ajtót zárj!” 
4.6. „Távolodj tőlem!” 
4.7. „Közeledj felém!” 
4.8. „Lassan!” 
4.9. „Felhívás a figyelj jelzés adására!” 

 
5. A mozdony-és vonatszemélyzet hangjelzései 

5.1. „Figyelj!” 
5.2. „Féket ereszd meg!” 
5.3. „Féket húzd meg!” 
5.4. „Vészjelzés!” 

 
6. Jelzések a vonatokon és járműveken 

 
 
7. Figyelmeztető jelek 

7.1. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
7.2. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
7.3. Szelvény tábla 

 

8. Mellékletek 

8.1. 1.sz. melléklet: A vonatbefolyásoló berendezés hangjelzései a 
vonatszemélyzet számára 

8.2. 2.sz. melléklet : A fényjelzők jelölése 
8.3. 3.sz. melléklet: Szolgálatban levő személyek felszerelése jelzőeszközökkel 

 

 

A BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013)  

 
 

1. Általános rendelkezések 
1.6. Az utasítás hatálya 
1.7. Az utasítás tartalma 
1.8. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.9. Az utasítás ismerete 
1.10. Kiegészítő utasítások 

 
2. Meghatározások 

2.1. Szakterület 
2.2. Forgalmi szolgálat 
2.3. Szolgálati főnök, szolgálati elöljáró 
2.4. Szolgálati hely 
2.5. Szolgálati okmány 
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2.6. Parancskönyv 
2.7. Rendelkezés, rendelkezési jog átadása 
2.8. Központi forgalmi menetirányító 
2.9. Központi forgalmi operátor  
2.10. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
2.11. A járműtelepi forgalmi szolgálattevő  
2.12. A járműtelepi forgalmi operátor 
2.13. Forgalmi szolgálattevő  
2.14. Műszakvezető diszpécser 
2.15. KFM megbízottja 
2.16. Állomási diszpécser 
2.17. Kocsiszíni diszpécser 
2.18. Járművezető instruktor 
2.19. Metró járművezető 
2.20. Mozdonyvezető 
2.21. Tolatásvezető 
2.22. Energiadiszpécser 
2.23. Műszaki diszpécser 
2.24. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.25. Pályamester 
2.26. Űrszelvény 
2.27. Rakszelvény 
2.28. Forgalmi vágányok 
2.29. Jobb vágány, bal vágány 
2.30. Helyes irány, helytelen irány 
2.31. Kihúzó vágány 
2.32. Csonka vágány 
2.33. Összekötő vágány 
2.34. Forgalomtechnológiai határ 
2.35. Átadó szakasz 
2.36. Előre tervezett vágányzár 
2.37. Előre nem tervezett vágányzár 
2.38. Vágányút 
2.39. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.40. Állomás 
2.41. Állomásköz 
2.42. Térköz 
2.43. Virtuális térköz 
2.44. Statikus követési rend 
2.45. Dinamikus követési rend 
2.46. Menetengedély határ (MAL) 
2.47. Közlekedés állomás távolságban 
2.48. Foglalt vágányra járás 
2.49. Járműtelep 
2.50. Próbapálya 
2.51. Kitérő 
2.52. Biztosított váltó 
2.53. Lezárt váltó 
2.54. Le nem zárt váltó 
2.55. Lezárható és le nem zárható váltók 
2.56. Érintett váltó 
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2.57. Védőváltó 
2.58. A váltó helyes állása 
2.59. Váltófelvágás 
2.60. Biztonságkritikus kezelés 
2.61. Éberségi berendezés 
2.62. Fedélzeti automatika 
2.63. Fedélzeti automatika üzemállapotai 
2.64. Automatikus üzemmód (AM) 
2.65. Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) 
2.66. Szabad kézi vezetés (ATPR25, ATPR40) 
2.67. A fedélzeti ATC berendezés üzemképtelen 
2.68. A jármű fedélzeti ATC berendezések rendszerinicializálása 
2.69. Lokalizálás 
2.70. Kalibrálás 
2.71. Transzponder (baliz) 
2.72. Harmadik-sín 
2.73. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása 
2.74. Tápkörzet 
2.75. Rövidrezáró-földelő megszakító 
2.76. Védelmi áramkörök 
2.77. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.78. Kezelési körzet 
2.79. Távfelügyelet 
2.80. Hírközlő berendezések 
2.81. Hangrögzítő berendezés 
2.82. Tolatás 
2.83. Járműmegfutamodás 
2.84. Szerelvény 
2.85. Vonat 
2.86. Vonatszemélyzet 
2.87. Vonatfordítás 
2.88. A vonatnál alkalmazható sebesség 
2.89. Menetdiagram 
2.90. Üzemi fékút 
2.91. Vészfékút 
2.92. Csökkentett fékút 
2.93. A vonat üzemképtelen 
2.94. A vonat mozgásképtelen 
2.95. A vonat gördülésképtelen 
2.96. Biztonsági járat 
2.97. Próbavonat 
2.98. Szolgálati vonat 
2.99. Menetrend 
2.100. Menetrendi nap 
2.101. Üzemkezdet 
2.102. Forgalomba helyezés 
2.103. Üzemidő, Üzemszünet, Üzemszerű forgalom, Vegyes forgalom 
2.104. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
2.105. Rendkívüli esemény 
2.106. Függelék 

 



777  

3. A forgalmi szolgálat ellátása  
3.1. A forgalmi szolgálat feladata  
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei  
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei  
3.4. Szolgálatra jelentkezés  
3.5. Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása  
3.6. Betegség bejelentése  
3.7. Szolgálat átadás, - átvétel  
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás  
3.9. Szolgálat ellenőrzése  
3.10. Szolgálati fegyelem  
3.11. Szolgálati felelősség  
3.12. Szolgálati út  
3.13. Rendelkezések kiadása  
3.14. Szóbeli rendelkezések  
3.15. Írásbeli rendelkezések  
3.16. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelése  

 
4. Üzemszerű forgalom  

4.1. Általános rendelkezések 
4.2. A vonal forgalomba helyezése 
4.3. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
4.4. Kilépések rendje, hozzájárulások 
4.5. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tárolóhelyre 
4.6. Állomási jelentések 
4.7. A váltók próbája 
4.8. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése 
4.9. A vonatközlekedés rendje  
4.10. Vágányút beállítás, vonatmozgás engedélyezése 
4.11. Vonatok forgalomba állítása 
4.12. A biztonsági járat 
4.13. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
4.14. A vonatszemélyzet teendői menet közben 
4.15. A vonatok behaladása állomásokra 
4.16. A vonatok áthaladása állomáson 
4.17. A vonatok fordítása 
4.18. A vonat fordítása vonatszemélyzettel 
4.19. A vonat fordítása fordítóbrigáddal 
4.20. A vonat fordítása fordító járművezetővel 
4.21. Vonatok forgalomból való kiállása 
4.22. Vonali szerelvénytárolás 
4.23. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
4.24. Közlekedés két metróvonalat összekötő vágányon, és mindkét 

metróvonalon 
4.25. A vonal forgalmának leállítása  
4.26. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése  
4.27. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről 

 
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  

5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Hívójelzés esetén követendő eljárás 



778  

5.3. Foglalt vágányra járás 
5.4. Állomási kijelölt megállás helyétől eltérő megállás esetén követendő eljárás 
5.5. A pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás 
5.6. Eljárás, ha a közlekedő vonaton a vészjelzőt működtették 
5.7. Jármű meghibásodások 
5.8. Hibaelhárítás a vonalon 
5.9. A hiba megállapítása és jelentése 
5.10. Meghibásodott szerelvény kivonása a forgalomból 
5.11. Autostop hiba 
5.12. Eljárás ajtóhiba, ablaktörés, a jármű haladási irányát jelző kivilágítás 

meghibásodása esetén 
5.13. A jármű CBTC berendezésének meghibásodása esetén követendő 

eljárás 
5.14. ATC vészfékezés esetén követendő eljárás 
5.15. A vonat üzemképtelen 
5.16. A vonat mozgásképtelen 
5.17. A vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer tartalék 

üzemmódra, vagy váltókörzetek helyi üzemre való átvétele 
5.18. Az állomási utasforgalom-irányító berendezés távfelügyeletbe vételére 

való áttérés 
5.19. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás  
5.20. Vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer meghibásodása 

esetén követendő eljárás 
5.21. Jelző fényáramköri hiba 
5.22. Tengelyszámláló meghibásodása esetén követendő eljárás 
5.23. Vágányutat állítani nem lehet 
5.24. Váltó meghibásodás 
5.25. A CBTC vonatirányítási és vezérlési rendszer meghibásodása 
5.26. A gördülő állomány ATC fedélzeti berendezésének meghibásodása 

esetén követendő eljárás 
5.27. A pályamenti berendezés meghibásodása esetén követendő eljárás 
5.28. A központi berendezés meghibásodása esetén követendő eljárás 
5.29. Biztonságkritikus kezelés végzése a vasútbiztosító berendezésen 
5.30. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés javítása 
5.31. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.32. A vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás 
5.33. Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén követendő 

eljárás 
 

6. Rendkívüli események  
6.1. Általános rendelkezések 
6.2. Feszültség és forgalomalatti pályán való munkavégzés rendje 
6.3. A belépés feltételei 
6.4. A belépés végrehajtása, A kilépés végrehajtása 
6.5. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.6. A KFM-n keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 
6.7. Peronvész kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályai 
6.8. Feszültség kimaradás esetén követendő eljárás 
6.9. Zárlat következtében előállott feszültség kimaradás esetén követendő eljárás 
6.10. Utasok rendkívüli kiszállítása 
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6.11. Eljárás vésznyitás kezdeményezése esetén 
6.12. Eljárás alagúti kiszállítás esetén 
6.13. Eljárás tűz esetén 
6.14. Utasbalesetek 
6.15. Eljárás, ha az utas a pályára került 
6.16. A baleset dokumentálása 
6.17. Váltófelvágás 
6.18. Villamos vezérlésű váltó helyi vagy kézi állítása a helyszínen 
6.19. Állomástávolságú közlekedés 
6.20. Helytelen irányú közlekedés, Egyvágányú közlekedés 

 
7. Üzemszünet 

7.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
7.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
7.3. Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 
7.4. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
 

8. Tolatási műveletek  
8.1. Általános rendelkezések  
8.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon  
8.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon  
8.4. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon  
8.5. Járművek kapcsolása  

 
9. Próbafutás 

 
10. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése  
10.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain  

 
11. Állomások utasforgalmának megszervezése  
 
12. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok  

12.1. A menetrend. A menetrend szerű közlekedés  
12.2. Menetrendi eltérés  
12.3. A vonatok számozása  
12.4. Szolgálati okmányok, Menetokmányok  

 

13. Mellékletek 
13.1. 1.sz. melléklet : Megengedett legnagyobb sebesség váltón való 

áthaladáskor 
13.2. 2.sz.melléklet: A K-Ny-i vonal vasútbiztosító és rádiókommunikációs 

vonatvezérlési rendszere 
13.3. 3.sz.melléklet: Rövidítés jegyzék 

 

Mozgólépcső kezelői ismeretek 

 
1. Általános ismeret 

1.1. A mozgólépcsők rendeltetése 
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1.2. A mozgólépcsők sajátosságai 
1.3. A mozgólépcsők műszaki jellemzői 
1.4. Mozgólépcsőtípusok 
1.5. A mozgólépcsők főbb szerkezeti egységei 
1.6. A mozgólépcsők működése 
1.7. Biztonsági berendezések. 

 
2. A mozgólépcső távvezérelt üzeme 

2.1. A mozgólépcső távvezérelt üzeme 
2.2. A mozgólépcső forgalomba helyezése 
2.3. Biztonsági indítás 
2.4. A mozgólépcső indítása, leállítása üzemidőben 
2.5. A mozgólépcső meghibásodásai 
2.6. Az Utasforgalom – irányító Diszpécser teendői meghibásodások esetén 

 

 

BKV Zrt. METRÓ METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma 
1.2. Kapcsolata az érvényben lévő utasításokkal 
1.3. Az utasítás hatály 
1.4. Az utasítás jóváhagyása, kiadása, véleménykülönbség az utasítás 

értelmezésekor 
1.5. Az utasítás kötelező érvénye 
1.6. Az utasítással ellátandók köre 
1.7. Önálló szolgálatellátás feltétele 
1.8. Oktatás, vizsgáztatás 

 
2. A szolgálati vonat megrendelése 

2.1. Havi megrendelések 
2.2. Napi megrendelések 
2.3. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.4. A szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 

 

3. Szolgálati vonatok összeállítása 
3.1. Járművek kapcsolása 
3.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
3.3. METRÓ rendszerű önműködő vonó- és ütközőkészülék 
3.4. Középütközős, nem önműködő kapcsolószerkezet 
3.5. Csavarkapcsos kapcsolószerkezet 
3.6. Féktömlők kapcsolása 
3.7. Merev kapcsolórúd (vonórúd, vonószem) 
3.8. Kapcsolás rakománnyal 
3.9. Szükségkapcsolás 

 
4. A közlekedés lebonyolítása 

4.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
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4.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
4.3. Kocsi leakasztás 

 

5. 1. 2. és 5. Számú melléklet 
5.1. 1. számú melléklet: A szolgálati vonatok szolgálati hellyel ellátott forgalomba 

állásának helyei 
5.2. 2. számú melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek 
5.3. 5. számú melléklet: Vonat összeállítási minták 

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 
BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 

(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 
 

Írásbeli kérdések 
 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati (továbbiakban: K–Ny-i) metróvonal F.1. Jelzési 
Utasítása? (1.) 

2. Kikre kötelező érvényűek a K–Ny-i metróvonal F.1. Jelzési Utasításának 
előírásai? (2.) 

3. Mit nevezünk jelzőnek a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
4. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
5. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (12.) 
6. Hogyan kell a jelzéseket figyelembe venni? Mi a jelzés parancs elve? (14.) 
7. Az egyes jelzők és jelzőeszközök jelzésének parancsait hogyan kell végrehajtani 

az automatikus vonattovábbítási rendszerben? (16.) 
8. Milyenek lehetnek a jelzések? (21.) 
9. Mikor korlátozott a távolbalátás? (25.) 
10. A szabadlátás akkor korlátozott, ha..(27.) 
11. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (28.) 
12. Hol vannak elhelyezve a jelzők?(30.) 
13. Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? (34.) 
14. Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? (35.) 
15. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (41.) 
16. Használhatatlan jelzők esetén milyen üzemmódot kell alkalmazni? (43.) 
17. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (46.) 
18. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (47.) 
19. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (50.) 
20. Melyek az „ismétlő jelző” jellemzői? (51.) 
21. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (52.) 
22. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a „Menetengedély-határ” jelzők? (53.) 
23. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (53.) 
24. Hogyan kell értelmezni a fényjelzők „vörös” színképét? (55.) 
25. Mely jelzők, fényjelzők K–Ny-i metróvonalon? (71.) 
26. Melyek a CBTC rendszer „AM” járművezetési üzemmódjának jellemzői? (57.) 
27. CBTC rendszerben automatikus vonattovábbítás esetén, melyek az „ATPM” 

járművezetési üzemmód jellemzői? (57.) 
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28. Milyen a fényjelzők kialakítása a K–Ny-i vonalon? (59.) 
29. Honnan történik a fényjelzők vezérlése üzemszerűen? (62.) 
30. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (61.) 
31. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (65.) 
32. Mely főjelzők „Megállj!” jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 
várakozás után? (68.) 

33. A főjelző „zöld és alatta egy fehér” fényének jelzése a következő: (71.1) 
34. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző „zöld és alatta egy fehér” fénye? (71.1) 
35. Mit jelent egy zöld fény a főjelzőn? (71.2) 
36. Egy vörös fény a főjelzőn: (71.3) 
37. Hívójelzés a főjelzőn. (71.4) 
38. Milyen rálátási távolságra kell kitűzni az ismétlő jelzőt? (75.) 
39. Jelzőfények hiányában az ismétlő jelző hogyan haladható meg? (76.) 
40. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”Mi a jelzés értelme? (77.1.) 
41. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye? (77.3) 
42. Egy fehér fény a tolatásjelzőn (79.2) 
43. A tolatásjelző Hívójelzése (79.3) 
44. Mit jelent a tolatási határjelző „egy vörös” fénye? (79.1) 
45. Egyszerű váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér téglalap” 

jelzés látható. Mi a jelentése? (84.) 
46. Átszelési váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő 

ferde helyzetű fehér téglalap” jelzés látható. Mi a jelentése?(85.) 
47. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül?(87.) 
48. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (88.) 
49. Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv.(92.) 
50. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (93) 
51. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (94.) 
52. Vonathossztól függő megállás helye jelző, a... (95.)  
53. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű „Á” betű. (96.) 
54. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? (97.) 
55. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (99.) 
56. Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén hol 

kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? (99.) 
57. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 
a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (99.) 

58. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 
melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (102.) 

59. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 
mezejében fekete „5” -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (102.) 

60. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete „V” 
betű van. Mi a jelzés értelme? (104.) 

61. Fordított helyzetű, nagy fekete „V” betű, egy téglalap alakú tábla fehér 
mezejében. (105.) 

62. Sárga alapú fehér keretes fekvő téglalap alakú jelzőtábla mely piros „ATPR-25” 
feliratot tartalmaz. (112.) 



783  

63. Hol helyezendő el, a fehér alapon vörös „VF” betűs jelző? (113.) 
64. Automatikus vonatvezetés (AM) üzemmódban, kinek és mi a teendője, ha a 

próbapálya végszakaszt fedező jelzőn „Megállj!”jelzés van és a „Vezetői 
vészfékezés kezdete” jelző eléréséig nem működött a próbapálya végszakaszt 
fedező jelző előtti megállást biztosító automatikus fékezés? (113.) 

65. Ellenőrzött kézi vezetés (ATPR) üzemmódban, a próbapálya végszakaszt fedező 
jelzőn „Megállj!”jelzés van.  A „Vezetői vészfékezés kezdete” jelző elérésekor a 
szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/h. Kinek és mi a teendője? (113.) 

66. Három egyenlő részre festett fehér - fekete-fehér gerenda, vagy síndarab (114.)  
67. Mi a jelentése a „Vonathossz jelző”-nek? (115.) 
68. A fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl jelentése AM 

üzemmódban? (117.) 
69. Mit jelent Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl? (117.) 
70. Szabad kézi vezetés (ATPR, ATC By) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl jelzésének értelme? (117.) 
71. Egy kék fény a „Feszültségállapot jelzőn”(118.) 
72. Mit jelent a „Feszültségállapot jelző” villogó fehér fénye? (118.) 
73. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (118.) 
74. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve, melyik csoportba 

tartozik és mi a jelzésének értelme? (120.) 
75. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Mi a tábla 

neve és melyik csoportba tartozik? (122.) 
76. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a pálya 

közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét 
fedezni? (123.) 

77. Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? (125.) 

78. Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 
(129.) 

79. Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával kell 
adni? (132.) 

80. Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? (132.) 
81. Melyik az a jelzés, amelyet „mindkét kar fej felett történő szétnyitásával” kell 

adni? Mikor kell alkalmazni? (133.) 
82. Mikor kell alkalmazni azt a jelzést, amelyet „mindkét kar fej felett történő 

összezárásával” kell adni? Mi a jelzés neve? (134.) 
83. Mi a kiegészítő hangjelzése annak a jelzésnek, amit nappal kibontott sárga 

jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges 
irányban fel-le mozgatásával kell adni? (135.) 

84. Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával kell 
adni? (136.) 

85. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (137.) 

86. Felhívás a figyelj jelzés adására!  (138.) 
87. Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 

mi határozza meg annak irányát? (143.) 
88. Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? (148.) 
89. Mikor és hogyan kell adni a „Figyelj” hangjelzést? (149.) 
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90. Egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang a jelzőkürttel. (-.-). (150.) 
91. Hogyan kell adni jelzőkürttel a „Féket húzd meg!” jelzést? (151.) 
92. Hogyan kell adni a „Vészjelzés!”-t? (152.) 
93. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (155.) 
94. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni?(155.) 
95. Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. (162.) 
96. Nyolcszög alakú sárga szegélyes fekete táblán, egy sárga nyíl. (163.). 
97. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (164.) 
98. Mélyvezetésű szakaszokon milyen „Szelvénytáblákat” alkalmazunk? (165.) 
99. Mi a teendője a járművezetőnek a  „Sebességhatár” hangjelzés 

megszólalásakor? (1.sz.mell.) 
100. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? 

(3.sz.mell.) 
 

Szóbeli kérdések 
 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (F.1. 1.) 

2. Kinek kell ismernie a K-Ny metróvonal F.1. teljes szövegét? (F.1.10.) 

3. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket, valamint a jelzőeszközöket? (F.1.11.-12.) 

4. Ismertesse a „jelző” fogalmát a K-Ny-i metróvonalon! (F.1.11.) 

5. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K-Ny (M2) metróvonalon? 

(F.1.11.) 

6. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (F.1.12.) 

7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (F.1.12.) 

8. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (F.1.14.) 

9. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a rájuk vonatkozó szabályokat! 

(F.1.22.-24.) 

10. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(F.1.25.) 

11. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(F.1.27.) 

12. Mely jelzéseket kell eltérő értelmű jelzéseknek tekinteni? Észlelésükkor mi a 

teendő? (F.1.35.) 

13. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (F.1.36.- 

37.) 

14. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (F.1.41.) 

15. Mi a használhatatlan jelzőt észlelő dolgozó kötelessége? (F.1.42.) 

16. Ismertesse a kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó szabályokat! 

(F.1.46.-48.) 

17. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket? (F.1.50.) 

18. Ismertesse a főjelző meghatározását! (F.1.50.) 

19. Melyek az "Ismétlő jelző" jellemzői? (F.1.51.) 

20. Mit szabályoznak a tolatásjelzők? (F.1.52.) 

21. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (F.1.53.) 

22. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (F.1.53.) 

23. Milyen a fényjelzők kialakítása a K-Ny vonalon? (F.1.59.) 
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24. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (F.1.60.) 

25. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (F.1.61.) 

26. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (F.1.65.) 

27. Milyen alapállásúak K-Ny a főjelzők? (F.1.67.) 

28. Mely főjelzők "Megállj!" jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 

várakozás után sem? (F.1.68.) 

29. Hogyan értelmezendő a főjelző fényeinek kialvása, valamint bármilyen 

értelemzavaró fény észlelése? (F.1.69.) 

30. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.70.-71.) 

31. A főjelző "zöld és alatta egy fehér" fényének jelzése a következő:..(F.1.71.1) 

32. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző "zöld és alatta egy fehér" fénye? (F.1.71.1) 

33. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.2.) 

34. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.3.) 

35. A főjelző folyamatos vörös és alatta egy villogó fehér fénye. Mi a jelzés értelme? 

(F.1.71.4.) 

36. Ismertesse az ismétlő jelző jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.77.) 

37. Ismétlő jelző zöld és alatta egy fehér fénye mit jelent a fedélzeti berendezéssel 

fel nem szerelt illetve nem kommunikáló vonat részére? (F.1.77.1.) 

38. Ismétlő jelző egy zöld fénye mit jelent! (F.1.77.2.) 

39. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye a vonat személyzetének? (F.1.77.3.) 

40. Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.78.-79.) 

41. Ismertesse a vágányzáró fényjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.81.) 

42. Ismertesse a tolatási határjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.82.) 

43. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! Mit jelez az egyszerű váltó jelzője? 

(F.1.83.-84.) 

44. Ismertesse az átszelési váltók váltójelzőjének jelzéseit! (F.1.85.) 

45. Hogyan határozzuk meg a „főirányt” és a „mellék” irányt átszelési váltóknál? 

(F.1.86.) 

46. Mi szerint kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (F.1.88.) 

47. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (F.1.92.) 

48. Ismertesse a "Megállás helye" jelzőket és azok értelmezését! (F.1.93.-96.) 

49. Ismertesse a gerenda kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.93.-94.) 

50. Ismertesse a tábla kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.95.-96.) 

51. Ismertesse a „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! (F.1.98.- 

110.) 

52. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (F.1.98.-99.) 

53. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és a 

hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (F.1.99.) 

54. Mi a neve és értelme annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú 

táblának, melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (F.1.102.) 
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55. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete "V" 

betű van. Mi a tábla neve és mi a jelzés értelme? (F.1.104.) 

56. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér mezejében. 

Mi a tábla neve és a jelzés értelme? (F.1.105.) 

57. Ismertesse a "Vonathossz jelző"-t! (F.1.115.) 

58. Ismertesse a fehér alapon vörös VF betűs táblát! (F.1.113.) 

59. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (F.1.114.) 

60. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni jelző”-t! (F.1.117.) 

61. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek 

értelmezését! (F.1.118.-119.) 

62. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn": Mi a jelzés értelme? (F.1.118.1.) 

63. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (F.1.118.2.) 

64. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (F.1.118.3.) 

65. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (F.1.120.-122.) 

66. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (F.1.121.) 

67. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (F.1.122.) 

68. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (F.1.125.) 

69. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére? 

(F.1.129.-131.) 

70. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.135.) 

71. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.136.) 

72. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben fehér 

fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. Mi a jelzés neve, értelme és kiegészítő 

hangjelzése? (F.1.137.) 

73. Ismertesse a „Felhívás a figyelj jelzés adására!” kézi jelzést! (F.1.138.) 

74. Ismertesse a „„Szabad a továbbhaladás!” jelzést! (F.1.132.) 

75. Ismertesse az „Ajtót nyiss!” jelzést! (F.1.133.) 

76. Ismertesse az „Ajtót zárj!” jelzést! (F.1.134.) 

77. Ismertesse a tolatási mozgások közben adandó kézi jelzésekre vonatkozó 

általános előírásokat! (F.1.139.-145.) 

78. Mi az előírás a jelzőkürttel kapcsolatban? (F.1.146.-148.) 

79. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzései közül a „Figyelj!” 

jelzést! (F.1.149.) 

80. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket húzd 

meg!” jelzést! (F.1.151.) 

81. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket ereszd 

meg!” jelzést! (F.1.150.) 
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82. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Vészjelzés!”-t! 

(F.1.152.) 

83. Ismertesse a vonatokon és a járműveken alkalmazott jelzéseket! (F.1.154.-156.) 

84. Ismertesse a figyelmeztető jeleket! (F.1.161.-166.) 

85. Ismertesse a K-Ny alkalmazott szelvény táblákat! (F.1.164.166.) 

86. Milyen jelzőeszközökkel kell ellátni személyvonat személyzetét? (F.1. 3. számú 

melléklet) 

87. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „sebességhatár” hangjelzését! (F.1. 

1. számú melléklet) 

88. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „éberségi berendezés” hangjelzését! 

(F.1. 1. számú melléklet) 

89. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „ATC figyelmeztető” hangjelzését! 

(F.1. 1. számú melléklet) 

 
 

BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

 
1. Hol érvényes a K–Ny-i metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? (1.1) 
2. Mit tartalmaz a K–Ny-i metróvonal F. 2. Forgalmi Utasítása az alábbiak közül? 

(1.3.) 
3. A szolgálati főnök: (2.6.) 
4. Ki a szolgálati elöljáró? (2.7.) 
5. A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli eseménykor a KFM-et 

milyen rendelkezési jog illeti meg? (2.14.) 
6. Tolatásvezető (2.27.) 
7. Űrszelvény (2.32.) 
8. Rakszelvény (2.33.) 
9. Jobb vágány, bal vágány (2.35.) 
10. Állomásköz (2.47) 
11. Virtuális térköz (2.49) 
12. Statikus követési rend (2.50.) 
13. Dinamikus követési rend (2.51.) 
14. Menetengedély határ (MAL) (2.52.) 
15. Biztonságkritikus kezelések (2.66.) 
16. Mit jelent a jármű rendszerinicializálása? (2.74.) 
17. Mi a lokalizálás célja? (2.75.) 
18. Kalibrálás (2.76.) 
19. Transzponder (baliz) (2.77.) 
20. Harmadik-sín (2.78.) 
21. Feszültségmentesnek nyilvánítás (2.84.) 
22. Mi a tolatás? (2.89.) 
23. Üzemképtelen vonat (2.100.) 
24. Mozgásképtelen vonat (2.101.) 
25. Gördülésképtelen vonat (2.102.) 
26. Üzemkezdet (2.108.) 
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27. Üzemidő (2.110.) 
28. Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.25.) 
29. A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az engedélyével hagyhatja 

el? (3.27.) 
30. Ki a felelős a vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelési utasítás szerinti 

kezeléséért? (3.56.) 
31. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezésen idegen szoftver futtatása, vagy 

hardver eszközeinek eltérő funkcióra való használata szín és hangbeállításainak 
módosítása. (3.64.) 

32. Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű rendelkezéseit 
maradéktalanul végrehajtani? (4.1.) 

33. Ki rendelkezik a  járműtelepi vágányok feszültség alá helyezése felett? (4.1.) 
34. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? (4.6.) 
35. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.6.) 
36. Mit jelent a „második” üzemkezdetre figyelmeztető jelzés? (4.9.) 
37. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (4.12.) 
38. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos 

intézkedési jogukat mikor adják vissza a KFM-nek? (4.20.) 
39. Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá helyezését? (4.26.) 
40. Mit és Kinek köteles jelenteni a járművezető forgalomba álláskor, a rádiópróba 

során? (4.42.) 
41. A vonat forgalomba állásakor, a forgalmi vágányokat fedező főjelzőtől, 

amennyiben a vonaton műszaki hibajelzés miatt nem érhető el az automatikus 
járműtovábbítási üzemmód:…(4.44) 

42. Hibajelzés hiányában a vonatot az Örs vezér tér peron mellől, ha a második 
kísérlet során a peronnál sem sikerül elérni az automatikus üzemet..(4.45.) 

43. Hogyan közlekedik a biztonsági járat? (4.49.) 
44. Milyen üzemmódban biztosít ajtó oldalválasztást a rendszer? (4.97.) 
45. Milyen szabály vonatkozik az üzemidő alatti,  vonali szerelvény tárolásra? 

(4.135.) 
46. Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő vágány felett? (4.144.) 
47. Hogyan szabad vonatot indítani az M2/M3 összekötő vágányra? (4.147.) 
48. Hogyan történik a vonatok közlekedése az M2/M3 összekötő vágányon? (4.148.) 
49. Milyen sebességgel közlekedhetnek a vonatok az M2/M3 összekötő vágányon? 

(4.150.) 
50. Hol kell szabályozni az M2/M3 összekötő vágány használatát? (4.152.) 
51. A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a pálya 

feszültségmentesítése? (4.159.) 
52. Igaz–e az állítás, hogy a hívójelzés kivezérlése biztonságkritikus kezelés? (5.7) 
53. Feloldható-e a pályamenti telepített, vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén elrendelt 40 km/h sebességkorlátozás ? (5.20.) 
54. Kommunikáló jármű esetében, foglalt vágányra járáskor, 10 m-nél kisebb 

távolságra, hogyan lehet a járművet megközelíteni? (5.25.) 
55. Automatikus járműtovábbítás esetén a rendszer hogyan járatja a vonatot foglalt 

vágányra? (5.25.) 
56. Mit jelent a „rövid megállás” állomásban? (5.29) 
57. Mi az ajtónyitási engedély feltétele állomásban AM, ATPM üzemmódokban? 

(5.29.) 
58. AM üzemmódban „rövid„ megállásnál mi a teendő? (5.31.) 
59. Mi a teendő automatikus járműtovábbítási üzemmódban, az ajtónyitás 
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engedélyezési körzet utáni megállás esetén? (5.32.) 
60. Az utasok ki és beszállása "túlfutás" miatt biztonságosan nem hajtható végre. Mi 

a járművezető teendője? (5.33.) 
61. Állomásközben történő vészjelzéskor, mi a teendője a járművezetőnek, ha a 

vészjelzésen kívül az ajtójelző rendszer nyitott ajtót jelez? (5.43.) 
62. Mi az általános előírás a hibaelhárítással kapcsolatban? (5.47.) 
63. A DDU-n megjelenő "RES" kijelzés esetén mi a járműszemélyzet teendője? 

(5.55.) 
64. Mi határozza meg a járművezető számára a követendő eljárást jármű 

meghibásodás esetén? (5.55.) 
65. A fedélzeti berendezés hibája miatt a jármű csak csökkentett járműtovábbítási 

üzemben tud közlekedni. Mi a követendő eljárás? (5.56.) 
66. Mi az eljárás, ha a vonat fedélzeti berendezése hibájából csak ATPR-40 

üzemmódban tud közlekedni? (5.59.) 
67. Mi az eljárás, ha a fedélzeti berendezés hibájából csak ATPR-25, vagy ATC 

Bypass üzemmód érhető el? (5.61.)  
 

68. Mekkora az állomási és fordító csonkavágányra történő behaladás legnagyobb 
engedélyezett sebessége, ha a vonat az autostop berendezésének hibája miatt, 
autostop kiiktatásával (stop Bypass) közlekedik? (5.65) 

69. Milyen szabályok vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a vonat egy ajtaja nem 
zárható be, ablaka kitört, visszapillantó berendezése használhatatlan? (5.68) 

70. Mi a teendő ATC vészfék működésekor? (5.80.) 
71. Mikor van mód a vasútbiztosító és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemmódra 

történő átvételére és az így történő üzemeltetésre? (5.101.) 
72. Mit köteles közölni a KFM tartalék üzemmódra áttéréskor a járműtelepi forgalmi 

szolgálattevővel? (5.104.) 
73. A vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemre való 

átvételekor, az átadott váltókörzetben milyen kezelések végezhetők? (5.110.) 
74. Mely esetekben működtethető egy váltókörzet "helyi" üzemben? (5.111.) 
75. A vonalon elrendelésre kerülő sebességkorlátozás esetén mi a követendő 

eljárás? (5.135.) 
76. Pályahiba esetén, a hibás pályaszakaszon áthaladó vonatok személyzetét mire 

köteles a KFM utasítani? (5.137.) 
77. Hogyan tartható fenn a forgalom a pálya menti, vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén? (5.158.) 
78. Mi a jelenség CBTC-vel lefedett területen, ha a főjelző sötét? (5.160.) 
79. Mi a tengelyszámlálós fizikai foglaltság ellenőrzés működésének elve? (5.163.) 
80. Hogyan szüntethető meg az "állandó foglaltság"? (5.165.) 
81. Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli 

eseményről? (6.1.) 
82. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha a 

KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (6.2.) 
83. Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a belépés a feszültség 

és forgalom alatti pályára? (6.12.) 
84. Melyik szakterület adja ki a forgalom és feszültség alatti pályára való belépésre 

jogosító igazolványt, és milyen feltételekkel? (6.13.) 
85. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (6.19.) 
86. Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 

munkacsapat minden tagjának? (6.20) 
87. Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell végezni, a vonatok 
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munkavégzés helyén történő áthaladására ki ad engedélyt? (6.23.) 
88. Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal történik, a forgalom és 

feszültség alatti pályára, ki köteles a beléptetést végző vonat továbbhaladásáról 
jelentést tenni a KFM-nek? (6.24.) 

89. Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók léptek be a feszültség 
és forgalom alatti pályára? (6.27.) 

90. Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, amelyben a feszültség és 
forgalom alatti pályán munkacsapat dolgozik? (6.28.) 

91. Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és feszültség alatti pályáról 
vonattal kilépő dolgozók? (6.34.) 

92. Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli kikapcsolást 
eseménynek tekinteni? (6.37.) 

93. Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, baleset elhárítás, 
mentés mi után végezhető? (6.41.) 

94. Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli feszültségmentesítést 
elvégezni? (Állomáson) (6.49.) 

95. Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész kapcsolót? (6.50.) 
96. Kit köteles a KFM helyszínre küldeni a műszaki ügyeletes akadályoztatása 

esetén a tűzjelzés valódiságának megállapítása érdekében?  (6.80) 
97. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén mikor 

kell a Tűzoltóságot értesíteni? (6.82.) 
98. Kinek kell jelentést tenni a tűzjelzés valódiságának megállapítása után? (6.90) 
99. Mi a műszaki ügyeletes feladata a Tűzoltóság kiérkezéséig? (6.92.) 
100. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? (6.94.) 
101. Az állomáson tartózkodó, munkát végző személyeknek tűzriasztás esetén 

mi a teendőjük? (6.96.) 
102. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró-dolgozó hová köteles menni? 

(6.99.) 
103. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét 

kinek köteles jelenteni a járművezető? (6.101.) 
104. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén? (6.112.) 
105. Milyen esetekben kötelező rendőri intézkedést kérni? (6.125.) 
106. Gázoláskor mit köteles a helyszíni megbízott rögzíteni a helyszínen? 

(6.130.) 
107. Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására vonatkozó 

rendelkezéseit a központi forgalmi menetirányító? (6.133.) 
108. Hogyan történik a baleset dokumentálása? (6.135.) 
109. Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és jelentéseket 

összegyűjteni és a központi forgalmi menetirányítónak továbbítani? (6.136.) 
110. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán munkát 

végző dolgozónak? (7.6.) 
111. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával jár, 

milyen feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes pályán? 
(7.10.) 

112. Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad bemenni? (7.12.) 
113. Mikor érvényes a munkalap? (7.13.) 
114. A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi dolgozó hol 

igazolja a belépési engedélyt? (7.13.) 
115. Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a munkacsapatok 

be-és kilépését végző forgalmi dolgozónak? (7.14.) 
116. A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni a belépés 
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helyén a beléptető forgalmi dolgozónak? (7.15.) 
117. Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő munkacsapat 

dokumentálása? (7.15.) 
118. Mi a teendője a beléptető forgalmi dolgozónak az átvett munkalapokkal? 

(7.15.) 
119. A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre jogosító 

igazolvány” - al rendelkezők hogyan léphetnek be a feszültségmentes pályára? 
(7.22.) 

120. Ki felelős a szolgálati vonaton tartózkodók biztonságáért, ha a szolgálati 
vonat feszültség alatti pályán közlekedik? (7.28.) 

121. Mekkora lehet a dízelmozdony vontatta szolgálati vonat legnagyobb 
sebessége? (7.40.) 

122. Mekkora lehet a teher-vágánygépkocsi által vontatott szolgálati vonat 
legnagyobb sebessége? (7.40) 

123. A tolatás során, illetve után, az állva maradó kocsikat hogyan kell 
elhelyezni? 

124. Tolatás közben a járműmegfutamodást hogyan kell 
megakadályozni?(8.13) 

125. Ki rendelheti el az állomási vágányokon a tolatásokat? (8.20.) 
126. Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő 

tolatások megszervezése? (8.23.) 
127. Hogyan szabad a vasúti járművek tárolására, vizsgálatára, 

karbantartására szolgáló létesítményekbe behaladni?(8.25.) 
128. Mekkora a járműtelepi egyéb vágányokon alkalmazható legnagyobb 

sebesség tolatás során? (8.26.) 
129. A járművek kapcsolása során, az álló járművet hogyan szabad 

megközelíteni 10 m-en belül? (8.40.) 
130. Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik sínnel ellátott 

vágányaira a belépés üzemidőben? (10.4.) 
131. Hány metró forgalmi dolgozónak kell ellátnia a szolgálatot az állomáson, 

ha a KUD távfelügyeleti rendszer üzemképes? (11.2.) 
132. Üzemszünet alatt az állomási bejáratokon kik engedhetők be? (11.17.) 
133. Ki köteles arról gondoskodni, hogy az utazóközönség elől elzárt 

helyiségek ajtajai zárva legyenek? (11.19) 
134. Kinek az engedélyével és hogyan történhet kézben nem szállítható 

szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn? (11.69.) 
135. Nagyobb súlyú, illetve különleges méretű küldemény mozgólépcsőn 

történő szállítása esetén, kinek az előzetes engedélye szükséges a szállításhoz? 
(11.70.) 

136. Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? (12.46) 
137. Hol kell rögzíteni a forgalmi szolgálat által használt berendezések, 

létesítmények meghibásodásait, azok kijavítását és átvételét? (12.48.) 
138. Hogyan kell rögzíteni a Hibaelőjegyzési Könyvben a bejegyzéseket? 

(12.49.) 

 
Szóbeli vizsgakérdések 

 

1. Hol érvényes és mit tartalmaz a K-Ny metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? 

(F.2.1.1-3.) 
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2. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati

 elöljáró, szolgálati főnök! (F.2.2.7.2.6.) 

3. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi Forgalmi Menetirányító, 

Központi Forgalmi Operátor! (F.2.2.14.,2.15.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálattevő, állomási 

diszpécser, műszakvezető diszpécser, KUD! (F.2.2.19.,2.22.,2.20.,2.16.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: kocsiszíni diszpécser,

 járművezető instruktor! (F.2.2.23.,2.24.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: metró járművezető! (F.2.2.25.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető! 

(F.2.2.26.,2.27.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: energiadiszpécser, műszaki diszpécser! 

(F.2.2.28.,2.29.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalomtechnológiai határ, átadó szakasz! 

(F.2.2.40.,2.41.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre nem 

tervezett vágányzár! (F.2.2.42.,2.43.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: vágányút, megcsúszási vágányút 

(védőszakasz), állomás, állomásköz, térköz, virtuális térköz! 

(F.2.2.44.,2.45.,2.46.,2.47.,2.48.,2.49.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: statikus követési rend, dinamikus követési 

rend, menetengedély határ (MAL)! (F.2.2.50.,2.51.,2.52.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: járműtelep, váltó helyes állása! 

(F.2.2.55.,2.64.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: biztonságkritikus kezelés, éberségi 

berendezés, fedélzeti automatika! (F.2.2.66.,2.67.,2.68.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: fedélzeti automatika üzemállapotai! 

(F.2.2.69.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: automatikus üzemmód (AM), ellenőrzött 

kézi vezetés (ATPM), szabad kézi vezetés! (F.2.2.70.,2.71.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: jármű fedélzeti ATC berendezések 

rendszerinicializálása, lokalizálás, kalibrálás, transzponder! 

(F.2.2.74,2.75.,2.76.,2.77.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín áthidalhatatlan 

(nem átfedett) megszakítása, tápkörzet, rövidrezáró-földelő megszakító, 

védelmi áramkörök! (F.2.2.78.,2.79.,2.80.,2.81.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: feszültségmentesnek nyilvánítás, kezelési 

körzet, távfelügyelet, hírközlő berendezések! (F.2.2.84.,2.85.,2.86. 2.87.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: járműmegfutamodás, vonatfordítás! 

(F.2.2.90.,2.94.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: vonat, szerelvény! (F.2.2.92.,2.32.) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: menetdiagram, üzemi fékút, csökkentett 

fékút! (F.2.2.96.,2.97.,2.99.)  

23. Ismertesse a következő fogalmakat: a vonat üzemképtelen, a vonat 
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mozgásképtelen! (F.2. 2.100.,2.101.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati vonat, próbavonat! 

(F.2.2.105.,2.104.) 

25. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi nap, üzemkezdet, 

forgalomba helyezés, üzemidő, üzemszünet! 

(F.2.2.106.,2.107.,2.108.,2.109.,2.110.2.111.) 

26. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemszerű forgalom, vegyes forgalom! 

(F.2.2.112.,2.113.) 

27. Ismertesse a következő fogalmakat: eltérés az üzemszerű forgalomtól, 

rendkívüli esemény, függelék! (F.2.2.114.,2.115.,2.116.) 

28. Ismertesse a forgalmi szolgálat feladatát, a forgalmi szolgálat ellátásának 

feltételeit! (F.2.3.1.- 7.) 

29. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit! (F.2.3.8.- 12.) 

30. Ismertesse a szolgálatra jelentkezésre vonatkozó és a szolgálat átadás- 

átvétellel kapcsolatos tudnivalókat! (F.2.3.13.-24.) 

31. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy 

a leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban? (F.2.3.16.) 

32. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra és a szolgálati hely elhagyására 

vonatkozó előírásokat! (F.2.3.25.- 28.) 

33. Hogyan és milyen feltételekkel hagyhatja el a szolgálatban lévő dolgozó a 

szolgálati helyét? (F.2.3.27-28.) 

34. Ismertesse a vezetőfülkében utazásra, valamint

 a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! 

(F.2.3.26,3.31.-38.) 

35. Hogyan végezhet szolgálatban nem lévő, vagy más szolgálati ág dolgozója 

a szolgálatban lévők helyett? (F.2.3.35.) 

36. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az Utasításokban 

nincs szabályozva, hogyan kell eljárni? (F.2.3.36,-37.) 

37. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (F.2.3.39.- 40.) 

38. Ismertesse a szóbeli és írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (F.2.3.43.- 

54.) 

39. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától személy-, vagy 

forgalombiztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést kap? (F.2.3.45.) 

40. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalója ragaszkodik az 

érvényben lévő utasításokkal ellentétes rendelkezése végrehajtásához? 

(F.2.3.49.) 

41. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (F.2.3.49.) 

42. Mikor köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a vonatok felé? (F.2.3.50.) 

43. Hogyan történik az írásbeli rendelkezések átadása? (F.2.3.51.-54.) 

44. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés és hogyan kell kezelni? (F.2.3.53.-54.) 

45. Ismertesse az üzemszerű forgalom fogalmát, a KFM és a végrehajtó dolgozók 

jogát és kötelességeiket! (F.2.2.112.,4.1-5.) 

46. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során

 adott, üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket és ezek 
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jelentését! (F.2.4.7-10.) 

47. Ismertesse a vonatszemélyzetek belépésének rendjét a vonali tárolóhelyre! 

(F.2.4.22.) 

48. Ismertesse a pálya feszültség alá helyezésének folyamatát! (F.2.4.26.- 34.) 

49. Honnan és hogyan történhet a vonatok üzemszerű forgalomba állása? 

(F.2.4.40.) 

50. Ismertesse a vonatok forgalomba állításának szabályait! (F.2.4.40.-47.) 

51. Mikor kell a forgalomba álló szerelvénynek a forgalmi vágányokat fedező 

jelzőhöz megérkeznie és ki a felelős a vonatok időben történő forgalomba 

állításáért? (F.2.4.41.) 

52. Mi a teendője a forgalomba beálló szerelvény járművezetőjének a forgalmi 

vágányokat fedező jelző előtt? (F.2.4.42.) 

53. Mit kell közölnie a KFM -nek a forgalomba álló szerelvény járművezetőjével a 

rádiótelefon próba alkalmával? (F.2.4.42.) 

54. A forgalomba álló vonat részére ki adhat engedélyt az indulásra? (F.2.4.43.) 

55. Honnan tudja a vonatszemélyzet azt, hogy biztonsági járatként közlekedik? 

(F.2.4.48.) 

56. Ismertesse a biztonsági járat közlekedésére vonatkozó szabályokat! Mekkora a 

megengedett legnagyobb sebesség a „biztonsági járat” közlekedésekor? 

(F.2.4.48., 55.) 

57. Mi a biztonsági járat személyzetének teendője, ha a pályán engedély nélkül 

tartózkodó személyt talál? (F.2.4.53.) 

58. Mi a motorkocsi-vezető teendője, ha biztonsági járatként végig haladt a vonalon 

(vonalszakaszon)? (F.2.4.54.) 

59. Ismertesse a vonatok állomási tartózkodása és állomásból történő indításának 

szabályait! (F.2.4.56.-68.) 

60. Ki a felelős az utasokat szállító vonat zárt ajtókkal történő állomási indításáért? 

(F.2.4.57.-60.) 

61. Mit köteles figyelni a vonatszemélyzet az állomásból való kihaladáskor 

mindaddig, amíg a vezető fülke az alagútba nem ér? (F.2.4.60.-61.) 

62. Mi a vonatszemélyzet teendője, ha az állomási kihaladás során a pálya 

feszültség mentesítődését tapasztalja? (F.2.4.63.) 

63. Ismertesse a vonatszemélyzet teendőit menet közben és állomási behaladás 

során! (F.2.4.69.-102.) 

64. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség szabad kézi vezetés esetén a 

peron elejétől, állomási csonkavágányra érkezéskor, ha a csonkavágány végén 

energiaemésztő ütközőbak van? (F.2.4.93.) 

65. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség szabad kézi vezetés esetén a 

peron elejétől, állomási csonkavágányra érkezéskor, ha a csonkavágány végén 

nincs energiaemésztő ütközőbak? (F.2.4.93.) 

66. Mi a teendő az állomási behaladás során, ha a biztonsági sávon utas 

tartózkodik? (F.2.4.94.) 

67. Vágánykapcsolatos állomásból való kihaladáskor mi a vonatszemélyzet 

kötelessége? (F.2.4.95.) 
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68. Ismertesse a vonatok állomáson történő áthaladására vonatkozó szabályokat! 

Ki engedélyezheti a vonat állomáson való áthaladását? (F.2.4.103.-111.) 

69. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség állomáson való áthaladás 

esetén? (F.2.4.103.) 

70. Mely esetben nem kell a vonatnak az állomáson a "Megállás helye" jelzőnél 

megállnia? (F.2.4.103.) 

71. Mekkora sebességgel haladtatja át a vonatot a CBTC rendszer automatikus 

vonatvezetés (AM) üzemmód esetén? (F.2.4.106.-107.) 

72. Mi a teendője a járművezetőnek állomási

 áthaladás során automatikus vonatvezetés (AM) 

üzemmódban? (F.2.4.107.) 

73. A vonatok fordítása üzemszerűen melyik  üzemmód alkalmazásával történik? 

(F.2.4.112.) 

74. Ismertesse a vonatfordítás szabályait vonatszemélyzettel! (F.2.4.112.-122.) 

75. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség vonatfordítás esetén? 

(F.2.4.113.) 

76. Ismertesse a vonatfordítás szabályait fordítóbrigáddal! (F.2.4.123.) 

77. Ismertesse a vonatfordítás szabályait fordító motorkocsi-vezetővel! (F.2.4.124.) 

78. Ismertesse a vonatok forgalomból történő kiállásának és a vonali 

szerelvénytárolás szabályait! (F.2.4.126.-136.) 

79. Mikor és hol történik a vonatok forgalomból való kiállása? (F.2.4.126.-127.) 

80. Ha a vonat forgalomból való kiállásához menetirányváltás szükséges, honnan 

kell bezárni az utastéri ajtókat? (F.2.4.129.) 

81. Ismertesse a szolgálati küldemények személyszállító vonaton történő 

szállítására vonatkozó szabályokat! (F.2.4.137.- 143.) 

82. Ismertesse a két metróvonalat összekötő

 vágányon történő közlekedés szabályait! 

(F.2.4.144- 152.) 

83. Üzemszerűen hogyan történik a vonatok közlekedése az összekötő 

vágányon? Ki engedélyezheti az utasszállítást? (F.2.4.149.,150.) 

84. Ismertesse a vonal forgalmának leállítását, a vonatszemélyzet kilépését a 

vonali tárolóhelyről! (F.2.4.153.-158., 4.168.) 

85. Mi a KFM feladata a napi utolsó vonatokkal kapcsolatban? (F.2.4.153.-154.) 

86. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés fogalmát, és ebben az 

esetben követendő általános előírásokat! Mikor szabad eltérni az üzemszerű 

forgalomtól? (F.2.2.114.,5.1-6.) 

87. Mi az eljárás, ha az üzemszerű forgalomtól való eltérés kivizsgálása szolgálati 

mulasztást, illetve hanyagságot állapít meg? (F.2.5.6.) 

88. Ismertesse a Hívójelzés esetén követendő eljárást! (F.2.5.7.-20.) 

89. A hívójelzés kivezérléséről mely esetben kell a KFM –nek, illetve a járműtelepi 

forgalmi szolgálattevőnek értesíteni a vonatszemélyzetet? (F.2.5.9.) 

90. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézi hívójelzésről szóló 

értesítés esetén? (F.2.5.11.) 

91. Mi a járművezető teendője, ha a hívójelzés kivezérléséről az előzetes értesítés 

rádiótelefonon keresztül történt érdeklődése ellenére elmarad? (F.2.5.13.) 
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92. Mikor haladható meg a hívójelzés automatikus járműtovábbítási 

üzemmódokban folyamatos haladással? (F.2.5.14.-5.17.) 

93. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség, ha egy állomásközben 

huzamosabb ideig hívójelzést kell kivezérelni, és az állomástávolságú 

közlekedés feltételei adottak? (F.2.5.20.) 

94. A foglalt vágányra való behaladásra utasított vonat helyes irányban hogyan és 

milyen jelzésre közlekedik? (F.2.5.24.) 

95. Milyen irányból és hogyan történhet a foglalt vágányra járás? (F.2.5.24.) 

96. Mi a járművezető teendője, ha megállt a foglalt vágányon? (F.2.5.28.) 

97. Mi a járművezető teendője, ha a vonat az ajtónyitási engedélyezési körzet előtt 

állt meg? (F.2.5.30.-31.) 

98. Mi a járművezető teendője, ha a vonat az ajtónyitási engedélyezési körzet után 

állt meg? (F.2.5.32.-37.) 

99. Ismertesse a pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályait! 

(F.2.5.38.- 41.) 

100. Ismertesse a közlekedő személyvonaton

 vészjelző működés esetén követendő eljárás szabályait! (F.2.5.42.- 

46.) 

101. Mikor végezhet járművezető hibaelhárítást? (F.2.5.47.) 

102. Ismertesse a meghibásodott szerelvény forgalomból történő 

kivonásakor a hiba megállapítására vonatkozó szabályokat! (F.2.5.52.- 63.) 

103. Ismertesse az IOS üzeneteket! (F.2.5.55.-56.) 

104. Ismertesse az eljárást, ha a fedélzeti berendezés hibája miatt a jármű 

csak csökkentett üzemben tud közlekedni! (F.2.5.59.-63.) 

105. Mi az eljárás, ha csak ATPR-25 vagy ATC By járműtovábbítási 

üzemmód érhető el? (F.2.5.61.) 

106. Ismertesse az autostop hiba esetén követendő eljárás szabályait! 

(F.2.5.64.- 65.) 

107. Ismertesse az eljárást ajtóhiba és ablaktörés esetén! (F.2.5.66.-72.) 

108. Ismertesse a jármű CBTC

 berendezésének meghibásodása esetén követendő eljárást! (F.2.5.73.- 79.) 

109. Ismertesse az üzemképtelenség

 fogalmát, és a követendő eljárást! (F.2.100.,5.84.-88.) 

110. Hová kell félreállítani a vonatot, ha üzemképtelenségét a 

kerékpárgördülés képtelensége (beékelődése) okozza? (F.2.5.87.) 

111. Ismertesse gördülés képtelenség

 fogalmát és a követendő eljárást! (F.2.102.,5.87.) 

112. Ismertesse a mozgásképtelenség

 fogalmát és a követendő eljárást! (F.2.2.101., 5.89.-

98.) 

113. Ismertesse a vasútbiztosító és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemre 

való átvételét! (F.2.5.101.-109.) 

114. Ismertesse a váltókörzetek helyi üzemre való átvételét! (F.2.5.110.-113.) 

115. Pályahiba bejelentésekor a jelentésben mit kell meghatározni? 
(F.2.5.123.) 
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116. A hibás pálya szakaszon a KFM mikor rendelhet el AM 

járműtovábbítási üzemmódot? (F.2.5.141.) 

117. Feszültség és forgalom alatti pályán történő munkavégzés esetén 

mekkora mértékű sebességkorlátozást kell bevezetni? (F.2.5.151.) 

118. Ismertesse a jelző fényáramköri hiba esetén követendő eljárást! 

(F.2.5.160.- 162.) 

119. A vonat fedélzeti ATC berendezésének hibája esetén melyik üzemmód 

használható? (F.2.5.188.) 

120. Ismertesse a pályamenti telepített vagy

 központi berendezések meghibásodása esetén a forgalom fenntartásának 

feltételeit! (F.2.5.194.- 206.) 

121. Ismertesse a pálya meghibásodása esetén követendő eljárást! 

(F.2.5.121.- 143.) 

122. Ki rendelhet el sebességkorlátozást? (F.2.5.144.) 

123. Ismertesse a vágányzár elrendelésének szabályait! (F.2.5.153.) 

124. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó? (F.2.5.184.) 

125. Mi a teendő ATC vészfékezés esetén? (F.2.5.188.-191.) 

126. Ismertesse a foglalt vágányra járás szabályait! (F.2.5.212.-24.) 

127. Ismertesse a vonat üzemképtelen rádiótelefonnal történő forgalomba 

állításának szabályait! (F.2.5.220.-221.) 

128. Mi a teendő forgalomban lévő vonat rádiótelefonjának meghibásodása 

esetén? (F.2.5.221.) 

129. Üzemképtelen rádiótelefonnal forgalomba lehet-e állítani vonatot? 

(F.2.5.221.) 

130. Hogyan tarható fenn a forgalom a rádiótelefon-hálózat üzemléptelensége 

esetén? (F.2.5.223-225.) 

131. Hogyan jut a közlekedő vonatok tudomására, hogy a KFM rádiótelefon 

berendezése üzemképtelenné vált? (F.2.5.225.) 

132. Meghibásodott rádiótelefonnal közlekedő vonat személyzetének hogyan 

adja ki rendelkezéseit, illetve értesítéseit a KFM? (F.2.5.225.) 

133. Ismertesse a vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés 

együttes és teljes használhatatlansága esetén követendő eljárás szabályait! 

(F.2.5.226.- 227.) 

134. Ismertesse az áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén 

követendő eljárást! (F.2.5.228.-235.) 

135. Ismertesse a „rendkívüli esemény” fogalmát és az általános 

rendelkezéseket! (F.2.2.115.,6.1. – 6.) 

136. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény 

bekövetkeztekor, ha a KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (F.2.6.8.) 

137. Kinek az engedélyével lehet belépni a feszültség és forgalom alatti 

pályára? (F.2.6.11.) 

138. Ismertesse a „forgalom és feszültség alatti pályára” való belépéssel 

és az erre jogosító „Igazolvánnyal” kapcsolatos tudnivalókat! ( F.2.6.13.,-15.) 

139. Ismertesse a „feszültség és forgalom alatti pályára” való belépés 
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feltételeit! (F.2.6.18., -20.) 

140. Ismertesse a „Feszültség és forgalom alatti” pályára történő belépésre, 

az ott történő munkavégzésre és a kilépésre vonatkozó szabályokat! (F.2.6.21.,-

36.) 

141. Mikor kell rendkívüli feszültségmentesítést kérni a motorkocsi-

vezetőnek, ha vonatáról belépnek a feszültség és forgalom alatti pályára? 

(F.2.6.22.) 

142. A feszültség és forgalom alatti pályára belépő dolgozót szállító vonat 

tovább haladásáról honnan értesül a KFM? (F.2.6.24.) 

143. Mikor folytathatja útját a vonat, ha a feszültség és forgalom alatti 

pályára belépő dolgozó már leszállt? (F.2.6.24.) 

144. Mi a KFM teendője, ha dolgozók léptek be a feszültség és forgalom 

alatti pályára? (F.2.6.27.) 

145. A feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodó, kilépni szándékozó 

dolgozó mikor hagyhatja el biztonságos helyét? (F.2.6.34.) 

146. A feszültség és forgalom alatti pályáról kilépő dolgozó vonatra való 

felszállását ki köteles jelenteni a KFM -nek? (F.2.6.36.) 

147. Ismertesse a rendkívüli feszültségmentesítésre és rendkívüli 

kikapcsolásra vonatkozó általános szabályokat! (F.2.6.37.- 44.) 

148. Ismertesse a KFM -en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés 

szabályait! (F.2.6.45.- 48.) 

149. Veszélyeztetés esetén az észlelő metró-dolgozó kitől köteles azonnal 

feszültségmentesítést kérni? (F.2.6.45., 46.) 

150. Ismertesse a peronvész-

kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályait! 

(F.2.6.49.- 53.) 

151. Ismertesse a feszültség kimaradás esetén követendő eljárást! 

(F.2.6.54.,- 56.) 

 

152. Ismertesse a zárlat következtében előállott feszültség kimaradás esetén 

követendő eljárást! (F.2.6.57.-59.) 

153. Rendkívüli esemény esetén, ki rendelheti el a vonatból való alagúti 

kiszállítást? (F.2.6.64.) 

154. Ismertesse az utasok rendkívüli alagúti kiszállítására vonatkozó 

szabályokat! (F.2.6.72.-77.) 

155. Ismertesse a tűz esetén követendő eljárást állomáson! (F.2.6.78.-99.) 

156. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése 

esetén mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? (F.2.6.82.) 

157. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét 

kinek köteles jelenteni a járművezető? (F.2.6.100.) 

158. Ismertesse a tűz esetén követendő eljárást személyszállító vonaton! 

(F.2.6.100.-115.) 

159. Mi a vonatszemélyzet teendője, ha az alagútban közlekedő vonaton tűz 

üt ki? (F.2.6.104.) 
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160. Ismertesse az Utasbalesetek bekövetkezése esetén követendő általános 

szabályokat! Utas baleset esetén ki állapíthatja meg a halál beálltát? 

(F.2.6.116.- 120.) 

161. Ismertesse az eljárást, ha az utas a pályára került! (F.2.6.121.-134.) 

162. Ismertesse a váltófelvágás fogalmát és a bekövetkeztekor követendő 

eljárást! (F.2.2.65.,6.137.-143.) 

163. Milyen feltételekkel szabad a felvágott váltón megálló vonattal 

visszatolatni? (F.2.6.139.) 

164. A vonatot felvágott váltóról milyen sebességgel lehet eltávolítani? 

(F:2.6.140.) 

165. Ki rendelhet el állomástávolságú közlekedést és kik biztosítják a forgalom 

fenntartásának feltételeit az állomástávolságú közlekedéskor? (F.2.6.151.) 

166. Ismertesse az állomástávolságú közlekedés általános szabályait! 

(F.2.6.151.- 162.) 

167. Mit nevezünk állomástávolságú közlekedésnek és hogyan kell értelmezni 

a fényjelzők jelzéseit az állomástávolságú közlekedésre kijelölt 

vonalszakaszon? (F.2.2.53.,6.155.) 

168. Mikor szabad az állomásban tartózkodó vonat ajtajait bezárni 

állomástávolságú közlekedés esetén és mi a vonatszemélyzet teendője, ha a 

vonat az állomásból teljes hosszával kihaladt? (F.2.6.157.-160.) 

169. Hol kell hírkapcsolatot tartania a KFM -el a vonatszemélyzetnek 

állomástávolságú közlekedéskor és mi a teendő ha a KFM rádiótelefonja 

meghibásodik? (F.2.6.157.-161.) 

170. Ismertesse a helytelen irányú közlekedés és az egyvágányú közlekedés 

szabályait! (F.2.6.163.- 175.) 

171. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség helytelen irányú 

közlekedés esetén szabad állomásközben? (F.2.6.168.) 

172. Ismertesse a feszültségmentes pályára történő belépés rendjét! (F.2.7.12.) 

173. Hogyan kell a K–Ny-i metróvonalon két személyszállító vonat között 

szolgálati vonatot közlekedtetni üzemidőben? (F.2.7.45.) 

174. Ismertesse a tolatási műveletek általános rendelkezéseit! (F.2.8.1-8.) 

175. Ismertesse a tolatási műveletek során alkalmazható sebesség értékeket! 

(F.2.8.9-11.) 

176. Ismertesse a vágánykapcsolatos állomásokon történő tolatás 

szabályait! (F.2. 8.20-21.) 

177. Ismertesse a járműtelepen a harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő 

tolatás szabályait! (F.2.8.22.- 30.) 

178. Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon 

történő tolatások megszervezése? (F.2.8.23.) 

179. A járműtelepi vágányokon tolatás során alkalmazható legnagyobb 

sebesség mekkora lehet? (F.2.8.24.) 

180. Álló járművet 10 m-nél kisebb távolságról

 milyen sebességgel lehet megközelíteni? (F.2.8.40.) 

181. Ismertesse a próbafutás szabályait! (F.2.9.1.- 25.) 
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182. Mekkora a megengedett

 legnagyobb sebesség próbapályán végzett próbafutás során, 

kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén? (F.2.9.17.) 

183. Mekkora a megengedett

 legnagyobb sebesség próbavágányra való behaladás 

esetén? (F.2.9.18.) 

184. Mekkora a megengedett legnagyobb

 sebesség a próbafutás első menetében? (F.2.9.18.) 

185. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás harmadik 

menetében? (F.2.9.18.) 

186. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás második 

menetében? (F.2.9.18.) 

187. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás negyedik 

menetében? (F.2.9.18.) 

188. Mekkora a megengedett legnagyobb

 sebesség a próbafutás ötödik menetében? (F.2.9.18.) 

189. Mi a teendő a próbavágányon végzett

 próbafutás első menetében? (F.2.9.18.) 

190. Ismertesse a fővágányokon végzett vonali próbafutás szabályait! 

(F.2.9.20.- 21.) 

191. Ismertesse az állomások utasforgalmának megszervezésére 

vonatkozó általános szabályokat! (F.2.11.1.-10.) 

192. Ismertesse a menetrendi eltérés fogalmát, fajtáit! (F.2.12.17.- 19.) 

193. Mekkora menetrendi zavart kell eseményként kezelni? (F.2.12.19.-20.) 

194. Hogyan kell menetrendjébe visszaállítani a késett vonatot? (F.2.12.21.) 

195. Hogyan kell menetrendjébe visszaállítani a siető vonatot? (F.2.12.22.) 

196. Ismertesse a személyszállító vonatok számozását! (F.2.12.38.- 40.) 

197. Ismertesse a szolgálati okmány fogalmát, kezelésének alapvető 

szabályait! (F.2.12.42.-47.) 

198. Ismertesse a személyvonati menetlevél vezetését és kezelését! 

(F.2.12.53.- 55., 12.57.-61.) 

 

199. Kinek és mikor kell jelenteni ha a menetokmány elveszett, vagy 

használhatatlanná vált? (F.2.12.61.) 

200. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség 700 mm, vagy ennél 

kisebb átmérőjű kerékkel rendelkező járművek közlekedésekor kitérőkön és 

vágányátszeléseken? (F.2. 1. számú melléklet) 

201. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, 

biztosított váltón, mindkét irányban? (F.2. 1. számú melléklet) 

202. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, 

le nem zárt váltón, mindkét irányban? (F.2.1. számú melléklet) 

203. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, 

lezárt váltón, mindkét irányban? (F.2.1. számú melléklet) 
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Mozgólépcső kezelői ismeretek 
 

Írásbeli kérdések 
 

1. A mozgólépcsők üzemkészségének biztosítása a balesetmentes, kulturált 
utasforgalom megvalósítása a Forgalmi Főmérnökség dolgozóinak a feladata? 

2. Üzemszüneti időben kinek az irányításával lehet terhet szállítani a 
mozgólépcsőn? 

3. Utasforgalmi időben az utasok biztonsága és a forgalom biztosítása érdekében 
adhat-e utasítást a gépésznek a forgalmi diszpécser? 

4. Hibaelhárítás során mi a teendője a mozgólépcső gépkezelőnek, ha a javítás 
ideje feltehetően meghaladja a 30 percet? 

5. Kinek az engedélyével szabad üzemszüneti időben a mozgólépcsőt üzemeltetni? 
6. Mennyi idő után számít menetrendi eltérésnek, ha egy állomás mozgólépcsői 

nem az előírt darabszámban és irányban üzemelnek? 
7. Utasforgalom rendkívüli megnövekedése esetén ki adhat utasítást menetrendtől 

eltérő üzemeltetésre? 
8. Hány mozgólépcsőt szabad egyidejűleg elindítani? 
9. Üzemidőben a mélyállomások mozgólépcsőit hogyan kell működtetni? 
10. Mely esetekben szabad áttérni a mozgólépcsők helyi üzemeltetésére? 
11. Mi az állomási diszpécser teendője a mozgólépcső vagy távvezérlője 

meghibásodásakor? 
12. Ha a mozgólépcső üzemszünetben, helyi kezelésben volt, mikor kell azt a 

mozgólépcső kezelőnek üzemképes állapotban az állomási diszpécser részére 
átadni? 

13. Hányadszorra történik a mozgólépcsők biztonsági indításánál, a végleges 
indítás? 

14. Szükséges-e a szolgálati naplóban előjegyezni a biztonsági indítás megtörténtét, 
a forgalomba helyezés során? 

15. Egy mozgólépcső meghibásodása esetén hogyan kell az utasok szállítását 
megszervezni? 

16. Egy mélyállomás valamennyi mozgólépcsőjének meghibásodása esetén mi az 
eljárás? 

17. Menetrendszerűen üzemelő mozgólépcsőn szolgálati küldeményt hogyan 
szabad továbbítani? 

18. Mozgólépcsőn való teherszállítás kinek az engedélyével, és irányításával 
történhet? 

19. Mikor kell az álló mozgólépcsőt figyelmeztető táblával ellátott ráccsal elzárni 
mindkét végén? 

20. Kinek az engedélyével adhatja ki a forgalmi diszpécser a mozgólépcső gépház 
kulcsát belépésre jogosult személynek? 

21. Tűzeset észlelésekor kit kell értesíteni azonnal ha a KFM nem elérhető? 
 

 
Szóbeli kérdések 

 

1. Ki látja el a mozgólépcsők üzemeltetése során a felügyeletet és irányítást?  

2. Mivel rendelkeznek -, és milyen jogkörük van a felügyeleti szerv tagjainak?  

3. Milyen feltételei vannak a mozgólépcsők létesítésére és használatba vételére 
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vonatkozóan?  

4. Mondja el, hogy mely szolgálatok látják el a mozgólépcsők üzemeltetésének 
feladatait?  

5. IsmertesseaMozgólépcsőSzakszolgálatfeladatait!  

6. Ismertesse a Forgalmi Szolgálatok feladatait!  

7. Ismertesse az utasok védelmére vonatkozó szabályokat!  

8. Mit tud a műszaki menetrendről, és mely esetekben szabad ettől eltérni?  

9. Soroljafelazokatazeseteket,amelyeknemminősülnekforgalmimenetrendi 
eltérésnek!  

10. Milyen szabályok vonatkoznak az utasforgalmi időn kívüli mozgólépcső 
üzemeltetésére? 

11. Hogyan történik a mozgólépcsők forgalomba helyezése, ha az állomáson 
üzemszünetben mozgólépcső kezelő teljesít szolgálatot? 

12. Hogyan történik a mozgólépcsők forgalomba helyezése, ha az állomáson 
üzemszünetben mozgólépcső kezelő nem teljesít szolgálatot? 

13. Ismertesse a mozgólépcsők biztonsági indításának menetét! 

14. Ismertesse a mozgólépcsők kezelésére vonatkozó szabályokat!  

15. Ismertesse, üzemidőben hogyan történik a szolgálati küldemények 
szállításamozgólépcsőn? 

16. Ismertesse, üzemszüneti időben hogyan történik a szolgálati küldemények 
szállítása mozgólépcsőn? 

17. Ismertesse, azokat a szabályokat, amelyek a társszolgálatok általi mozgólépcső 
használatára vonatkoznak! 

18. Sorolja fel azokat az eseteket, amikor köteles az állomási forgalmi személyzet a 
mozgólépcsőt leállítani! 

19. Mi a teendő, ha a mozgólépcsőn baleset történt? 

20. Mi a teendő, ha a mélyállomások mozgólépcsői közül egy vagy több mozgólépcső 
helyi üzemeltetéssel sem működtethető?  

 
 

BKV Zrt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

 
Írásbeli vizsga kérdések 

1. Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, EDI, 
és a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? (23.) 

2. Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről? (34.) 

3. Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
közlekedéséről szóló értesítésnek? (34.) 

4. A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati vonatok 
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közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? (34.) 
5. Mikor szabad járműveket összekapcsolni? (47.) 
6. Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? (173.) 
7. Ki köteles gondoskodni a szolgálati vonat menetokmányának kezeltetéséről, 

vezetéséről és leadásáról? (175.) 
8. Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? (176.) 
9. Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-próbát 

tartani? (177.) 
10. Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik 

munkalappal nem rendelkeznek? (187.) 
11. Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai 

betartsák az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági 
szabályokat? (188.) 

12. A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 
megbízottja hogyan köteles intézkedni? (223.) 

13. Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 
segélyvonatot kérni? (227.) 

14. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? (230.) 
15. Hol van a szolgálati vonatok tényleges forgalomba állási helye az É-D vonalon? 

(3.sz.mell) 
16. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség TVG vontatta szolgálati 

vonatnál? (2.sz.mell.) 
17. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség tolt menetben közlekedő 

szolgálati vonatnál? (2.sz.mell.) 
18. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 

motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. mell.) 

 
SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! 

(1;4,6.) 

2. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 

3. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 

4. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat!(21-34.) 

5. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 

6. Ismertesse a külső felek részére történő szállítás szabályait! (40-46.) 

7. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47-53.) 

8. Ismertesse a z önműködő kapcsolószerkezettel történő járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (54.) 

9. Ismertesse a Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülékkel történő 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (55-65.) 

10. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (66-73.) 

11. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 

12. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (80-87.) 

13. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! (88-
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93.) 

14. Ismertesse a félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolását! (94-96.) 

15. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 

16. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! (107-

110.) 

17. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 

18. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121-126.) 

19. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 

20. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-145.) 

21. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146-160.) 

22. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 

23. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános szabályokat! 

(169-182.) 

24. Ismertesse a munkacsapat szolgálati vonaton történő szállításának szabályait! 

(183-192.) 

25. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 

26. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 
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A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 
Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 40 pont. 

A megfelelt szinthez 30 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasítás (UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) hatálya alá tartozó pályahálózaton 
alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító vonat közlekedése-, tolatás-, 
próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a mozgólépcsők üzemeltetésével kapcsolatos 
szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését 
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39/C.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: UTASFORGALOM IRÁNYÍTÓ 

(BKV ZRT. DÉL-BUDA - RÁKOSPALOTA M4 METRÓVONAL F.2. 

FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-

KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

  

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 15 kérdés a BKV ZRt Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal 
F.1. Jelzési Utasításból  (VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 15 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. 
Forgalmi Utasításból ( VHF/75600-1/2017-NFM) 

• 5 kérdés a „Mozgólépcső kezelői ismeretek” (BKV ZRt. Dél-Buda-
Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(VHF/75600/1/217.NFM) 

• 5 kérdés a BKV Zrt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013), 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a 
feleletválasztós kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a 
helyeset, majd bejelöli, és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek 
fel, magyarázhatnak kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki 
a vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
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kell kiválasztania a megfelelőt.  

• Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.” 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 2 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 2 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/75600-1/2017-NFM) 

• 1 kérdés „Mozgólépcső kezelői ismeretek „ (a (a BKV Zrt. Dél-Buda – 
Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból ( VHF/75600- 1/2017-
NFM) 

• 1 kérdés a BKV Zrt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 
BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás  

(VHF/75607-1/2017- NFM) 
 
 
1. Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete és a jelzésekkel kapcsolatos általános 

rendelkezések 
1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 

 
2. Általános rendelkezések 

2.1. Az utasítás hatálya   
2.2. Az utasítás tartalma   
2.3. Az utasítás ismerete  

 
3. A jelzők és jelzőeszközök 

3.1. Jelzők és jelzőeszközök   
3.2. A jelzések parancselve  
3.3. A jelzések   
3.4. Távolbalátás korlátozottsága   
3.5. Szabadlátás korlátozottsága   
3.6. A jelzések adása, megfigyelésük 
3.7. Eltérő értelmű jelzések   
3.8. Kétes jelzés   

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_001
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3.9. Érvénytelen jelzők  
3.10. Használhatatlan jelzők  
3.11. Kézi jelzőeszközök   
3.12. Forgalmi szempontból a jelzők  
3.13. A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód 

függvényében  
 

4. Fényjelzők és jelzéseik 
4.1.  Fényjelzők kialakítása  
4.2.  Fényjelzők jelölése   
4.3.  Fényjelzők vezérlése   
4.4.  Fényjelzőkre vonatkozó rendelkezések  

 
5. Az M4 metróvonalon alkalmazott fényjelzők 

5.1.  Főjelzők   
5.2.  Főjelzőkre vonatkozó rendelkezések   
5.3.  Vonali főjelzők jelzései   
5.4.  Járműtelepi főjelző jelzései   
5.5.  Ismétlőjelzők   
5.6.  Ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezések   
5.7.  Tolatásjelzők   
5.8.  Tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések   
5.9.  Tolatásjelzők jelzései 
5.10.  Menetengedély-határ jelzők  
5.11.  Menetengedély-határ jelzőkre vonatkozó rendelkezések   
5.12.  Menetengedély-határ jelzők jelzései 
 

6. Egyéb jelzők és jelzéseik  
6.1. Váltójelzők   
6.2. Az egyszerű váltók jelzései 
6.3. Az átszelési váltók jelzései 
6.4. Vágányzáró jelző   
6.5. Megállás helye jelzők   
6.6. Pontos megállás helye jelző 
6.7. Próbapálya CBTC üzemi megállás helye jelző   
6.8. Vonathossztól függő megállás helye jelző  
6.9. Lassúmenet jelzései   
6.10. Biztonsági határjelző   
6.11. Vonathossz jelző   
6.12. Áramot kikapcsolni jelző   
6.13. Feszültségállapot jelző  
6.14. A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők 

 
  

7.    Hordozható jelzőeszközök  
7.1. Járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
7.2. A „Pályán munkások dolgoznak.” jelzőeszköz. 

 
8. A metró dolgozóinak kézi jelzései 
 
9. A mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései 
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10. Jelzések a vonatokon és járműveken 
 
11. Figyelmeztető jelek  

11.1. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
11.2. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
11.3. Szelvény tábla  

 
12. Mellékletek 

12.1. 1.sz.melléklet: A vonatbefolyásoló berendezés hangjelzése a 
vonatszemélyzet számára 

12.2. Éberségi hangjelzés 
12.3. Riasztási hangjelzések. 
12.4. 3.sz. melléklet: Szolgálatban levő személyek felszerelése 

jelzőeszközökkel 
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BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 

(VHF/75600-1/2017-NFM) 
 
 

1. Általános rendelkezések  
1.1. Az utasítás hatálya  
1.2. Az utasítás tartalma  
1.3. Az utasítás ismerete  

 
2. Meghatározások  

2.1. Forgalmi szolgálat, Társszolgálat, Végrehajtó forgalmi szolgálat 
2.2. Szolgálati főnök, Szolgálati elöljáró  
2.3. Szolgálati hely, Szolgálati okmány  
2.4. Parancskönyv, Rendelkezések könyve, Értesítő könyv 
2.5. Rendelkezés, Rendelkezési jog átadása  
2.6. Döntési jogosultság, Intézkedési jog. 

 
Metró munkakörök 
2.7. Központi forgalmi menetirányító  
2.8. Blokk-poszt járműtelepi forgalmi szolgálattevő  
2.9. Központi forgalmi operátor  
2.10. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
2.11. Műszakvezető diszpécser  
2.12. Központ forgalmi menetirányító megbízottja  
2.13. Állomási diszpécser – járművezető. 
2.14. Kocsiszíni diszpécser  
2.15. Járművezető instruktor  
2.16. Metró járművezető  
2.17. Mozgató járművezető 
2.18. Tolatásvezető  
2.19. Energiadiszpécser  
2.20. Műszaki diszpécser, Műszaki ügyeletes. 
2.21. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.22. Pályamester 

 
Metró tevékenységi körök 
2.23. Központi forgalmi menetirányító helyszíni megbízottja 
2.24. Beavatkozó járművezető 
2.25. Járműfelügyelet 
2.26. Váltókezelő 

 
Metró üzemi technológiai meghatározások 
2.27. Forgalmi vágányok 
2.28. Járműtelepi vágányok 
2.29. Jobb vágány, bal vágány 
2.30. Helyes irány, helytelen irány  
2.31. Kihúzó vágány  
2.32. Csonka vágány  
2.33. Összekötő vágány  
2.34. Forgalomtechnológiai határ  
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2.35. Átadó szakasz  
2.36. Űrszelvény, rakszelvény 
2.37. Vágányút  
2.38. Megcsúszási vágányút (védőszakasz)  
2.39. Állomás  
2.40. Állomásköz  
2.41. Térköz  
2.42. Virtuális térköz  
2.43. Fizikai térköz 
2.44. Statikus követési rend  
2.45. Dinamikus követési rend  
2.46. Menetengedély határ (MAL)  
2.47. Közlekedés állomás távolságban  
2.48. Foglalt vágányra járás  
2.49. Járműtelep  
2.50. Próbapálya  
2.51. Kitérő  
2.52. Biztosított váltó  
2.53. Lezárt váltó  
2.54. Le nem zárt váltó  
2.55. Lezárható és le nem zárható váltók  
2.56. Érintett váltó  
2.57. Védőváltó  
2.58. A váltó helyes állása  
2.59. Váltófelvágás  
2.60. Aláváltás 
2.61. Forgalom leállítása  
2.62. Forgalom korlátozása 
2.63. Előre tervezett vágányzár 
2.64. Előre nem tervezett vágányzár 
2.65. Biztonságkritikus kezelés  
2.66. Éberségi berendezés  
2.67. Fedélzeti automatika  
2.68. Fedélzeti automatika üzemállapotai  
2.69. A jármű üzemen kívüli készenléti (stand-by) állapota  
2.70. Automatikus üzemmód (MTO)  
2.71. ATPR üzemmód 
2.72. Transzponder (baliz)  
2.73. Jármű fedélzeti ATC berendezések rendszerinicializálása  
2.74. Lokalizálás  
2.75. Kalibrálás  
2.76. Harmadik-sín  
2.77. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása  
2.78. Tápkörzet  
2.79. Rövidre záró - földelő megszakító  
2.80. Rövidre záró kézi készülék  
2.81. Védelmi áramkörök  
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2.82. Feszültségmentesnek nyilvánítás  
2.83. Kezelési körzet  
2.84. Hírközlő berendezések 
2.85. Hangrögzítő berendezés  
2.86. Tolatás  
2.87. Járműmegfutamodás  
2.88. Szerelvény  
2.89. Vonat  
2.90. Személyszállító vonat 
2.91. Vonatszemélyzet   
2.92. Vonatfordítás  
2.93. A vonatnál alkalmazható sebesség  
2.94. Üzemi fékút  
2.95. Vészfékút  
2.96. Csökkentett fékút  
2.97. A vonat működésképtelen 
2.98. A vonat üzemképtelen  
2.99. A vonat mozgásképtelen  
2.100. A vonat gördülés képtelen  
2.101. Biztonsági járat  
2.102. Próbavonat  
2.103. Teszt vonat 
2.104. Szolgálati vonat  
2.105. Menetrend  
2.106. Menetrendi nap  
2.107. Üzemkezdet  
2.108. Forgalomba helyezés  
2.109. Üzemidő  
2.110. Üzemszünet  
2.111. Üzemszerű forgalom  
2.112. Vegyes forgalom  
2.113. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  
2.114. Rendkívüli esemény 
2.115. Havária esemény  

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása  

3.1. A forgalmi szolgálat feladata  
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei  
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei  
3.4. Szolgálatra jelentkezés  
3.5. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása  
3.6. Betegség bejelentése  
3.7. Szolgálat átadás, - átvétel  
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás  
3.9. Szolgálat ellenőrzése  
3.10. Szolgálati fegyelem  
3.11. Szolgálati felelősség  
3.12. Szolgálati út  
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4. Rendelkezések kiadása  
4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Szóbeli rendelkezések  
4.3. Szóbeli rendelkezések kiadása rádiótelefonon keresztül 
4.4. Írásbeli rendelkezések 

 
5. Üzemszerű forgalom  

5.1.  Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések  
5.2. Hozzájárulások  
5.3. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tároló helyre  
5.4. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése  
5.5. Személyszállító vonatok forgalomba állítása 
5.6. A személyszállító vonatok élesztése 
5.7. Biztonsági járat 
5.8. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása  
5.9. Járműfelügyelet menet közben  
5.10. A személyszállító vonatok áthaladása állomáson  
5.11. A személyszállító vonatok fordítása  
5.12. A személyszállító vonatok forgalomból való kiállása  
5.13. Vonali szerelvénytárolás  
5.14. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
5.15. A vonal forgalmának leállítása  
5.16. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése  
5.17. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tároló helyről  

 
6. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  

6.1. Általános rendelkezések  
6.2. Járművezetői beavatkozás szabályai 
6.3. A vonatok forgalomba állítása 
6.4. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
6.5. Járműfelügyelet menetközben 
6.6. Vonatok behaladása állomásra és kihúzó vágányra 
6.7. Vonatok áthaladása állomáson 
6.8. A vonatok fordítása  
6.9. A vonatok forgalomból való kiállása 
6.10. Foglalt vágányra járás 
6.11. Állomási kijelölt megállás helyétől eltérő megállás esetén követendő 

eljárás. 
6.12. A vonat ajtónyitás-engedélyezés körzet után áll meg.(állomási túlfutás) 
6.13. Pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályai. 
6.14. Eljárás ha a közlekedő személyvonaton vészjelzőt működtettek 
6.15. Eljárás ha a közlekedő személyvonaton ajtó vésznyitót működtettek 
6.16. Jármű meghibásodás esetén követendő eljárás. 
6.17. A hiba megállapítása és jelentése 
6.18. Hibakezelés a vonalon. 
6.19. A vonat működésképtelen 
6.20. A vonat üzemképtelen 
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6.21. A vonat mozgásképtelen 
6.22. A vonat gördülésképtelen 
6.23. Eljárás vezetői konzol -fedél hiba jelzés esetén 
6.24. Füst vagy tűzérzékelő hiba  
6.25. Utas szállítás ATPR üzemmódban 
6.26. Meghibásodott szerelvény kivonása forgalomból 
6.27. Akadályérzékelő, beesés gátló takarólemez hiba. 
6.28. Ajtóhiba, ablaktörés 
6.29. A jármű CBTC berendezésének meghibásodása 
6.30. ATC vészfékezés esetén követendő eljárás 
6.31. Az állomási utasforgalom-irányító berendezés távfelügyeletbe történő 

átvétele. 
6.32. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.33. Vasútbiztosító, forgalomirányító berendezés és vonatvezérlő rendszer   
6.34. meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.35. A gördülőállomány ATC fedélzeti berendezésének meghibásodása 

esetén követendő eljárás. 
6.36. Pályamenti berendezés meghibásodás esetén követendő eljárás. 
6.37. PPE automatika üzemképtelensége esetén követendő eljárás. 
6.38. Hírközlő berendezések meghibásodása. 
6.39. Állomási utasterek megfigyelésére szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodása esetén követendő eljárás  
6.40. Vonat utasterek megfigyelésére szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodása esetén követendő eljárás. 
 

7. Rendkívüli események  
7.1. Általános rendelkezések  
7.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje  
7.3. Rendkívüli feszültségmentesítés,rendkívüli kikapcsolás 
7.4. Állomás lezárása 
7.5. Eljárás vésznyitással kezdeményezett menekítés esetén 
7.6. Eljárás homlokoldali menekítő ajtónyitás kezdeményezése esetén 
7.7. Eljárás alagúti kiszállítás esetén 
7.8. Eljárás tűz esetén 
7.9. Eljárás ha a vonaton utas rosszullét következett be. 
7.10. Utas rosszullétből bekövetkező haláleset. 
7.11. Eljárás ha az utas a pályára esett 
7.12. Gázolás 
7.13. A helyszíni megbízott feladatai gázolás esetén 
7.14. A baleset dokumentálása 
7.15. Váltófelvágás 
7.16. Villamos vezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen. 
7.17. Állomástávolságú közlekedés. 
7.18. Helytelen irányú közlekedés. 
7.19. Egyvágányú közlekedés. 
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8. Havaria események 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. Állomási menekítés 
8.3. Alagúti kiszállítás 
8.4. Robbanóanyag,gyanús csomag észlelése. 
8.5. Bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) 
8.6. Egyéb havaria esemény bekövetkezése 
8.7. A helyszín biztosítása. 

 
9. Üzemszünet 

9.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
9.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
9.3. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
10. Tolatás  

10.1. Általános rendelkezések  
10.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon  
10.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon  
10.4. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon  
10.5. Járművek kapcsolása  

 
11. Próbafutás 

11.1. Általános rendelkezések 
11.2. Próbafutás igénylése 
11.3. Próbafutás lebonyolítása 
11.4. Próbafutásban résztvevő személyek. 
11.5. Alkalmazható sebességek. 
11.6. Eljárás hibajelzés esetén. 
11.7. Eljárás kedvezőtlen időjárás esetén 
11.8. ATC berendezés próbája 
11.9. Próbafutás bekapcsolt szerviz kapcsolóval 
11.10. Próbafutás befejezése. 
11.11. Tesztfutás lebonyolítása. 

 
12. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése  
12.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
13. Állomások utasforgalmának megszervezése 

13.1. Általános rendelkezések 
13.2. Utasterek ellenőrzése 
13.3. Utastájékoztatás 
13.4. Utasok védelme 
13.5. Mozgólépcsők indítása leállítása 
13.6. Mozgólépcső meghibásodás esetén követendő eljárás 
13.7. Utasok mozgólépcsőn történő utazása 
13.8. Szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn 
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14. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok  

14.1. A menetrend  
14.2. A menetrendszerkesztő közlekedés  
14.3. Menetrendi eltérés  
14.4. A vonatok számozása  
14.5. Szolgálati okmányok , 
14.6. Menetokmányok, fedélzeti napló 

 
15. 1.sz.melléklet (teljes szöveg) 

 
16. 2.sz.melléklet (teljes szöveg) 
 
17. 3.sz.melléklet (teljes szöveg) 

 

 

 

Mozgólépcső kezelői ismeretek 

 
1. Általános ismeret 

1.1. A mozgólépcsők rendeltetése 
1.2. A mozgólépcsők sajátosságai 
1.3. A mozgólépcsők műszaki jellemzői 
1.4. Mozgólépcsőtípusok 
1.5. A mozgólépcsők főbb szerkezeti egységei 
1.6. A mozgólépcsők működése 
1.7. Biztonsági berendezések. 

 

2. A mozgólépcső távvezérelt üzeme 
2.1. A mozgólépcső távvezérelt üzeme 
2.2. A mozgólépcső forgalomba helyezése 
2.3. Biztonsági indítás 
2.4. A mozgólépcső indítása, leállítása üzemidőben 
2.5. A mozgólépcső meghibásodásai 
2.6. Az Utasforgalom – irányító Diszpécser teendői meghibásodások esetén 

 

 

 

BKV Zrt. METRÓ METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma 
1.2. Kapcsolata az érvényben lévő utasításokkal 
1.3. Az utasítás hatály 



817  

1.4. Az utasítás jóváhagyása, kiadása, véleménykülönbség az utasítás 
értelmezésekor 

1.5. Az utasítás kötelező érvénye 
1.6. Az utasítással ellátandók köre 
1.7. Önálló szolgálatellátás feltétele 
1.8. Oktatás, vizsgáztatás 

 
2. A szolgálati vonat megrendelése 

2.1. Havi megrendelések 
2.2. Napi megrendelések 
2.3. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.4. A szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 

 

3. Szolgálati vonatok összeállítása 
3.1. Járművek kapcsolása 
3.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
3.3. METRÓ rendszerű önműködő vonó- és ütközőkészülék 
3.4. Középütközős, nem önműködő kapcsolószerkezet 
3.5. Csavarkapcsos kapcsolószerkezet 
3.6. Féktömlők kapcsolása 
3.7. Merev kapcsolórúd (vonórúd, vonószem) 
3.8. Kapcsolás rakománnyal 
3.9. Szükségkapcsolás 

 
4. A közlekedés lebonyolítása 

4.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
4.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
4.3. Kocsi leakasztás 

 

5. 1. 2. és 5. Számú melléklet 
5.1. 1. számú melléklet: A szolgálati vonatok szolgálati hellyel ellátott forgalomba 

állásának helyei 
5.2. 2. számú melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek 
5.3. 5. számú melléklet: Vonat összeállítási minták 

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/75607-1/2017- NFM) 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

 

1. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.2) 
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2. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás ismeretére 
vonatkozóan? (1.10.) 

3. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 
4. Mit ért a jelzések parancselvén? (2.6.) 
5. A következő meghatározásokból melyik állítás igaz? (2.7) 
6. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és 

jelzőeszközök parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott 
üzemmódok között? (2.10.) 

7. Mi az eljárás, ha az utasításban fel nem sorolt jelzés alkalmazása válik 
szükségessé? (2.11) 

8. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 
9. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a 

vonatok közlekedtetését? (2.38.) 
10. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 
11. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 
12. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek? (2.46.) 
13. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 
14. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 
15. Hogy kell elhelyezni az M4 metróvonalán a fényjelzőket? (2.53.) 
16. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 
17. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az M4 

metróvonalán? (2.66.) 
18. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy 

zöld és alatta egy fehér fénye? (2.67.) 
19. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld fénye? 

(2.68.) 
20. Mit jelent a járműtelepi főjelző „Szabad a továbbhaladás” jelzése? (2.70.) 
21. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző?(2.73) 
22. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? 

(2.77) 
23. Ismétlő jelzőn "Egy sárga fény" jelzési képhez mely előírás kapcsolódik? 

(2.77) 
24. Hol vannak tolatásjelzők az M4 metróvonal területén? (2.78.) 
25. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” 

jelző? (2.85.) 
26. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 
27. Milyen üzemmódban kell figyelembe venni a „Pontos megállás helye” jelzőt? 

(2.102.) 
28. Hogy néz ki a „Próbapálya CBTC üzemi megállás helye” jelző? (2.103.) 
29. Mi a neve középről kifelé dőlő vörös-fehér csíkozású gerendának? (2.103.) 
30. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló takaró lemezt? 

(2.130.) 
31. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló sárga-fekete 

sávos ferde keresztet? (2.130.) 
 

 

Szóbeli vizsgakérdések 
 

1. Hol érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.1.) 
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2. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (1.4.) 

4. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás ismeretére 

vonatkozóan? (1.10.) 

5. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása munkakörre 

vonatkozó szövegét? (1.10.) 

6. Mit nevezünk jelzőnek a DBR (M4) metróvonalon? (2.1.) 

7. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? 

(2.1.) 

8. Mit nevezünk jelzőeszköznek a DBR (M4) metróvonalon? (2.2.) 

9. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 

10. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (2.6.) 

11. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 

parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? 

(2.10.) 

12. Milyenek lehetnek a jelzések? (2.13.) 

13. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! (2.18.) 

14. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! (2.19.) 

15. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (2.21.) 

16. Ismertesse a jelzők elhelyezésére vonatkozó előírást! (2.25.) 

17. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 

18. Hogyan kell értelmezni az egy időben adott eltérő értelmű jelzéseket? (2.30.) 

19. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (2.31.) 

20. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (2.36.) 

21. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 

22. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (2.39.) 

23. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (2.40.) 

24. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? 

(2.43-2.47.) 

25. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 

26. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (2.43. a-d) 

27. Ismertesse az „ismétlő jelző” jellemzőit! (2.44.) 

28. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 

29. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (2.45.) 

30. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a "Menetengedély-határ" jelzők? 

(2.46.) 

31. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (2.46.) 

32. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek?(2.46.) 

33. Mely jelzők, fényjelzők a DBR (M4) metróvonalon? (2.48.) 

34. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 

35. Melyek a CBTC rendszer „MTO” járművezetési üzemmódjának jellemzői? 

(2.50.) 

36. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 

37. Milyen követési rendben történik a vonatok vezetése szabad kézi vezetés 
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esetén? (2.51.) 

38. Milyen a fényjelzők kialakítása a DBR vonalon? (2.52.) 

39. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (2.53.) 

40. Ismertesse a fényjelzők jelölésére vonatkozó előírást! (2.54.) 

41. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 

42. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az M4 

metróvonalán? (2.66.) 

43. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (2.67-2.71.) 

44. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld 

és alatta egy fehér fénye? (2.67.) 

45. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat (nem 

MTO üzemmódban közlekedő vonat) személyzetének mit jelent a főjelző "zöld 

és alatta egy fehér" fénye? (2.67.) 

46. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.68.) 

47. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelentése? (2.69.) 

48. Egy zöld fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.70.) 

49. Egy vörös fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.71.) 

50. Milyen sebesség érték tartozik az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzők 

jelzéseihez? (2.72.) 

51. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző? (2.73.) 

52. Ismertesse az Ismétlő jelző jelzési képeit és jelentésüket! (2.74-2.77.) 

53. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”. Mi a jelzés értelme? 

(2.75.) 

54. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? 

(2.77.) 

55. Hol alkalmaznak tolatásjelzőt az M4 területén? (2.78.) 

56. Ismertesse a „Tolatásjelzők” és a „Menetengedély-határ jelzők” jelölésére 

vonatkozó előírásokat! (2.78-2.85.) 

57. Egy fehér fény a tolatásjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.81.) 

58. Az M4 metróvonalán alkalmazott mely jelzőkre lehet "hívójelzést" 

kivezérelni? (2.82.) 

59. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (2.83-2.85.) 

60. Mit jelent a helytelen irányú menetengedély-határ jelző jelzése? (2.84.) 

61. Egy vörös fény helytelen irányú menetengedély-határ jelzőn. Mi a jelzés 

értelme? (2.85.) 

62. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelző? 

(2.85.) 

63. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! (2.87-2.89.) 

64. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül? (2.95.) 

65. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (2.96.) 

66. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! 

(2.98-2.99.) 

67. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (2.100.) 

68. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 
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váltakozó csíkozása 10 cm széles? (2.101.) 

69. Ismertesse, hogy néz ki a "Pontos megállás helye" jelző? (2.102.) 

70. Hol kell elhelyezni a "Pontos megállás helye" jelzőt? (2.102.) 

71. Hol kell megállni a "Pontos megállás helye" jelzőnél? (2.102.) 

72. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 

73. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (2.103.) 

74. Vonathossztól függő megállás helye jelző. Mi a jelző értelme? (2.104.) 

75. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű "Á" betű. Mit jelent? 

(2.105.) 

76. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? 

(2.106.) 

77. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 

a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (2.110.) 

78. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (2.108-2.109.) 

79. Ismertesse az „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! (2.110-

2.119.) 

80. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 

melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (2.111.) 

81. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 

mezejében fekete "5" -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (2.111.) 

82. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete "V" 

betű van. Mi a jelzés értelme? (2.113.) 

83. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér 

mezejében. Mi a jelzés értelme?(2.114.) 

84. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (2.120.) 

85. Mi a jelentése a "Vonathossz jelző"-nek? (2.121.) 

86. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek 

értelmezését! (2.124-2.129.) 

87. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn". Mit jelent? (2.125.) 

88. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (2.126.) 

89. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (2.127.) 

90. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (2.130.) 

91. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (2.131-2.133.) 

92. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (2.132.) 

93. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (2.133.) 

94. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a 

pálya közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés 

helyét fedezni? (2.134.) 
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95. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz elhelyezésére és 

jelzésének értelmezésére vonatkozó előírásokat! (2.134-2.135.) 

96. Ismertesse a „Megállj!” jelzés” adásmódját a közúti járművek részére! (2.136- 

2.138.) 

97. Hogyan kell "Megállj!" jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 

(2.139.) 

98. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek 

részére?(2.139 2.141.) 

99. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. (2.146.) 

100. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér 

fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. (2.147.) 

101. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, 

sötétben fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (2.148.) 

102. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzéseit! (2.156- 

2.163.) 

103. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (3.2.) 

104. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? (3.2.) 

105. Ismertesse az "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel"-et, 

a „Jelzési parancs irányra figyelmeztető jel”-et a "Szelvény táblát"! (4.2.-4.4.) 

106. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (4.4.) 

107. Van-e hangjelzés funkciója a vonatbefolyásoló berendezésnek a 

vonatszemélyzet számára? (1.sz. melléklet) 

108. Mi tartozik az utasmenekítési riasztások közé? (1.sz.melléklet) 

109. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? 

(3.sz. melléklet) 

 

 
 

BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/75600-1/2017-NFM) 

 
Írásbeli kérdések 

 

1. A rövidrezáró-földelő megszakító a vontatási áramátalakítókba telepített olyan 
életvédelmi berendezés, amely a futósín és a harmadik-sín rövidrezárására és 
földelésére szolgál (2.95.) 

2. A rövidrezáró kézi készülék olyan életvédelmi berendezés, amely a jobb futó-
sínszál és a bal futó-sínszál helyszínen történő rövidrezárására szolgál (2.96.) 

3. A peronvész (a továbbiakban: PEP) áramkör kettős feladatot lát el. Feladata 
szükség esetén az állomási peron melletti harmadik-sín feszültségmentesítése, 
és az érkező vonat behaladásának megakadályozása a vasútbiztosító- és 
forgalomirányító berendezés által. Áramellátási szempontból működése 
megegyezik az alagúti kioldóéval. (2.97.) 

4. A peronvédelmi (a továbbiakban: PPE) automatika az állomási peron melletti, 
valamint a ki- és bejárati szakaszok élet- és vonatforgalom biztonságát szolgáló 
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berendezés, amely a területre történő beesés vagy behatolás esetén feladatát 
és működését tekintve megegyezik a peronvész áramkörrel. (2.98) 

5. Az alagúti kioldó (a továbbiakban: TPEP) áramkör feladata a pálya 
feszültségmentesítési folyamatában, a kikapcsolt tápkörzet együttes biztonsági 
feltételeinek garantálása: a visszakapcsolás elleni reteszelés, és a 
rövidrezárás-földelés biztosítása. (2.99.) 

6. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása 
azt jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek 
azok a biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás megakadályozását, 
a rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség ellenőrzését 
garantálják. (2.100.) 

7. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: utasítás) 
érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 metróvonalán járműtelepén és 
az összekötő összes aluljáró területen.(1.1) 

8. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: utasítás) 
érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 metróvonalon és járműtelepén. 
(1.1) 

9. A szolgálati elöljáró, valamely szakterület egyszemélyi felelős vezetője. (2.9) 
10. Mi a Parancskönyv? (2.13.) 
11. Rendelkezés: A végrehajtó dolgozók felé adott, a forgalom lebonyolításával 

vagy valamely ténykedés végzésével kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli 
utasításokat, közléseket rendelkezésnek nevezzük.(2.16) 

12. A központi forgalmi menetirányító (a továbbiakban: KFM) az M4 metróvonal 
utasforgalmának egyszemélyi felelős irányítója, a végrehajtó forgalmi dolgozók 
szolgálati elöljárója. Munkáját a rendelkezésre álló technikai berendezések 
segítségével a szolgálatban lévő forgalmi végrehajtó dolgozók felé kiadott 
rendelkezéseivel irányítja és ellenőrzi a vonat- és utasforgalom biztonságos és 
menetrendszerű lebonyolítását. A forgalom lebonyolításával kapcsolatban az 
egész vonalra a forgalmi szolgálatok felé rendelkezési, rendkívüli esemény 
esetén a forgalom lebonyolítását, illetve menekítést érintő kérdésekben 
közvetlen érvényesíthető irányítói jog illeti meg. (2.20) 

13. Mit értünk a Metró-járművezető-i munkakör meghatározása alatt? (2.22.) 
14. A kezdőpont felől a végpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 

vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Keleti pályaudvar.(2.43.) 

15. A végpont felől a kezdőpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 
vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Kelenföld vasútállomás. (2.43) 

16. Mely munkavállalók szolgálati elöljárója a Műszaki diszpécser? (2.33.) 
17. Helyettesítse be a hiányzó kifejezéseket az alábbi meghatározásba! 

Űrszelvény: Az űrszelvény a ….. mellett és …. szabadon tartandó 
meghatározott …nek a vágánytengelyre …….. metszete. (2.50.) 

18. Az üzemszünet két menetrendi nap közötti időszak, amikor a berendezések 
karbantartása és javítása történhet. (2.130) 

19. Rendkívüli eseménykor a vonatforgalom minden esetben teljesen lehetetlenné 
válik. (2.134.) 

20. Forgalmi vágányoknak nevezzük a harmadik-sínnel ellátott, fényjelzők által 
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szabályozott, a CBTC rendszer felügyelete alatt lévő, olyan vágányok 
összességét, ahol rendszeres vonatközlekedés történik, ide értve: a vonali, az 
állomási kihúzó, és a járműtelepi vágányokat (2.41.) 

21. Mit értünk fizikai térköz meghatározás alatt? (2.57.) 
22. Az állomási forgalmi személyzetek szolgálati beosztásával kinek van döntési 

jogosultsága az alábbi munkakörök közül? (2.24.) 
23. A váltó a vágányba épített olyan szerkezet, amely lehetővé teszi a vasúti 

járművek egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladását. (2.66) 
24. Melyek a kitérő részei? (2.66.) 
25. Mi minősül biztosított váltónak? (2.67.) 
26. Melyik váltó meghatározásra igaz az alábbi mondat: A jelző- és vasútbiztosító 

berendezés kezelőfelületéről elektromos úton vagy a helyszínen mechanikus 
váltózárral le van zárva, vagy állítását egyéb csúcssínrögzítő szerkezettel 
megakadályozták ? (2.68.) 

27. Statikus követési rend: CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.59.) 

28. Statikus követési rend: A valós fizikai térköz és védőszakaszos térközbiztosítás 
felügyelete alatt jelzőüzemre történő közlekedés. (2.59.) 

29. Dinamikus követési rend:CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.60.) 

30. A KFM a rendkívüli esemény kiváltó okának elhárítására megbízhatja 
valamelyik forgalmi dolgozót vagy forgalmi vizsgával rendelkező műszaki 
dolgozót a helyszíni irányítói feladatokkal. A megbízott dolgozónak az 
elhárítással kapcsolatban rendelkezési joga van, azonban a munkáját a 
szolgálati elöljárója utasításai szerint köteles végezni. (2.37.) 

31. Amennyiben üzemszerű forgalomtól való eltérés vagy rendkívüli esemény 
esetén beavatkozó járművezető szükséges a személyszállító járműre, ki a 
járművezető szolgálat előljárója (2.38.) 

32. Forgalmi szempontból mely munkakörökkel áll folyamatos kapcsolatban az 
Energiadiszpécser? (2.32.) 

33. Csonka vágánynak nevezzük a vágánykapcsolatos állomások, illetve a 
járműtelepi vágányok energiaemésztő ütközőbakban végződő vágányait. 
(2.46.) 

34. Kétirányú forgalomra berendezett vasúti pályán a közlekedésre kijelölt irány a 
helyes irány. A kijelölt iránnyal ellentétes irány a helytelen irány. (2.44.) 

35. Összekötő vágánynak nevezzük a járműtelep és a forgalmi vágányok között 
lévő vagy két metróvonalat összekötő olyan üzemi vágányt, amely kétirányú 
forgalomra van berendezve. Az összekötő vágányok forgalomtechnológiai 
határán átadó szakaszok találhatók. (2.47.) 

36. Állomásnak nevezzük az vonatforgalom kiszolgálása céljából épített 
létesítményt. A vágánykapcsolatos állomás az vonatforgalom kiszolgálásán 
kívül alkalmas jármű fordításra, vagy egyik vágányról a másikra történő 
közlekedtetésére is. (2.54.) 

37. A menetengedély-határ (a továbbiakban: MAL) a CBTC rendszer által valamely 
védendő objektumra számított megállási pont (funkcionális, biztonsági MAL). 
(2.61) 

38. Váltófelvágásnak minősül, amikor a jármű csúcs felőli irányból a számára 
helytelen irányba álló váltóra ráhalad, és a sínek átállítását a jármű kerekei 
végzik.(2.75.) 

39. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: A váltó állítási 
folyamata közben a vonat csúcs felől érkezik a váltóra? (2.76.) 
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40. A biztonságkritikus kezelések során a biztonsági feltételek meglétének 
ellenőrzése a Biztostó berendezés üzemviteli csoportvezető feladata és 
felelőssége. (2.81.) 

41. A fedélzeti automatika – automatikus vonatirányítás (ATO) és automatikus 
vonatvédelem (ATP) – a pályába integrált berendezés, amely az automatikus 
vonattovábbítás céljából került felszerelésre. (2.83.) 

42. Válassza ki a „Csökkentett üzemállapotok közüli 2. visszaesési szint” jellemzőit! 
(2.84.) 

43. A balíz az ATC-vel közlekedő jármű számára a pályán való tartózkodás pontos 
helymeghatározására szolgáló, aktív pályaelem. (2.88.) 

44. Válassza ki a helyes állítást az alábbiak közül, melyik a helyes meghatározás a 
kalibrálás fogalmával kapcsolatban? (2.91.) 

45. Válassza ki a helyes állítást a harmadik sín meghatározásával kapcsolatban! 
(2.92.) 

46. Egy tápkörzet táplálása önállóan nem kapcsolható ki csak párosával.  (2.94.) 
47. Mely munkakör teljeskörű jogosultsága a feszültségmentesnek nyilvánítás? 

(2.100.) 
48. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása 

azt jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek 
azok a biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás megakadályozását, 
a rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség ellenőrzését 
garantálják. A feszültségmentesnek nyilvánítás a KFM kizárólagos joga (2.100.) 

49. A vonat tolatás vagy vonatközlekedés céljából összeállított vontató- és vontatott 
járművek egysége.(2.107.) 

50. A pontozott részek helyére válassza ki a megfelelő kifejezéseket: A vonat 
általában állomások közötti közlekedés céljából forgalomba állított olyan 
………., amely az előírt jelzőeszközökkel, felszerelési tárgyakkal, ………… 
menetokmányokkal el van látva, és amelyen ……………… teljesít szolgálatot. A 
vonatokra vonatkozó rendelkezések érvényesek az egyedül közlekedő vontató 
járművekre is. MTO üzemmódban a vonat járműszemélyzet nélkül közlekedik 
automatikus vonatvédelem alatt, automatikus vonattovábbítással. (2.108.) 

51. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatnál alkalmazható sebesség”-gel 
kapcsolatban! A vonatnál alkalmazható sebességet meghatározza: (2.112.) 

52. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a csökkentett üzemi fékút 
meghatározásra! (2.116.) 

53. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a „vonat mozgásképtelenségére”! 
(2.119.) 

54. A kémvonat az üzemszünet után – szükség esetén rendkívüli esemény 
elhárítása után – a forgalmi vágányok ellenőrzése céljából közlekedő vonat. A 
kémvonat utasokat nem szállíthat. (2.121.) 

55. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: „A személyszállító 
járművek javítása után, vagy külön rendelkezésre próbafutást végző vonat”? 
(2.122.) 

56. A szolgálati vonat üzemi szállítások vagy karbantartás kiszolgálása céljából 
forgalomba állított vonat. (2.124.) 

57. Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. (2.126.) 
58. Mit értünk „Üzemkezdet” alatt? (2.127.) 
59. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” esemény! (2.135.) 
60. Havaria esemény : minden olyan hatósági intézkedés, amely az üzemelést 

érinti. (2.134,2.135.) 
61. Mit nevezünk „Üzemszerű forgalom”-nak az M4 metró esetében? (2.131.) 
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62. Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi szolgálat feladata? 
(3.2) 

63. Mit kell biztosítania a Forgalmi szolgálatnak? (3.1.) 
64. Válassza ki az alábbi állítások közül, melyik feltétel nem szükséges a forgalmi 

szolgálat ellátásához? (3.3-3.7) 
65. Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető módszerátadó melletti 

gyakoroltatása esetén? (3.11.) 
66. A forgalmi dolgozók a szolgálati beosztásban feltüntetett időpontban és helyen, 

munkára képes állapotban, a formaruha viselésre kötelezettek a Ruhaellátási 
Szabályzatban meghatározott, tiszta formaruhában kötelesek szolgálatra 
jelentkezni. (3.15.) 

67. Válassza ki a helytelen állítást az „Alkohol vagy más tudatmódosító szer 
fogyasztásával” kapcsolatban! (3.17-3.20.) 

68. A munkavállaló a keresőképes igazolás kézhezvételét követő munkanapon 
köteles a szolgálati főnök által meghatározott szolgálati helyen jelenteni a 
munkára képes állapot napját. (3.24.) 

69. Kik nem tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.32.) 
70. Ki engedélyezheti a szolgálati hely elhagyását az alábbi személyek közül? 

(3.35.) 
71. Vonatforgalom irányítási feladat, kommunikáció lebonyolítható-e mobiltelefon 

segítségével? (3.61.) 
72. Személy- vagy forgalombiztonságot veszélyeztető rendelkezést kiadni nem 

szabad. Biztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést semmilyen 
körülmények között nem szabad végrehajtani. Az ilyen esetet jelenteni kell a 
szolgálati főnöknek.(3.62.) 

73. A Parancskönyvbe és a Rendelkezések könyvébe bejegyzett utasítások és 
rendelkezések betartása kötelező.(3.69.) 

74. Válassza ki a helytelen állítást a szóbeli rendelkezések előírásaival 
kapcsolatosan! 

75. Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal ellentétes 
rendelkezéssel” kapcsolatban! (3.73.) 

76. Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? (3.83) 
77. Mikortól van érvényben az írásbeli rendelkezés? (3.85.) 
78. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés? (3.86.) 
79. A vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés rendszermonitorjainak 

színbeállítása és felbontása megváltoztatható? (3.102.) 
80. Ki rendelkezik a járműtelepi tárolócsarnok feszültség alá helyezése felett? (4.8) 
81. MTO üzemmódtól eltérő üzemmódban a vonat üzemszerűen utasokat 

szállíthat. (4.13.) 
82. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” 

kapcsolatban! (4.14.) 
83. Válassza ki a helyes állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” kapcsolatban! 

(4.15.) 
84. Ki adja le az üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket? (4.17.) 
85. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezése során adott 

figyelmeztető jelzésekkel” kapcsolatban! (4.18.) 
86. Mit jelent a munkalap leadása a   vonal forgalomba helyezési eljárása során? 

(4.22.) 
87. Válassza ki a helytelen előírást az üzemszünet utáni kiléptetésekkel 

kapcsolatban! (4.26.) 
88. Ki nem köteles jelenteni a KFM felé a forgalomba helyezési eljárással 
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kapcsolatosan? (4.27.) 
89. A jelentés leadása után a jelentést tevő személyek olyan intézkedést nem 

tehetnek a KFM engedélye nélkül, amely a forgalom beindítását, illetve 
lebonyolítását hátráltatja vagy zavarja. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók 
a jelentés leadásával az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos intézkedési 
jogukat visszaadják a KFM-nek. (4.33.) 

90. Válassza ki a helytelen állítást! Miről köteles meggyőződni a JÁDI a forgalomba 
helyezési jelentésének leadása előtt? (4.38.) 

91. Forgalomba helyezési eljárás során ki végzi el a központi állítású váltók 
próbáját a vonali körzetben? (4.40.) 

92. A központilag vezérelt váltók üzemszerű működésének megállapításához, 
mennyi próbaállítást kell végrehajtania kötelezően a váltók próbáját végző 
munkavállalónak? 4.41.) 

93. Válassza ki, melyik az utolsó folyamat feladat a feszültség alá helyezési eljárás 
esetén!? (4.44.) 

94. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 
forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette, a pálya feszültség alá helyezését 
nem rendelheti el a szükséges biztonsági intézkedések megtétele nélkül még 
akkor sem, ha a feszültség alá helyezés időpontja elérkezett.(4.45.) 

95. Amennyiben az M4 metró CBTC rendszerrel felszerelt személyszállító vonatjai 
közlekedése nem üzemszerűen történik, ezt melyik üzemmódban tehetjük 
meg? (4.52.) 

96. Az M4-DBR metró vonal esetében a vonali vágányokon milyen követési 
rendben közlekednek a vonatok üzemszerűen? (4.53.) 

97. Üzemszünetben a peron mellett tárolt vonat esetén a vonat távvezérelt 
élesztését a KFM még az állomás utasforgalomra történő megnyitása előtt 
köteles elvégeztetni.(4.67.) 

98. Válassza ki a helyes szabályzati előírást a biztonsági járatra vonatkozóan! 
(4.72-4.83) 

99. Szállítható-e utas biztonsági járattal? (4.83.) 
100. Mely eszközök, berendezések nem a SICAS rendszer által felügyeltek? (4.100) 
101. MTO üzemmódban állomáson áthaladó vonat esetén mi a JÁDI kötelessége? 

(4.121.) 
102. Mi a teendő ha az utas az iránynak megmegfelelő végállomáson a vonatban 

maradt? (4.125.) 
103. CCTV kamera rendszeren keresztül ki ellenőrzi a kiálló vonat üres állapotát? 

(4.133.) 
104. Üzemidő alatt vonatot tárolni a vonalon csak távvezérelt altatásra alkalmas 

tárolóhelyen lehet. Vonatot csak feszültségmentesített pályán, altatva tárolni – 
tűzjelző rendszerrel ellátott vágányokon – a tűzjelző rendszer bekapcsolt 
üzemképes állapotában szabad! (4.144.) 

105. Válassza ki a helytelen állítást! Szolgálati küldeményeket személyvonatokon 
szállítani kizárólag abban az esetben szabad, ha az (4.147.) 

106. Hol történhet a PPE modulok szállítása vonaton, szolgálati küldeményként 
(4.154.) 

107. Válassza ki a helytelen szabályzati előírást! A feszültségmentesítés több 
lépésben megvalósuló összetett folyamat, amely…-ból tevődik össze. (4.173.) 

108. Mi a teendő ha a kijelölt személyszállító járművezető a a jármű vezetői konzol 
fedél nyitása során a kulcsot beletöri a zárszerkezetbe? (5.18.-5.19.) 

109. Válassza ki a helytelen állítást! A vonatot üzemképtelennek kell nyilvánítani, ha: 
(5.22.) 
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110. M4 Metró személyszállító vonatközlekedésében alkalmazható-e a foglalt 
vágányra járás? (5.84.) 

111. Válassza ki a helytelen előírást a pályára leesett tárgy esetén követendő 
eljárással kapcsolatban! (5.104-5.105.) 

112. Mit jelent a DET-es IOS üzenet? (5.152.) 
113. Járművezető felügyelete mellett a vezetői konzolfedél eltávolítása illetve 

felhelyezésére mikor kerülhet sor? (5.166.) 
114. Válassza ki a helytelen előírást, az üzemképtelenné minősített vonattal 

kapcsolatosan! (5.179.) 
115. A KFM köteles a JÁDI-t felderítés céljából a helyszínre küldeni. Padlólemez 

feletti füst- vagy tűzjelzés esetén ha a helyszínre kirendelt JÁDI semmilyen 
kísérő jelenséget nem tapasztal (égett szag, füst), akkor a vonatot: ATPR 
üzemmódban utasok nélkül közlekedtetve; járműfedélzeti felügyelet mellett; a 
kirendelt JÁDI-val folyamatos rádiókapcsolatot tartva rendkívüli felülvizsgálat 
céljából ki kell vonni a forgalomból. Rendellenesség észlelése a JÁDI köteles a 
KFM-et értesíteni. (5.197.) 

116. Mi a teendő, ha a személyszállító vonat mindkét fényszórója vagy mindkét 
zárjelzője meghibásodott? Válassza ki a helytelen állítást! (5.226.) 

117. Mely szakterület feladata a pálya MTO üzemre alkalmas állapotban tartása? 
(5.261-5.262.) 

118. Pályameghibásodás esetén a PFT dolgozó jelentésében mit kell meghatározni 
kötelezően az alábbiak közül? Nevezze meg a helytelen választ! (5.277.) 

119. A váltómeghibásodásakor a KFM által kiküldött személy, miről kell 
meggyőződjön, hogy váltó egyértelműen használható forgalmi szempontból? 
Nevezze meg a helytelen válaszlehetőséget! (5.332.) 

120. Válassza ki a helytelen állítást PPE modulhiba elhárítási előírásaival 
kapcsolatosan! (5.382-5.386.) 

121. Mikor rendel ki a helyszínre helyszíni megbízottat a KFM? (6.8) 
122. Válassza ki a helyes állítást a Feszültség alatti pályára történő belépés 

szabályzati előírásai közül! (6.12.) 
123. Válassza ki a helytelen állítást! Indokolt esetben az alábbi munkák végezhetők 

feszültség alatti pályán: (6.19.) 
124. Milyen feltétellel lehet feszültség alatti pályára belépni? (6.23.) 
125. Feszültség alatti munkavégzés esetén, amennyiben pályára való belépéssel 

lehet csak elhárítani a hibát, milyen felszerelési tárgyakkal kell rendelkeznie a 
munkacsapatnak? (6.30.) 

126. Egészítse ki az alábbi előírást a megfelelő kulcskifejezésekkel: Feszültség- és 
forgalom alatti pályán végzendő munkákhoz csak a munkavégzéshez 
szükséges ………., villamos műszereket, ………. szabad bevinni. …… cm-nél 
hosszabb tárgyat bevinni szigorúan tilos, kivételt képez a síntörésnél 
használatos ……. heveder (6.31.) 

127. Válassza ki a helyes előírást, a vonattal történő feszültség alatti pályára történő 
belépésre vonatkozóan! (6.33.) 

128. Válassza ki a helyes előírást, amennyiben fesz.alatti pályán munkavégzés 
történik, legfeljebb mekkora sebesség (6.40.) 

129. A DBR M4 Metróvonalon, hogyan lehetséges rendkívüli feszültségmentesítés? 
Válassza ki a helytelen állítást! (6.52.) 

130. A harmadik-sín feszültség alatti állapotában a menekítőjárdát menekítésre, 
vagy a jármű gyalogos megközelítésére használni tilos! Az ajtó nyítását 
követően a KFM köteles az állomás forgalmi személyzetét a helyszínre küldeni. 
(6.64.-6.65.) 
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131. Válassza ki a helytelen előírást az „Állomási tűz esetén követendő” eljárás 
esetében (6.93.) 

132. Válassza ki a helytelen előírást az „Tűz esetén követendő” eljárás esetében 
(6.132.) 

133. Milyen esetben kell kötelezően rendőri intézkedést igényelni? Válassza ki a 
helytelen válaszlehetőséget! (6.139.-6.140.) 

134. Utasbeleset esetén a helyszínen intézkedő személy jelentésének mit kell 
tartalmaznia? Válassza ki a helytelen válaszlehetőséget! (6.174.) 

135. Válassza ki az Utasbalesettel kapcsolatos helytelen állítást! (6.181-.6.183.) 
136. Ha az utasok közül bárki a pályára került, az észlelő JÁDI milyen berendezést 

köteles működtetni? (6.189.) 
137. Gázolás után, mikor indítható újra a forgalom? Válassza ki a helyes 

válaszlehetőséget! (6.200.) 
138. Rendkívüli esemény esetén melyek a helyszíni megbízott feladatai? Válassza ki 

a helytelen állítást! (6.204.) 
139. Utasbaleset esetén metródolgozó mit állapíthat meg? (6.177.) 
140. Mi a teendő felszínről lefolyó vagy alagúti vízbetörés esetén ha a peronon, 

pályán jelentkező víz mennyisége olyan mértékű, hogy a vontatási áramellátást 
veszélyezteti? (7.31.) 

141. Válassza ki a helytelen választ! Milyen tárgyi feltételekkel történik a pályára 
lépés üzemszünetben? (8.8) 

142. Ha a munkavégzés a pálya vagy a harmadik-sín megbontásával jár, mikor 
engedélyezhető az üzemszüneti munkavégzés? (8.13.) 

143. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történik a pályára és alagútba 
üzemszünetben belépés? (8.15.) 

144. Ki állíthat ki üzemszüneti munkavégzéseknél használatos munkalapot (8.16.) 
145. Üzemszüneti belépés esetén a hány példányos a munkaalapot alkalmazunk az 

M4 területén? (8.17.) 
146. Üzemszüneti munkavégés esetén, amennyiben a pályára történik a belépés, 

mivel történik a belépés dokumentálása (8.18.) 
147. Szükséges-e minden esetben dokumentálni az üzemszünetben pályára lépő 

munkacsapatokat? (8.20-8.21.) 
148. Amennyiben a szolgálati vonat feszültség alatti pályán közlekedik ki a felelős 

személy a szállított munkacsapat tagjainak testi épségéért? (8.31.) 
149. A szolgálati vonatok közlekedésével kapcsolatos forgalmazás rádiótelefonon 

történik. A szolgálati vonat közlekedése során, állomási vagy állomásközi 
tartózkodások alatt a rádiótelefont kikapcsolni szigorúan tilos! (8.45.) 

150. Ki felelős a járműtelepi kapuk zárva tartásával, a felszíni harmadik-sínnel 
ellátott körzet elhatárolásért? (11.7.) 

151. Üzemidőben a járműtelep felszíni körzetének harmadik sínnel ellátott vágányait 
feszültség állapot szerint milyen állapotúnak kell tekinteni?  (11.10.) 

152. A felszíni körzetben a feszültség alatti pályára való be- és kiléptetéshez a kapuk 
nyitását kerítés esetén ki végzi el? (11.14.) 

153. Válassza ki a helytelen állítást, az „Állomások utasforgalmának 
megszervezésével” kapcsolatban! (12.18.) 

154. Melyik metró munkakör köteles gondoskodni arról, hogy hogy az 
utazóközönség elől elzárt helyiségek ajtajai zárva legyenek? (12.18.) 

155. Mi a teendő, ha egy utas a mozgólépcsőre erőteljes szennyező anyagot juttat? 
(12.44.) 

156. Hány perccel előbb kell elvégezni a mozgólépcsők próbáját, az állomás 
utasforgalomra történő megnyitása előtt? (12.53.) 
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157. Válassza ki a helytelen állítást a „Mozgólépcső meghibásodás esetén 
követendő eljárásokkal” kapcsolatban! (12.63.) 

158. Mikor köteles a mozgólépcsőt a megfigyelésre személy leállítani? (12.67.) 
159. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történhet mozgólépcsőkön történő 

szolgálati küldemények szállítása? (12.80-12,81.) 
160. A szolgálati helyen rendszeresített okmányokat a szolgálati helyről elvinni, 

lapjait kitépni, megrongálni vagy egyéb más módon olvashatatlanná tenni, 
elektronikus úton vezetett okmányt törölni tilos! (13.53.) 

161. Válassza ki a helytelen állítást a „Szolgálati okmányok vezetésével” 
kapcsolatban! (13.55.) 

162. Az F.2. Forgalmi Utasítás hatálya kiterjed-e külső vállalkozókra? (1.2.) 
163. Mi az előírás a F 2. Utasítás ismeretéről? (1.11.) 
164. Mit ír elő az F.2. Utasítás a külső vállalkozók munkavállalói számára? (1.11) 
165. Mit nevezünk "végrehajtó forgalmi szolgálatnak"? (2.4.) 
166. Mit nevezünk "társszolgálatnak"? (2.5.) 
167. Mit nevezünk "rendelkezések könyve"-nek? (2.14.) 
168. Mit ért értesítő könyv alatt és mi a célja? (2.15.) 
169. Mit nevezünk rendelkezésnek? (2.16.) 
170. Mit jelent a "döntési jogosultság"? (2.18.) 
171. Mit jelent az "intézkedési jog"? (2.19.) 
172. Mit jelent az állomási diszpécser-járművezető munkakör? (2.25.) 
173. Mi a feladata a kocsiszíni diszpécsernek? (2.26.) 
174. Mi a feladata a mozgató járművezetőnek? (2.29.) 
175. Mit ért a beavatkozó járművezető tevékenységi körén? (2.38.) 
176. Mit ért központi járműfelügyelet alatt? (2.39) 
177. Lehet-e fedélzeti járműfelügyeletet ellátni, járművezetői képesítés nélkül? (2.39) 
178. Mit ért váltókezelő tevékenység alatt? (2.40.) 
179. Mit nevezünk "járműtelepi egyéb vágányok"-nak? (2.42.) 
180. Mit nevezünk térköznek? (2.56.) 
181. Mit nevezünk fizikai térköznek? (2.57.) 
182. Mit nevezünk lezárható váltónak? (2.69) 
183. Mit nevezünk aláváltásnak? (2.76.) 
184. Mit nevezünk forgalom leállításának? (2.77.) 
185. Mit nevezünk forgalom korlátozásának? (2.78.) 
186. Mi az alagúti kioldó (TPEP) áramkör feladata? (2.99) 
187. Mit nevezünk személyszállító vonatnak? (2.109.) 
188. Mit nevezünk tesztvonatnak? (2.123.) 
189. Mit nevezünk havária eseménynek? (2.135.) 
190. Az alábbiak közül mi a forgalmi szolgálat feladata? (3.2.) 
191. A kiképzés alatt álló személyek mikor végezhetnek gyakorlati munkát? (3.9) 
192. Az alábbiak közül mi a kiképzett dolgozó kötelessége? (3.14.) 
193. Mi a kötelessége a forgalmi dolgozónak, ha a szolgálatra jelentkezés helyén a 

kiadott rendelkezéseket nem tudja elolvasni? (3.26.) 
194. A forgalmi dolgozó kötelezhető-e a megjelölt munkaidején túli szolgálat 

teljesítésére? (3.28.) 
195. Miről kell gondoskodni a vezetőfülkével nem rendelkező utasszállító vonat 

járművezetés során? (3.34.) 
196. Hangrögzítő berendezésre kapcsolt hírközlőeszköznek számít-e a szolgálati 

mobiltelefon? (3.61.) 
197. Milyen előírás vonatkozik a Parancskönyvbe és a Rendelkezések könyvébe 

bejegyzett utasítások és rendelkezések betartására vonatkozóan? (3.69.) 
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198. Milyen előírás vonatkozik a rádiótelefonra érkező hívásra vonatkozóan? (3.77) 
199. Hol kell szabályozni a rádióforgalmazásra vonatkozó részletes szabályokat? 

(3.82.) 
200. Milyen kötelezettsége van a KFM-nek a beavatkozásra kirendelt JÁDI-val 

szemben? (3.90) 
201. Milyen előírás vonatkozik a monitorok, számítógépek kezelő általi 

hangbeállítására? (3.103.) 
202. Hogyan történik üzemszerűen a személyszállító vonatok közlekedése az M4 

metróvonalán? (4.1.) 
203. Mikor működtethetők az állomások egyszemélyes üzemmódban? (4.5) 
204. Mikor működtethetők az utasszállító vonatok MTO üzemmódban? (4.5) 
205. Üzemszerűen lehet-e személyeket szállítani MTO üzemmódtól eltérő 

üzemmódban közlekedő vonaton? (4.13.) 
206. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.15.) 
207. Mikor kell a kocsiszíni és vonali szerelvénytároló-helyeket feszültség alá 

helyezni? (4.15.) 
208. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 

valamennyi forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette... (4.45.) 
209. Mi a teendő feszültség alá helyezés előtt, ha nem teljes körű a jelentés leadás? 

(4.46) 
210. Hogyan történik írásban feszültség alá helyezésről vonatkozó rendelkezés 

kiadása? (4.48.) 
211. Kik a felelősek a vonatok időben történő forgalomba állításáért? (4.58) 
212. Miről kell gondoskodnia a KFM-nek ha a forgalomba állás helytelen irányba 

történik? (4.65.)  
213. Ki köteles intézkedni a vonat sikertelen távvezérelt élesztése esetén?(4.68.) 
214. Utasok számára megnyitott állomáson kinek a feladata a vonat élesztése, a 

KFM miről köteles gondoskodni? (4.70.) 
215. Hogyan kell megválasztani a biztonsági járat sebességét? (4.79.) 
216. Kik szállíthatók a biztonsági járattal? (4.83) 
217. Mi az eljárás sikertelen ajtózárás esetén? (4.92.) 
218. Kinek a részére kell jelenteni az ATS kezelőfelületre beérkezett 

vészfékriasztásokat? (4.101.) 
219. Kinek kell jelenteni a vonatokról érkező hibajelzéseket és vészhívásokat? 

(4.106.) 
220. Az alábbiak közül mi a kötelessége a KFM-nek, állomási túlfutás esetén? 

(4.114.) 
221. Áthaladás program hány vonatnak, hány állomásra állítható be? (4.115.) 
222. Kinek a kötelessége az MTO-ban történő állomási áthaladás beprogramozása? 

(4.116.) 
223. Hol történhet a vonatok üzemszüneti tárolása a vonalon? (4.139) 
224. Mi a teendője a KFM-nek ha az altatásra kiválasztott hely a távvezérelt altatás 

beállítására nem alkalmas? (4.142.) 
225. Mi a teendője a KFM-nek helyszíni altatás esetén, ha az altatásra kijelölhető 

vonali tároló helyen a járművezetői fülke ajtajának saját erőből történő nyitása 
(menekítő járda nélküli terület) nem lehetséges? (4.143.) 

226. Mi a teendő, ha a vonatot olyan vágányon kell tárolni, ahol a tűzjelző rendszer 
hibás vagy kikapcsolt illetve tűzjelző rendszerrel el nem látott? (4.145.) 

227. Hogyan lehet vonattal szolgálati küldeményt alagútba szállítani? (4.157) 
228. Mi a teendője a KFM-nek az utolsó vonatok késése esetén? (4.160.) 
229. Mi a teendője a KFM-nek az utolsó vonat üzemképtelenséggel járó 
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meghibásodása esetén? (4.161.) 
230. A harmadik-sín kikapcsolása után mi biztosítja a rövidre zárást-földelést? 

(4.174.) 
231. Mi a kirendelt járművezető kötelessége a kirendelés után? (5.7) 
232. Mely területekre rendelhető ki beavatkozó járművezető? (5.8) 
233. Mi a KFM kötelessége állomásközbe történő járművezető kirendeléskor? (5.9) 
234. Hogyan rendelhető ki beavatkozó járművezető állomásközbe utasokat szállító 

vonatra? (5.10.) 
235. Mi az eljárás, ha a meghibásodott jármű váltókörzetben áll? (5.12.) 
236. Mi az eljárás, ha a vezetői konzol fedélbe a kulcs beszorul vagy beletörik? 

(5.19.) 
237. Az alábbiak közül mi a kötelessége a beavatkozó járművezetőnek, ha a 

járművezetés közben az utasok inzultálják? (5.20.) 
238. Az alábbiak közül mi a kötelessége a beavatkozó járművezetőnek, ha a 

járművezetés közben az utasok inzultálják? (5.20.) 
239. Az alábbiak közül mi a kötelessége a beavatkozó járművezetőnek, ha a 

járművezetés közben az utasok inzultálják? (5.20.) 
240. Az alábbiak közül mi a kötelessége a beavatkozó járművezetőnek, ha a 

járművezetés közben az utasok inzultálják? (5.20.) 
241. Mi a kötelessége a KFM-nek ha a beavatkozó járművezetőt a járművezetés 

közben az utasok inzultálják? (5.21.) 
242. ATPR üzemmódban állomásból történő kihaladáskor, ha a pálya 

feszültségmentessé válik, mi a járművezető teendője? (5.37.) 
243. Járművezető kirendelése kapcsán miről kell gondoskodni, ha a vonatban 

utasok tartózkodnak? (5.41.) 
244. Az automatikus utastájékoztató rendszer használhatatlansága esetén mi a 

helyes eljárás? (5.50.) 
245. Mikor szabad a vonatokat foglalt vágányra járatni? (5.81) 
246. Hogy hajtható végre foglalt vágányra járatás? (5.84) 
247. Milyen pontos megállástól eltérő megállásokat ismerünk? (5.94) 
248. Hogy kezeli a rendszer az állomási túlfutást? (5.100.) 
249. Feszültségmentesítéssel járó PPE működést a rendszer hogy jelzi? (5.105.) 
250. Mikor engedélyezhető, üzemidőben a pályára beesett tárgy eltávolítása? 

(5.107.) 
251. Mit okoz MTO üzemmódban az ajtó vésznyitó működtetése menet közben? 

(5.122) 
252. Az ajtóvésznyitó működtetése esetén menekítőjárda felőli ajtónyitás mikor 

lehetséges? (5.123) 
253. Mit okoz MTO üzemmódban ha a haladó vonaton az ajtó vésznyitót 

működtették és a az ajtót is szétnyitották? (5.131) 
254. Mi az eljárás, ha vonat ajtóvésznyitó működtetése esetén a vonat 

állomásközben megállt és az ajtót is szétnyitották? (5.133.) 
255. Mi a teendő a pálya ismételt feszültség alá helyezése előtt? (5.135) 
256. Mi a kiküldött járművezető kötelessége a feszültségmentes pályán tartózkodó 

vonaton? (5.136.) 
257. Mikor köteles a KFM alagúti kiszállítást elrendelni, ha a pálya belátható időn 

belül nem helyezhető feszültség alá? (5.137) 
258. A járművezető honnan értesül arról, hogy a vonaton, ajtóvésznyitót 

működtettek? (5.138.) 
259. ATPR üzemmódban kinek a kötelessége a jármű felügyelete? (5.139.) 
260. Kinek a kötelessége az utastér vizuális megfigyelése? (5.140) 
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261. Az utasok biztonsága érdekében mi a járművezető kötelessége egy tisztázatlan 
helyzet érdekében? (5.141.) 

262. Mia a teendő, a menet közben történt vésznyitó működtetés esetén? (5.142.) 
263. Ki dönt a vonat üzemképes állapotáról? (5.148.) 
264. Mi határozza meg a jármű hiba esetén követendő eljárást? (5.152.) 
265. Mit jelent a vonal vége IOS üzenet? (5.152.) 
266. Mi a BLP kötelessége a járműről beérkezett riasztásokkal kapcsolatban? 

(5.157.) 
267. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége… (5.158.) 
268. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége… (5.158.) 
269. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége… (5.158) 
270. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége… (5.158) 
271. Mikor végezhet ATPR üzemmódban közlekedő vonat járművezetője 

hibakezelést? (5.159.) 
272. A járművezetőnek mi a kötelessége a vezetői konzol elhagyása esetén? (5.160) 
273. Meddig kell a KFM-nek állvatartást elrendelni kiküldött JÁDI esetén? (5.165) 
274. Mi az előírás a vezetőikonzol-fedél eltávolítását és felhelyezését illetően? 

(5.166.) 
275. Mi a KFM kötelessége fedélzeti ATC vagy lokalizáció vesztéskor? 5.169) 
276. Mi az előírás az vonat üzemképessé nyilvánítására? (5.179) 
277. Mi az eljárás, ha az ATS kezelőfelületre vezetői konzolfedél nyitott állapot IOS 

jelzés (DET) érkezik be? (5.192) 
278. vezetőikonzol-fedél nyitott állapota esetén? (5.191) 
279. Mi a teendő vezetőikonzol-fedél nyitott állapota esetén, ha a fedélzeti 

járműfelügyelet nem biztosítható? (5.193) 
280. Mi történik, ha a vonatról füst- vagy tűzriasztás érkezik a járműfelügyeleti 

rendszerbe? (5.194) 
281. Mi az eljárás padlólemez feletti füst vagy tűzjelzés esetén(5.196) 
282. Mi az eljárás, ha a kirendelt JÁDI, padlólemez feletti tűz és füstriasztás esetén 

nem talál (égett szag, füst) semmilyen rendellenességet? (5.196) 
283. Meghibásodott fedélzeti berendezésű vonattal utasok szállíthatók? (5.210.) 
284. ATPR üzemmódban közlekedő vonatok amennyiben nem járműfedélzeti, 

hanem egyéb meghibásodás van, hogy közlekedhetnek a vonalon? (5.206.) 
285. Mi az eljárás, ha a vonalon észlelik az akadályérzékelő rendellenességét? 

(5.216.) 
286. Mi az előírás, nyitott ajtó, törött ablak, használhatatlan visszapillantó 

berendezés esetére? (5.220.) 
287. Melyik állítás igaz? (5.222.) 
288. Ajtólezárást okozó hibánál mely esetekben kell a vonatot üzemképtelenné 

nyilvánítani? (5.225.) 
289. Mi az eljárás, ha a CBTC hiba vészfékezéssel következik be és a vonat csak 

ATPR + ATC Bypass üzemmódban közlekedtethető? (5.231.) 
290. Mi az előírás az M4 vonal vasútbiztosító és forgalomirányító rendszerének 

munkaállomások közötti átvételére? (5.238.) 
291. Mi az eljárás váltókörzet helyi üzemben történő működtetésére? (5.246.) 
292. Mi a JÁDI kötelessége, ha el kell hagynia a forgalmi ügyeletet? (5.255.) 
293. Két állomás egyidejű felügyeletének igény esetén mi az eljárás? (5.258.) 
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294. Melyik szakterület feladata a pálya MTO üzemre alkalmas állapotban tartása? 
(5.261.) 

295. Mi a KFM kötelezettsége, ha pályahibáról kap jelzést? (5.263.) 
296. Mi a KFM kötelessége a pályahibáról kapott információ valósságának 

leellenőrzése érdekében? (5.264) 
297. Mekkora a sebessége a pályabejárásra közlekedtetett vonatnak? (5.265.) 
298. Mi a kötelessége a KFM-nek a szemlevonatot követő vonattal kapcsolatban? 

(5.269.) 
299. Mi a teendő az alagútban észlelt pályahiba esetén, ha a legközelebbi állomásra 

vonat érkezik? (5.274.) 
300. Mit kell tartalmaznia a PFT dolgozó jelentésének? (5.276.) 
301. Mi a kötelessége a KFM-nek a PFT dolgozó és a szemlére kirendelt 

beavatkozó járművezető jelentése birtokában? (5.278.) 
302. Közlekedtethető-e a munkavégzés helyén vonat MTO üzemmódban? (5.294.) 
303. Sínáramkör meghibásodás esetén a rendszernek milyen hibaüzenete van? 

(5.309) 
304. Mindig jelentő sínáramköri hiba (ARB) esetén, hogy haladhatnak a vonatok az 

adott szakaszon? (5.310) 
305. Mi az előírás sínáramköri hiba esetén a vonatok közlekedtetésére? (5.311.) 
306. Mi az eljárás álfoglalt szakaszon való áthaladásra? (5.314.) 
307. Milyen esetben közelítheti meg vonattal a szemrevételezésre kijelölt területet a 

kiérkező PFT szakember? (5.317.) 
308. Mit ért egymást veszélyeztető vágányútnak? (5.323.) 
309. Milyen feltétel mellett engedélyezhető párhuzamos vágányúton egyidejű 

vonatmozgás? (5.324.) 
310. Mi a KFM kötelessége váltó meghibásodásakor? (5.332.) 
311. Mikor végezhető karbantartási munka a vasútbiztosító és forgalomirányító 

berendezésen? (5.359) 
312. Mi a kötelessége a technikai szobába be és kilépő karbantartó személyzetnek? 

(5.360) 
 

313. Mi az eljárás, ha berendezésen üzemidő alatt javítási, hibaelhárítási munkát kell 
végezni? (5.362.) 

314. Mikor köteles a központi diszpécserszolgálat ellenőrizni a PPE állapotát? 
(5.366.) 

315. A PPE folyamatos aktív riasztása esetén mi a teendő? (5.369.) 
316. Mi az eljárás kismértékű PPE hibajelzés esetében? (5.371.) 
317. Mi az előírás a PPE kalibrálásra vonatkozóan? (5.376.) 
318. A peronvédelemmel nem rendelkező állomással járművezető hiányában mi a 

teendő? (5.379.) 
319. Automatikus peronvédelem hiánya esetén mely feltételek együttes meglétével 

tartható fenn egy állomás forgalma MTO üzemmódban? (5.379) 
320. Mi a teendő, üzemszünetben észlelt PPE modulhiba esetén? (5.382.) 
321. Csúcsidőszakban kezdeményezhető-e PPE modulcsere? (5.383) 
322. Mi az előírás a menekítést támogató rendszerrel kapcsolatban? (5.387.) 
323. Mi az előírás a vonatok forgalomba adásáról a menekítést támogató 

rendszerrel kapcsolatban? (5.389) 
324. hibás menekítést támogató rendszerrel vonat? (5.390) 
325. ATPR üzemmódban rádiótelefon hiba esetén hogy haladható meg a "Megállj" 

állású főjelző? (5.396) 
326. Használható-e kapcsolattartásra rádiótelefon hiba esetén a segélykérő? (5.396) 
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327. Mi az eljárás, ha a teljes CCTV kamerarendszer meghibásodik? (5.398) 
328. Ha vizuális ellenőrzés csak a forgalmi ügyeleten áll rendelkezésre kirendelhető-

e a JÁDI beavatkozó járművezetőnek? (5.401.) 
329. Mi a teendő liftkamera meghibásodás esetén? (5.404.) 
330. Mi az általános szabály a vonat belső utastéri kamerakép meghibásodása 

esetén? (5.405.) 
331. A járművek melyik utastéri kameráinak hibája esetén kell a hibát "vonal vége " 

IOS ként minősíteni és a kocsiszín felőli végállomáson a vonatot kivonni a 
forgalomból? (5.406.) 

332. Milyen feltételekkel tartható fenn a forgalom a BLP munkahely CCTV rendszer 
teljes meghibásodása esetén? (5.409.) 

333. Mi az eljárás a központi rendszer teljes meghibásodása esetén? (5.410) 
334. Mi az eljárás a lift-segélykérő rendszer meghibásodása esetén? (5.415.) 
335. Mi az eljárás, ha valamely külső vállalkozó munkavégzéséhez is szükséges 

feszültség és forgalom alatti pályára belépés? (6.17) 
336. Indokolt esetben az alábbiak közül mely munkák végezhetők feszültség alatti 

pályán? (6.19.) 
337. Mi az eljárás, ha vonattal kell belépni a feszültség és forgalom alatti pályára? 

(6.20.) 
338. Hol történhet munkavégzés feszültség és forgalom alatti pályán vonatforgalom 

mellett? (6.21.) 
339. Az alábbiak közül mi a feltétele a feszültség- és forgalom alatti pályán, illetve az 

alagúti vagy elzárt területen történő munkavégzésnek? (6.22.) 
340. Milyen feltételek mellett lehet vonalalagúti területre, műtárgyba gyalogosan 

belépni? (6.23.) 
341. Vonal alagúti területen, vágánytérbe pályaszintre történő belépés esetén mit 

köteles tenni a KFM? (6.25.) 
342. Hol szabad belépni a pályára, vonalalagúti területen vágánytérbe, feszültség 

alatt? (6.25.) 
343. Milyen esetben folytathatja útját a valamely műtárgyba beléptetést végző 

vonat? (6.36.) 
344. Mennyi az engedélyezett legnagyobb sebesség az alagúti munkavégzés 

helyén? (Fesz.alatti pályán) (6.40.) 
345. Milyen feltétellel rendelhető ki vonat, ki vagy belépő munkacsapat szállítására? 

(6.32.) 
346. Mi az eljárás a forgalmi viszonyok között működtetett PEP vagy PPE működés 

során? (6.51.) 
347. Rendkívüli esemény kapcsán mely esetben kell az állomásokat lezárni? (6.74) 
348. Használható-e a menekítő járda a harmadik-sín feszültségalatti állapotában? 

(6.93) 
349. Vonatról érkező tűzriasztás esetén mi az eljárás? (6.127) 
350. Hogyan avatkozik be a vonatvezérlő rendszer, ha tűzriasztást észlel? (6.129) 
351. Mi a teendője a KFO-nak ha a vonatvezérlő rendszer a tűzesetes vonatot az 

állomásba állva tartja? (6.130.) 
352. Az alábbiak közül mi a teendője a BLP-nak és a KFM-nek a vonatról érkező 

tűzriasztás esetén? (6.131.) 
353. Mit köteles biztosítani a KFM ha az állomáson tűz vagy égő vonat van? (6.133.) 
354. Átszálló állomásokon (más vonalra) mit kell ellenőrizni tűz esetén? (6.135.) 
355. Ha a vonat ellenőrzése során, a kameraképeken füst érzékelhető mi az eljárás 

kirendelést illetően? (6.161.) 
356. Hogy lehet a tűzesetes vonatot a forgalomból kivonni? (6.166.) 
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357. Mi a kameraképekre vonatkozó kötelessége a KFM-nek a vonatban 
bekövetkezett haláleset kapcsán? (6.188) 

358. Melyik a helyes állítás? (6.216.) 
359. Ki és milyen feltételekkel rendelhet el állomástávolságú közlekedést? (6.230) 
360. Mely felsorolás tekintendő havária eseménynek? (7.1) 
361. Havária esemény bekövetkeztekor mi a forgalmi szolgálat feladata? (7.3.) 
362. Mire kell törekedni egy menekítés megszervezése kapcsán? (7.6) 
363. Mit jelent a mozgólépcsők vészeseti üzemmódja? (7.10.) 
364. Az alagúti menekítés esetén melyik állomásra kell a mozgólépcsők vészeseti 

üzemmódban történő működtetését elrendelni? (7.11.) 
365. Mely állítás igaz az alagúti kiszállítást illetően? (7.14) 
366. Mi az eljárás őrizetlenül hagyott csomag észlelése esetén? (7.19) 
367. Melyik a helyes eljárás bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) esetén? (7.21.) 
368. Mi az eljárás, ha a vízbetörés olyan mértékű, hogy a vontatási áramellátást is 

veszélyezteti? (7.32.) 
369. Mit ért a helyszín biztosításán? (7.33.) 
370. Mi a helyszínt biztosító személy alapvető feladata az alábbiak közül? (7.34.) 
371. Hogy történik a szolgálati vonatok mozgásának szervezése? (8.7) 
372. Hogy lehet végezni tolatási mozgást AM4-M4 típusú járművel? (9.4.) 
373. Mi az előírás tolatás megkezdése előtt fékpróbával kapcsolatban ATPR 

üzemmódban? (9.9) 
374. Mi az előírás tolt menetben történő tolatási mozgás esetére? (9.14.) 
375. Mennyi a járműtelepen alkalmazható sebesség és az alkalmazható üzemmód 

harmadik-sínnel ellátott vágányokon? (9.30.) 
376. Mi az előírás a kocsiszín hátsó tároló helyre való behaladással kapcsolatban? 

(9.32) 
377. Milyen állásba kell tartani a járműtelepi (egyéb) vágányokban levő váltókat? 

(9.39) 
378. Ki állíthatja a helyszíni állítású váltókat? (9.41.) 
379. Mennyi a járműtelepi egyéb vágányokon a tolatás sebessége? (9.45.) 
380. Hány próbapálya került kialakításra az M4 Metróvonalon? (10.1.) 
381. Kinek a feladata a próbapályákon lebonyolított próbafutás irányítása? (10.5.) 
382. Mi az összefüggés a próbafutás és a biztosítóberendezés között? (10.7) 
383. Végezhető-e üzemidőben a vonalon próbafutás? (10.9) 
384. Végezhető-e üzemidőben próbafutás a vonalon? (10.14.) 
385. A forgalmi vágányokra, illetve a próbapályára történő beállás előtt mi a 

járművezető kötelessége? (10.15.) 
386. Mely feltételek mellett közlekedtethető üzemidőben tesztelési célból vonat? 

(10.65.) 
387. Melyik állítás a helyes általános szabály? (11.2) 
388. Hogy helyezhetők el utas tájékoztatók és feliratok az állomásokon? (12.9.) 
389. Mi az előírás a biztonsági sávot figyelő infra rendszerrel kapcsolatban? (12.14.) 
390. Mi az eljárás üzemszünetben a hatósági intézkedések végzésével? (12.18.) 
391. Mi az eljárás, ha peron telítettsége utas biztonságot veszélyeztetően 

megnövekedett? (12.33.) 
 

392. Kinek adhatja ki a mozgólépcső gépház kulcsát a JÁDI? (12.47.) 
393. Milyen menetrendeket alkalmazunk a jellemző forgalmi igények alapján? (13.4.) 
394. Hogy kezeli az ATS rendszer a menetrendi eltérést? (13.24.) 
395. Milyen menetjellegeket alkalmazunk?(13.26.) 
396. Melyek az alkalmazott állomási tartózkodási idők típusai? (13.27.) 
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397. Milyen menetrendi eltéréseket ismer? (13.28) 
398. Késést okozó esemény után mely esetben kell a forgalmat menetrendszerűnek 

tekinteni? (13.38.) 
399. Mit jelent a kötött menetrend? (13.39) 
400. Mi az eljárás a kötött menetrendet érintő eltérésekkel? (13.29) 
401. Melyik a helyes állítás a vonatok egyedi azonosításával kapcsolatban? (13.48.) 
402. Milyen feltételek teljesülése után lehet üzemszünetben a felszíni körzetet 

feszültség alá helyezni? (11.9) 
403. A BLP illetve a járművezető kinek köteles a meghibásodás észlelését jelenteni? 

(5.150.) 
404. Mi határozza meg a jármű hiba esetén követendő eljárást? (5.152.) 
405. Mit jelent a vonal vége IOS üzenet? (5.152.) 
406. Mi a BLP kötelessége a járműről beérkezett riasztásokkal kapcsolatban? 

(5.157.) 
407. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége…(5.158.) 
408. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége…(5.158.) 
409. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége….(5.158.) 
410. A járműről érkező hibajelzés alapján a döntéshozó (instruktor, BLP) 

lehetősége…(5.158.) 
411. végezhet ATPR üzemmódban közlekedő vonat járművezetője hibakezelést? 

(5.159) 
412. A járművezetőnek mi a kötelessége a vezetői konzol elhagyása esetén? (5.160) 
413. Meddig kell a KFM-nek állvatartást elrendelni kiküldött JÁDI esetén? (5.165.) 
414. Mi az előírás a vezetőikonzol-fedél eltávolítását és felhelyezését illetően? 

(5.166.) 
415. Mi a KFM kötelessége fedélzeti ATC vagy lokalizáció vesztéskor? (5.169.) 
416. Mi az előírás az vonat üzemképessé nyilvánítására? (5.179.) 

 
417. Mi az eljárás, ha az ATS kezelőfelületre vezetői konzolfedél nyitott állapot IOS 

jelzés (DET) érkezik be? (5.192.) 
418. Mi történik vezetőikonzol-fedél nyitott állapota esetén? 
419. Mi a teendő vezetőikonzol-fedél nyitott állapota esetén, ha a fedélzeti 

járműfelügyelet nem biztosítható? (5.193) 
420. Mi történik, ha a vonatról füst- vagy tűzriasztás érkezik a járműfelügyeleti 

rendszerbe? (5.194.) 
421. Mi az eljárás padlólemez feletti füst vagy tűzjelzés esetén? (5.196) 

 
422. Mi az eljárás, ha a kirendelt JÁDI, padlólemez feletti tűz és füstriasztás esetén 

nem talál (égett szag, füst) semmilyen rendellenességet? (5.197) 
423. Meghibásodott fedélzeti berendezésű vonattal utasok szállíthatók? (5.201.) 
424. Meghibásodott fedélzeti automatika esetén mely esetben szállítható utas? 

(5.203.) 
425. ATPR üzemmódban közlekedő vonatok amennyiben nem járműfedélzeti, 

hanem egyéb meghibásodás van, hogy közlekedhetnek a vonalon? (5.206) 
426. Mi az eljárás, ha a vonalon észlelik az akadályérzékelő rendellenességét? 

(5.216.) 
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Szóbeli kérdések 

 

1. Hol érvényes a Dél-Buda-Rákospalota (továbbiakban M4) metróvonal F.2 

Forgalmi Utasítása? ( 1.1.) 

2. Kikre kötelező érvényűek az F.2. Forgalmi Utasítás előírásai? ( 1.2.-1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.2. Forgalmi Utasítás? ( 1.4.) 

4. Kiknek és milyen mértékben kell ismerni az F.2. Forgalmi Utasítás szövegét? ( 

1.11.-1-12.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálat, végrehajtó forgalmi 

szolgálat, társszolgálat! ( 2.3.-2.5.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati főnök, szolgálati elöljáró, 

szolgálati hely, szolgálati okmány! ( 2.8.-2.9., 2.11.-2.12-) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: parancskönyv, rendelkezések könyve, 

értesítőkönyv! ( 2.13.-2.15.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: rendelkezés, rendelkezési jog átadása, 

döntési jogosultság, intézkedési jog! ( 2.16.-2.19.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: központi forgalmi menetirányító, block- 

post járműtelepi forgalmi szolgálattevő! ( 2.20.-2.21.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: központi forgalmi operátor, központi 

utasforgalom-irányító diszpécser! ( 2.22.-2.23.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: műszakvezető diszpécser, állomási 

diszpécser –járművezető, kocsiszíni diszpécser! ( 2.24.-2.26.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: Járművezető instruktor, metró- 

járművezető, mozgató járművezető! ( 2.27.-2.29.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető, 

energiadiszpécser! ( 2.30.-2.32.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: műszaki diszpécser, műszaki ügyeletes, 

biztosítóberendezés-üzemviteli csoportvezető! ( 2.33.-2.35.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: pályamester, központi forgalmi 

menetirányító helyszíni megbízottja, beavatkozó járművezető! (2.36.-2.38.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: járműfelügyelet, váltókezelő! (2.39.- 

2.40.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi vágányok, járműtelepi egyéb 

vágányok, jobb – bal vágány! ( 2.41.-2.43.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat: helyes – helytelen irány, kihúzó vágány, 

csonka vágány! ( 2.44.-2.46.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: összekötő vágány, forgalom 

technológiai határ, átadószakasz! ( 2.47.-2.49.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: űrszelvény, rakszelvény, vágányút, 

megcsúszási vágányút! ( 2.50.-2.53.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: állomás, állomásköz! ( 2.54.-2.55.) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: térköz, fizikai térköz, virtuális térköz! ( 

2.56.-2.58.) 

23. Ismertesse a következő fogalmakat: statikus követési rend, dinamikus 
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követési rend, menetengedély-határ! ( 2.59.-2.61.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: közlekedés állomás távolságban, foglalt 

vágányra járás, járműtelep, próbapálya! ( 2.62.-2.65.) 

25. Ismertesse a következő fogalmakat: kitérő, biztosított váltó, lezárt váltó! ( 

2.66.-2.68.) 

26. Ismertesse a következő fogalmakat: lezárható váltó, le nem zárt váltó, le nem 

zárható váltó! ( 2.69.-2.71.) 

27. Ismertesse a következő fogalmakat: érintett váltó, védőváltó, váltó helyes 

állása! ( 2.72.-2.74.) 

28. Ismertesse a következő fogalmakat: váltófelvágás, aláváltás!(2.75.-2.76.) 

29. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalom leállítása, forgalom 

korlátozása! 

30. ( 2.77.-2.78.) 

31. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre nem 

tervezett vágányzár, biztonságkritikus kezelés! ( 2.79.-2.81.) 

32. Ismertesse a következő fogalmakat: éberségi berendezés, fedélzeti 

automatika, fedélzeti automatika üzemállapotai! ( 2.82.-2.84.) 

33. Ismertesse a következő fogalmakat: jármű készenléti funkciója, MTO 

üzemmód, ATPR üzemmód! ( 2.85.-2.87.) 

34. Ismertesse a következő fogalmakat: transzponder (balíz), jármű fedélzeti ATC 

berendezések rendszerinicializálása! ( 2.88.-2.89.) 

35. Ismertesse a következő fogalmakat: lokalizálás, kalibrálás! ( 2.90.-2.91.) 

36. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín 

áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása, tápkörzet! ( 2.92.-2.94.) 

37. Ismertesse a következő fogalmakat: rövidrezáró-földelő megszakító, 

rövidrezáró kézi készülék! ( 2.95.-2.96.) 

38. Ismertesse a következő fogalmakat: védelmi áramkörök, 

feszültségmentesnek nyilvánítás!( 2.97.-2.100.) 

39. Ismertesse a következő fogalmakat: kezelési körzet, távfelügyelet, hírközlő 

berendezések, hangrögzítő berendezés! ( 2.101.-2.104.) 

40. Ismertesse a következő fogalmakat: tolatás, jármű megfutamodás, 

(2.105.-2.106.) 

41. Ismertesse a következő fogalmakat: szerelvény, vonat, személyszállító 

vonat! 

42. ( 2.107.-2.109.) 

43. Ismertesse a következő fogalmakat: vonatszemélyzet, vonatfordítás, vonatnál 

alkalmazható sebesség! ( 110.-2.112.) 

44. Ismertesse a következő fogalmakat: vonat működésképtelen, vonat 

üzemképtelen, vonat mozgásképtelen, vonat gördülésképtelen! (2.117.- 

2.120.) 

45. Ismertesse a következő fogalmakat: biztonsági járat, próbavonat, tesztvonat, 

szolgálati vonat! ( 2.121.-2.124.) 

46. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi nap, üzemkezdet, 

forgalomba helyezés! ( 2.125.-2.128.) 
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47. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemidő, üzemszünet, üzemszerű 

forgalom, vegyes forgalom! ( 2.129.-2.132.) 

48. Ismertesse a következő fogalmakat: eltérés üzemszerű forgalomtól, rendkívüli 

esemény, havária esemény! ( 2.133.-2.135.) 

49. Mi a forgalmi szolgálat feladata? ( 3.1.-3.2.) 

50. Ismertesse a forgalmi szolgálat ellátásának feltételeit! ( 3.3.-3.7.) 

51. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit! ( 3.8.-3.12.) 

52. Mikor kell a dolgozónak alap vagy időszakos vizsgát tenni? Mi a kiképzett 

dolgozó kötelessége, hogy munkáját eredményesen tudja ellátni? (3.13- 3.14.) 

53. Hogyan kell szolgálatra jelentkezni? ( 3.15.-3.16.) 

54. Mi a teendő, ha szolgálatra alkalmatlan állapotban van a munkavállaló? Mikor 

kell bejelenteni, ha betegség miatt nem tud szolgálatra jelentkezni a 

munkavállaló? ( 3.17.-3.21.) 

55. Mi a forgalmi dolgozó kötelessége a szolgálat átvétele illetve megkezdése 

előtt? ( 3.25.-3.26.) 

56. Hogyan kell a szolgálatot átadni folytatólagos szolgálat esetén? Mikor köteles 

a forgalmi dolgozó munkaidőn túl szolgálatot teljesíteni ( 3.27.-3.28.) 

57. Mit jelent az átvevő részéről az írásbeli szolgálat átvétele? Mi a központi 

forgalmi menetirányító kötelessége a szolgálat átvétele után? (3.30.-3.31.) 

58. Ismertesse a szolgálati helyen való tartózkodásra vonatkozó előírásokat! ( 

3.32.-3.34.) 

59. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó előírásokat!(3.35.-3.36.) 

60. Ismertesse a szolgálat ellenőrzésére vonatkozó előírásokat! (3.37.-3.38.) 

61. Ismertesse a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! ( 3.39.-3.48.) 

62. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! ( 3.49.-3.52.) 

63. Ismertesse a szolgálati út betartására vonatkozó előírásokat! (3.53.-3.55.) 

64. Hogyan kell kiadnia a rendelkezésre jogosultnak a rendelkezéseit? ( 3.56.- 

3.58., 3.62.) 

65. Milyen mértékben felelős a rendelkezési jog átadása esetén a megbízott? Ki 

és hogyan közli az átadás tényét? ( 3.59.-3.60.) 

66. Hogyan lehet szolgálati mobiltelefonon rendelkezést kiadni? ( 3.61.) 

67. Milyen rendelkezések találhatók a „Parancskönyv”-ben? Ki adja ki ezeket a 

rendelkezéseket? Mi a teendő a „Parancskönyv”-vel? ( 3.63.-3.69.) 

68. Ismertesse a szóbeli rendelkezések kiadásának rendjét! ( 3.70.-3.74.) 

69. Ismertesse a rádiótelefonon kiadott szóbeli rendelkezések rendjét! 

(3.75.-3.82.) 

70. Ismertesse az írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! ( 3.83.-3.90.) 

71. Ki és hogyan kezelheti a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezést? ( 

3.91.-3.95.) 

72. Mi a kötelessége a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés kezelését 

végző dolgozónak riasztások és hiba észlelése esetén? ( 3.96.-3.99.) 

73. Miket tilos a vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezésen? ( 3.100.- 

3.103.) 

74. Mikor lehet járművezető nélkül utasokat szállítani az M4 metróvonalon? ( 
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4.1.-4.2.) 

75. Milyen rendelkezési jog illeti meg a KFM-t üzemszerű forgalomban? Mi a 

kötelessége a szolgálatban lévő dolgozóknak, ha az üzemszerű forgalom 

lebonyolítását bármi zavarja? ( 4.7.-4.13.) 

76. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos 

teendőket? Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? ( 4.14.-4.16.) 

77. Ismertesse az üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket, a jelzések értelmét! ( 

4.17.-4.20.) 

78. Ismertesse az üzemszünetben dolgozók kilépésének rendjét! ( 4.21.-4.25.) 

79. Mikor, kiknek kell hozzájárulásukat adniuk a feszültség alá helyezéshez a 

KFM-nek? Mikor adhatják le a jelentésüket? ( 4.26.-4.36.) 

80. Mikor kell a JÁDI-nak az állomási jelentését leadnia a KUD-nak? Mit 

tartalmaz ez a jelentés? ( 4.37.-4.39.) 

81. Kinek a kötelessége a váltók próbáját elvégezni a forgalomba helyezés során? 

( 4.40.-4.41.) 

82. Ismertesse a forgalmi vágányok feszültség alá helyezésére vonatkozó 

előírásokat! ( 4.42.-4.51.) 

83. Hogyan történik a vágányút beállítása automatikus üzemben? (4.53.-4.57.) 

84. Kik a felelősek a vonatok időbeni forgalomba állításáért? Honnan történhet a 

vonatok forgalomba állása? ( 4.58.-4.61.) 

85. Mikor, hol és hogyan kell a vonatnak várakoznia forgalomba állás előtt? Hova 

állhat forgalomba a vonat? ( 4.63.-4.65.) 

86. Ismertesse a személyszállító vonatok élesztésére vonatkozó előírásokat! ( 

4.66.-4.71.) 

87. Ismertesse   a   biztonsági   járat   közlekedésére   vonatkozó   előírásokat! ( 

4.72.-4.83.) 

88. Mi a kötelessége a JÁDI-nak vagy a KUD-nak a vonat állomási tartózkodása 

alatt? Mikor indítható az állomásból a vonat? Mi a dolgozók kötelessége, ha a 

kihaladó vonaton rendellenességet észlel? ( 4.84.-4.90.) 

89. Hogyan viselkedik a rendszer sikertelen ajtózárás esetén? Mi a kezelő személy 

kötelessége bármilyen indulást akadályozó esetben? ( 4.92.-4.95., 4.97.) 

90. Mely berendezéseket működteti és felügyeli a SICAS rendszer? Mi a teendő, 

ha az ATS kezelőfelületre vészfékriasztás érkezik, és ha a vonat 

állomásközben 1 percen túl várakozik? ( 4.100.-4.102.) 

91. Hogyan viselkedik a rendszer, ha a vonat továbbhaladását „Megállj!” jelzés 

vagy MAL tiltja? Járműfelügyeleti rendszer hibajelzése esetén kinek kell a hibát 

jelenteni? ( 4.105.-4.106.) 

92. Mi a kötelessége a JÁDI-nak vagy a KUD-nak az állomásba behaladó vonattal 

kapcsolatosan? Mi a teendő állomási túlfutás esetén? ( 4.107.- 4.110., 4.114.) 

93. Ki rendelhet el és hogyan állomási áthaladást? Mekkora lehet az állomási 

áthaladás legnagyobb sebessége? ( 4.115.-4.118., 4.120.) 

94. Hol és hogyan történhet a vonatok fordítása? Mekkora lehet a fordítás 

legnagyobb sebessége? ( 4.122.-4.125.) 

95. Honnan és hova történik a vonatok menetrendszerű kiállása a forgalomból? Ki 
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rendelhet el rendkívüli kiállást és ilyen esetben mi a kötelessége? 

96. (4.128.-4.130.) 

97. Hol és hogyan kell meggyőződni a kiálló vonat üres voltáról? ( 4.131.-4.136., 

4.138.) 

98. Ismertesse a személyszállító vonatok üzemszüneti tárolására vonatkozó 

előírásokat! ( 4.139.-4.143.) 

99. Hol és hogyan lehet üzemidő alatt személyszállító vonatot tárolni? ( 4.144.- 

4.146.) 

100. Ismertesse a szolgálati küldemények személyszállító vonaton történő 

szállítására vonatkozó előírásokat! ( 4.147.-4.158.) 

101. Hogyan történik a vonal forgalmának leállítása? ( 4.159.-4.171.) 

102. Ismertesse a forgalmi vágányok feszültségmentesítésére vonatkozó 

előírásokat! ( 4.172.-4.181.) 

103. Hogyan történik a vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről? 

104. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés általános ( 4.182.-4.183.) 

105. Hova lehet járművezetőt kirendelni? Milyen előírások vonatkoznak az 

állomásközbe történő kirendelés esetére? ( 5.7.-5.11.) 

106. Milyen előírás vonatkozik a váltókörzetbe történő kirendelés esetén, a fellépő 

használatára vonatkozóan? ( 5.12.-5.14.) 

107. Hogyan rendeli ki a KFM a járművezetőt állomási peronra? Mit köteles a 

járművezető elvégezni? ( 5.15.) 

108. Mi a teendő, ha MTO üzemmódban riasztás érkezik a vezetőikonzol- fedél 

nyitott állapotára vonatkozóan? ( 5.17.) 

109. Mi a járművezető kötelessége, ha a vezetőikonzol-fedél nyitása során a kulcs 

beszorul vagy beletörik a zárszerkezetbe? Mi a teendő, ha a vezetőt az utasok 

inzultálják? ( 5.19.-5.21.) 

110. Mi a járművezető kötelessége a vezetőikonzol-fedél visszahelyezése után? ( 

5.23.-5.24.) 

111. Ismertesse a vonatok ATPR üzemmódban történő forgalomba állítására 

vonatkozó előírásokat! ( 5.25.-5.29.) 

112. Mi a járművezető kötelessége, ha állomási kihaladás közben a pálya 

feszültségmentessé válik? ( 5.37.) 

113. Milyen előírások vonatkoznak menet közben a vonat ajtajaira, a megállásra és 

a biztonságos járművezetésre? ( 5.39.-5.41., 5.43.) 

114. Mi a járművezető kötelessége, ha menet közben bármilyen rendkívüli 

körülményt tapasztal? Mi a KFM kötelessége, ha a vonaton az automatikus 

utastájékoztató rendszer meghibásodik? ( 5.49.-5.50.) 

115. Mekkora lehet a vonat sebessége állomási kihúzóvágányra történő behaladás 

esetén? ( 5.53.) 

116. Hogyan történhet a vonat fordítás a váltó hiba miatti kézi állítás és a váltó 

sínáramköri meghibásodása esetén? ( 5.54.) 

117. Miről kell rendelkeznie a KFM-nek a KUD felé, menetrendtől való eltérő 

közlekedés, állomási áthaladás, forgalomból való kiállás vagy valamely kocsi 

ajtajának lezárása esetén? ( 5.57.) 
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118. Milyen üzemmódban történik a járművezető általi vonat fordítás? Hogyan 

történik a fordítóbrigádos vonatfordítás? ( 5.64., 5.68.-5.69.) 

119. Hogyan történik a vonatok járművezetővel történő forgalomból való kiállása? ( 

5.71.-5.72.) 

120. Ismertesse a „Foglalt vágányra járás” szabályait!      ( 5.81.-5.92.) 

121. Mi a teendő, ha állomási peron mellett sorozatos túlfutások következnek be? ( 

5.95.-5.96.) 

122. Mi a teendő, ha állomási túlfutásról riasztás érkezik a diszpécserközpontba? 

Mikor lehet ATPR-25 Reverse üzemmódot alkalmazni? ( 5.100.-5.101., 5.103.) 

123. Ismertesse   a   pályára   leesett   tárgy   esetén   követendő   eljárást! ( 5.104.-

5.110.) 

124. Ismertesse az eljárást, ha MTO üzemmódban közlekedő személyvonaton 

vészjelzőt működtettek! ( 5.111.-5.118.) 

125. Ismertesse az eljárást, ha ATPR üzemmódban közlekedő személyvonaton 

vészjelzőt működtettek! ( 5.119.-5.121.) 

126. Hogyan viselkedik a rendszer MTO üzemmódban történt ajtó vésznyitó 

működtetése esetén? Ilyen esetben mi a BLP és a KFM kötelessége? 

127. ( 5.122.-5.127.) 

128. Mi az eljárás, ha MTO üzemmódban jármű műszaki meghibásodás miatt 

működtettek vésznyitókart? ( 5.128.-5.129.) 

129. Milyen szabályok vonatkoznak, ha menet közben ajtó vésznyitó működtetés 

történik, az MTO üzemmódban közlekedő vonaton? (5.130.- 5.137.) 

130. Ismertesse az eljárást, ha az ATPR üzemmódban közlekedő vonaton ajtó 

vésznyitót működtettek! ( 5.138.-5.143.) 

131. Sorolja fel a jármű meghibásodások eseteit és a rájuk vonatkozó általános 

rendelkezéseket! ( 5.144.-5.148.) 

132. Kinek és mit kell jelenteni, a személyszállító vonaton történő hiba 

megállapításáról és kezeléséről? ( 5.149.-5.150.) 

133. Mikor következhet be személyszállító vonat működés- vagy 

üzemképtelensége? Sorolja fel az IOS üzeneteket és a követendő eljárásukat! 

134. ( 5.151.-5.152.) 

135. Mikor szabad hibakezelést végezni mozgásképes és mozgásképtelen 

vonaton? ( 5.153.-5.155.) 

136. Mi a teendő, ha állomásközben megállt a vonat és tovább haladását valamely 

kocsijának meghibásodása okozza? Mit köteles tenni a döntéshozó járműről 

érkező riasztás esetén? ( 5.156.-5.158.) 

137. Mikor végezhet hibakezelést a járművezető ATPR üzemmódban? ( 5.159.) 

138. Milyen szakaszokon történhet a hibakezelés az ATPR üzemmódban 

közlekedő vonat esetén? ( 5.161.-5.163.) 

139. Hova és hogyan rendelhető ki hibakezelésre a járművezető az MTO 

üzemmódban közlekedő vonat meghibásodása esetén? ( 5.164.-5.166.) 

140. Ismertesse a „Vonat működésképtelen” esetére vonatkozó előírásokat! ( 

5.167.-5.176.) 

141. Ismertesse a „Vonat üzemképtelen” esetére vonatkozó előírásokat! ( 5.177.-



844  

5.179.) 

142. Ismertesse a „Vonat mozgásképtelen” esetére vonatkozó előírásokat! ( 5.180.-

5.189.) 

143. Ismertesse a „Vonat gördülésképtelen” esetére vonatkozó előírásokat! ( 

5.190.) 

144. Ismertesse az „Eljárás vezetőikonzol-fedél hibajelzés esetén” 

követendő eljárást! ( 5.191.-5.193.) 

145. Ismertesse a „Füst- vagy tűzérzékelő hiba” esetére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.194.-5.197.) 

146. Hogyan lehet ATPR üzemmódban közlekedő vonattal utasokat szállítani? ( 

5.198.-5.209.) 

147. Hogyan történik a meghibásodott szerelvény kivonása a forgalomból? ( 5.210.-

5.214.) 

148. Milyen előírások vonatkoznak az akadályérzékelő és a beesés gátló 

takarólemez meghibásodására? ( 5.215.-5.216., 5.218.) 

149. Mi a teendő bármely metródolgozónak, ha azt észleli, hogy a vonat nyitott 

ajtóval indult el, illetve ha egy utastéri ajtó nem zárható be? ( 5.219.- 5.220.) 

150. Meddig és hogyan tartható forgalomban a vonat, ha külső vésznyitóval 

rendelkező vagy egynél több ajtó kerül lezárásra? ( 5.222., 5.224.-5.225.) 

151. Mi a teendő fényszóró, zárjelző meghibásodása esetén?    ( 5.226.) 

152. Hogyan és meddig tartható forgalomban a vonat CBTC hibajelzéssel? Mi a 

teendő, ha a hibajelzés vészfékezéssel következik be? ( 5.229.-5.232.) 

153. Milyen szabályokat vonatkoznak az ATC vészfékezés esetén követendő 

eljárásra? ( 5.233.-5.237.) 

154. Ismertesse a „Vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés, valamint a 

különböző munkaállomások közötti átvétel szabályai” esetére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.238.-5.245.) 

155. Ismertesse a „Váltókörzetek helyi üzemre történő átvétele” esetére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.246.-5.251.) 

156. Ismertesse „Az állomási utasforgalom-irányító berendezés távfelügyeletbe 

történő átvétele” esetére vonatkozó előírásokat!(5.252.- 5.260.) 

157. Mi a KFM kötelessége, ha pálya meghibásodásról kap bejelentést? ( 5.261.-

5.279.) 

158. Hogyan és meddig tartható fenn a forgalom pálya meghibásodása esetén? ( 

5.280.-5.285.) 

159. Ki rendelheti el és hogyan történik a sebességkorlátozás bevezetése pálya 

meghibásodása esetén? ( 5.286.-5.291.) 

160. Hogyan és mekkora sebességgel lehet a vonatot MTO üzemmódban 

közlekedtetni, ha feszültség- és forgalom alatti pályán munkavégzés történik? 

161. ( 5.292.-5.295.) 

162. Hogyan történhet egy állomásközre két különböző sebességkorlátozás 

bevezetése? Mekkora a sebességkorlátozás, ha alagúti elzárt területen történik 

a munkavégzés? ( 5.296.-5.297.) 

163. Ki rendelhet el személyvonati közlekedést érintő vágányzárat? ( 5.299.) 
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164. Ismertesse a „Vasútbiztosító, forgalomirányító berendezés és vonatvezérlő 

rendszer meghibásodása esetén követendő eljárás” általános szabályait! ( 

5.300.-5.304.) 

165. Mi a járművezető teendője ATPR üzemmódban sötét fényjelző esetén? ( 

5.306.) 

166. Milyen sínáramköri meghibásodások lehetnek, és hogyan viselkedik a 

rendszer ilyen esetekben? ( 5.308.-5.310.) 

167. Mi a teendő kitérőn bekövetkező sínáramköri hiba esetén? (5.311.- 5.319.) 

168. Ki és hogyan köteles meggyőződni a hibás foglaltságú terület tényleges 

foglaltsági állapotáról? ( 5.320.-5.321.) 

169. Ismertesse a vágányút beállítására és ellenőrzésére vonatkozó 

előírásokat! ( 5.322.-5.328.) 

170. Ismertesse a váltó meghibásodása esetén követendő eljárást! 

( 5.329.-5.333.) 

171. Hogyan viselkedik a rendszer, ha a CBTC vonatirányítási és vezérlési 

rendszerben meghibásodás következik be? Milyen meghibásodásokból 

következhet be zavar? ( 5.334.-5.335.) 

172. Milyen előírások vonatkoznak a gördülőállomány ATC fedélzeti 

berendezésének meghibásodásának esetére? ( 5.336.-5.340.) 

173. Milyen előírások vonatkoznak a pályamenti berendezések meghibásodásának 

esetére? ( 5.341.-5.344.) 

174. Milyen előírások vonatkoznak a központi berendezés meghibásodásának 

esetére? ( 5.345.-5.350.) 

175. Melyik kezelőfelületeken és mi után lehetséges biztonságkritikus kezelést 

végezni? ( 5.351.-5.352.) 

176. Hogyan történik a biztonságkritikus kezelés naplózása és milyen kötelessége    

van    a    biztosítóberendezés    ügyeletes    műszerészének? ( 5.354.-5.358.) 

177. Hogyan és milyen feltételekkel szabad a vasútbiztosító- és forgalomirányító 

berendezésen javítást végezni? ( 5.359.-5.364.) 

178. Hogyan történik a PPE üzemképes állapotának ellenőrzése? Mi a teendő, ha 

ilyenkor a riasztás egyértelműen hibára utal, és ha nem utal egyértelműen 

hibára? ( 5.365.-5.370.) 

179. Mi a teendő PPE automatika üzemidőben jelentkező meghibásodása esetén? 

( 5.371.-5.374.) 

180. Mikor és hogyan lehet a PPE modulok kalibrációját elvégezni? ( 5.375.-

5.377.) 

181. Milyen előírásokat kell betartani PPE bypass üzemmód alkalmazása esetén?

 ( 5.378.-5.381.) 

182. Mikor és hogyan lehet a PPE modulok cseréjét elvégezni? 

(5.382.-5.386.) 

183. Mi a teendő központi és jármű szinten való utas menekítést támogató rendszer 

meghibásodása esetén? ( 5.387.-5.392.) 

184. Milyen esetekben lehet fenntartani a forgalmat, ha a vasútbiztosító 

berendezés vagy a CBTC rendszer meghibásodik? ( 5.393.-5.394.) 
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185. Milyen feltétételekkel lehet a forgalmat fenntartani, ha a rádiótelefon- hálózat 

meghibásodik? ( 5.395.-5.397.) 

186. Mi a teendő, ha az állomási utasterek megfigyelésre szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodik? ( 5.398.-5.404.) 

187. Mi a teendő, ha a vonat utasterének megfigyelésére szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodik? ( 5.405.-5.408.) 

188. Mi a teendő, ha a BLP munkahelyhez tartozó központi CCTV rendszer 

meghibásodik? ( 5.409.-5.412.) 

189. Mi a teendő a Lift-segélykérő és a TETRA segélykérő és utastájékoztató 

rendszer központi meghibásodása esetén? ( 5.413.-5.415.) 

190. Ismertesse az „Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén 

követendő eljárás” szabályait! ( 5.416.-5.422.) 

191. Ismertesse „A vasútbiztosító, forgalomirányító és hírközlő berendezés 

karbantartása esetén követendő eljárás” szabályait! ( 5.423.-5.427.) 

192. Mi a teendő a vasúrbiztosító, forgalomirányító és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén? ( 5.428.-5.429.) 

193. Kinek kell jelenteni a rendkívüli eseményt és mi a dolgozó további 

kötelessége? ( 6.1.-6.4.) 

194. Kiket köteles értesíteni a KFM rendkívüli esemény bekövetkezése esetén? ( 

6.5.-6.7.) 

195. Kit köteles a KFM a helyszínre küldeni rendkívüli esemény bekövetkezése 

esetén? Milyen jogkörrel rendelkezik, milyen feladatai vannak és hogyan 

köteles tevékenykedni a helyszínen? ( 6.8.-6.11.) 

196. Kinek az engedélyével és milyen esetekben lehetséges a feszültség és 

forgalom alatti pályára való belépés? ( 6.12.-6.13.) 

197. Milyen feltételekkel adható ki a „Feszültség és forgalom alatti pályára való 

belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”? ( 6.14.-6.15.) 

198. Kiknek kell rendelkezésre bocsátani a „Feszültség és forgalom alatti pályára 

való belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”-nyal rendelkezők 

névsorát? ( 6.16.-6.17.) 

199. Feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodókról mit tartalmaz a 

nyilvántartás és milyen munkák végezhetők? ( 6.18.-6.19.) 

200. Hogyan lehet elsősorban belépni feszültség és forgalom alatti pályára a DBR 

metróvonalon? ( 6.20.-6.26.) 

201. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (6.27.-

6.29.) 

202. Mivel kell rendelkezniük a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 

dolgozóknak és mit vihetnek magukkal? ( 6.30.-6.31.) 

203. Hogyan történik a belépés gyalogosan és vonattal a feszültség és forgalom 

alatti pályára? ( 6.32.-6.35.) 

204. Mikor folytathatja a beléptetést végző vonat az útját? ( 6.36.-6.39.) 

205. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés helyén? Hogyan 

lehet más munkaterületre áttérni? ( 6.40.-6.44.) 

206. Hogyan történik a kilépés a feszültség és forgalom alatti pályáról? ( 6.45.-
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6.49.) 

207. Minek kell tekinteni az üzemidő alatti feszültségmentesítést és kikapcsolást? 

Mi a KFM kötelessége PEP vagy PPE működés esetén? 

208. ( 6.50.-6.51.) 

209. Mi lehet rendkívüli feszültségmentesítés és kikapcsolás? (6.52.-6.53.) 

210. Hogyan kell a KFM-nek eljárni rendkívüli feszültségmentesítés 

esetén? ( 6.54.-6.58.) 

211. Ismertesse a KFM-n keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés 

szabályait! ( 6.59.-6.62.) 

212. Ismertesse a PPE által és a PEP működtetéssel végrehajtott 

feszültségmentesítés esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.63.-6.67.) 

213. Ismertesse a feszültségkimaradás esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.68.-

6.70.) 

214. Ismertesse a zárlat következtében előállott feszültségkimaradás 

esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.71.-6.73.) 

215. Ki rendelhet el állomás lezárást? Mikor, milyen esetekben és hogyan kell 

végrehajtani egy állomás lezárását? ( 6.74.-6.77.) 

216. Mikor és hova rendelhető el az utasok rendkívüli kiszállítása a vonatból?

 ( 6.78.-6.79.) 

217. Hogyan működik a rendszer ajtóvésznyitókar működtetése esetén, ha az 

oldalajtók nyitása nem történik meg és állomási kihaladás közbeni működtetés 

esetén? ( 6.80.-6.83.) 

218. Hogyan kell eljárni, ha az ATS kezelőfelületre a vonatról ajtóvésznyitás riasztás 

érkezik és mozgásban van? ( 6.84.-6.88.) 

219. Hogyan kell eljárni, ha az ATS kezelőfelületre a vonatról ajtóvésznyitás riasztás 

érkezik és állomásközben megállt? ( 6.89.-6.93.) 

220. Mi a teendő, ha utasok homlokoldali menekítő ajtó nyitását kezdeményezik? ( 

6.94.-6.97.) 

221. Mikor hajtja végre a rendszer automatikusan a pálya feszültségmentesítését? 

Milyen kötelessége van a KFM-nek, ha a központi kezelő felületre ajtó 

vésznyitó aktiválási jel érkezik? ( 6.98.-6.101.) 

222. Milyen esetei és módjai vannak az alagúti kiszállításnak? Mikor 

kezdeményezheti az alagúti kiszállítást a forgalmi személyzet? ( 6.102.- 

6.105.) 

223. Milyen feladatai vannak MTO üzemmódban történő alagúti kiszállítás esetén a 

BLP-nek, KFO-nak, KUD-nak, MÜDI-nek, EDI-nek? ( 6.106.) 

224. Milyen kötelességei vannak a KFM-nek, BLP-nek, ha a vonat állomásközben 

megállt? Melyik állomásról kell a JÁDI-t kirendelni segítségnyújtás végett? ( 

6.108.-6.112.) 

225. Mikor lehet megkezdeni a rendkívüli alagúti kiszállítást? Ki köteles 

gondoskodni a vonat rögzítéséről és ki ellenőrzi, hogy minden utas elhagyta 

a vonatot? ( 6.113.-6.118.) 

226. Mi a teendő, ha bárki a metró területén tüzet észlel? ( 6.119.-6.124.) 

227. Mi a KFM teendője, ha az ATS felületre tűzriasztás érkezik, ha a BLP vagy a 
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járművezető jelenti a tűzjelzést? ( 6.125.-6.131.) 

228. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? ( 6.132.-6.135.) 

229. Kinek a rendelkezésére hajtja végre a tűzeseti beavatkozásait a műszaki 

ügyeletes? Milyen feladatai vannak tűz esetén az EDI-nek és a KUD-nak? ( 

6.136.-6.138.) 

230. Kinek jelenti a műszaki ügyeletes a tűz valódiságát és mi a feladata a 

Tűzoltóság kiérkezéséig? ( 6.139.-6.141.) 

231. Mi a JÁDI feladata tűz esetén?   ( 6.142.-6.146.) 

232. Hova kötelesek az állomási dolgozók menni teljes evakuálás esetén? Mit 

köteles a központi kezelőszemélyzet és a JÁDI tenni a tűzeset miatti lezárt és 

a forgalom alatti szakaszon? ( 6.147.-6.150.) 

233. Mit kell a tűzeseti jelentésnek tartalmaznia, ha járművön keletkezett a tűz? 

Miről köteles a KFM gondoskodni, ha ATPR üzemmódban közlekedő vonaton 

keletkezett a tűz? ( 6.151.-6.157.) 

234. Miről köteles a KFM gondoskodni, ha a tűzesetes vonat állomásközben megállt 

és nem tud tovább haladni? ( 6.158.-6.160.) 

235. Mikor rendelhető ki a műszaki ügyeletes a tűzesetes vonathoz ellenőrzésre? 

Milyen irányban és hogyan kell tűz esetén az alagúti mentést elvégezni? 

Milyen teendők vannak még a tűzesetes vonattal kapcsolatosan? ( 6.161.-

6.168.) 

236. Ismertesse az utasrosszullétre és az utasbalesetre vonatkozó általános 

előírásokat! ( 6.169.-6.179.) 

237. Mi a teendő, ha a vonaton utasrosszullét következik be? (6.180.- 6.183.) 

238. Mi a teendő, ha az állomáson vagy a vonaton haláleset történik? 
239. Mi az eljárás, ha utas a pályára került? ( 6.189.-6.192.) 
240. Ismertesse a gázolás esetére vonatkozó előírásokat! ( 6.193.-6.203.) 
241. 234. Milyen feladatai vannak a helyszíni megbízottnak gázolás esetén? 
242. ( 6.204.-6.206.) 
243. 235. Hogyan történik a baleset dokumentálása? ( 6.207.-6.210.) 
244. 236. Milyen előírásokat kell betartani váltófelvágás esetén? (6.211.-6.221.) 
245. 237. Hogyan történik a villamosvezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen? 
246. ( 6.222.-6.229.) 
247. 238. Ismertesse az állomás távolságú közlekedésre vonatkozó előírásokat! 
248. ( 6.230.-6.240.) 
249. 239. Ismertesse a helytelen irányú közlekedésre vonatkozó előírásokat! 
250. ( 6.241.-6.252.) 
251. 240. Ismertesse az egyvágányú közlekedésre vonatkozó előírásokat! 
252. ( 6.253.-6.256.) 

a. 241. Milyen eseményeket kell havária eseménynek tekinteni és milyen 
b. általános előírásokat kell betartani bekövetkezésük esetén? ( 7.1.-7.9.) 

253. Hogyan kell elvégezni az állomási menekítést közvetlen veszélyeztetés esetén? 
( 7.10.-7.12.) 

254. Hogyan kell elvégezni az alagúti kiszállítást havária esemény esetén? ( 7.13.-

7.17.) 

255. Mi a teendő robbanóanyag, gyanús csomag észlelése esetén? ( 7.18.-

7.20.) 

256. Mi a teendő bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) esetén? ( 7.21.-
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7.27.) 

257. Mi a teendő vízbetörés (egyéb havária esemény) bekövetkezése esetén?

 ( 7.28.-7.32.) 

258. Mi a helyszínbiztosítás? Milyen feladatai vannak a helyszín 

biztosítását végző személynek? ( 7.33.-7.34.) 

259. Ismertesse az üzemszünet fogalmát és az üzemszüneti munkák 

megszervezésének rendjét! ( 2.130., 8.1.-8.14.) 

260. Ismertesse a feszültségmentes pályára történő belépés rendjét! ( 8.15.-

8.27.) 

261. Hogyan közlekedtethető üzemidő alatt szolgálati vonat feszültség alatti pályán?

 ( 8.28.-8.31.) 

262. Miről kell gondoskodni a szolgálati vonat forgalomba állása előtt? Hogyan 

állhat forgalomba a szolgálati vonat? ( 8.33.-8.36.) 

263. Milyen közlekedési módjai lehetnek a szolgálati vonatnak? (8.37.-

8.40.) 

264. Mikor köteles a KFM az állomásközt lezárni? Mi a KFM kötelessége az 

állomásköz lezárással kapcsolatosan? ( 8.41.-8.43.) 

265. Mekkora a szolgálati vonatok sebessége feszültségmentes pályán? ( 8.44.) 

266. Mi a teendő, ha rádiótelefon vagy hírközlő berendezés meghibásodik a 

szolgálati vonat közlekedése során? ( 8.45.-8.48.) 

267. Hogyan lehet az M4 metró vonalon személyszállító vonatok között szolgálati 

vonatot közlekedtetni? ( 8.50.) 

268. Mikor és hogyan lehet tolatási mozgást megkezdeni? ( 9.1.-9.8.) 

269. Mit kötelező tartani az ATPR üzemmódban végrehajtott tolatási mozgás 

megkezdése előtt? ( 9.9.) 

270. Hogyan szabad fékezhetetlen kocsikat vagy szerelvényt mozgatni? ( 9.10.-

9.11.) 

271. Mikor kezdhető meg a tolatási mozgás és mekkorák lehetnek a megengedett 

sebességei? ( 9.12.-9.16.) 

272. Milyen előírást kell betartani a tolatás során állva maradó kocsikkal 

kapcsolatosan? ( 9.17.) 

273. Hogyan kell a járműveket megfutamodás ellen biztosítani? 

(9.18.-9.19.) 

274. Hogyan lehet vágánykapcsolatos állomáson tolatási mozgást végezni? ( 9.26.-

9.27.) 

275. Hogyan lehet a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain tolatási mozgást 

végezni? ( 9.28.-9.37.) 

276. Hogyan lehet a járműtelep harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányain 

tolatási mozgást végezni? ( 9.38.-9.48.) 

277. Hogyan történhet a járművek kapcsolása és milyen előírásokat kell betartani 

kapcsoláskor? ( 9.49.-9.55.) 

278. Ismertesse az M4 metró vonalon alkalmazható próbafutások lehetőségeit és a 

járműtelepi próbafutás általános előírásait? (   10.1.- 10.15.) 

279. Hogyan történik a próbafutás igénylése?        ( 10.16.-10.18.) 

280. Milyen személyek vehetnek részt próbafutásban és milyen 
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kötelességük van? ( 10.19.-10.26.) 

281. Milyen előírás vonatkozik a próbafutást végző szerelvény sebességére 

vonatkozóan a felszíni és alagúti próbapályán? ( 10.27.-10.30.) 

282. Milyen előírásokat kell betartani és  mekkora

 sebességek alkalmazhatók a járműtelepi próbafutás során?  ( 

10.31.-10.34.) 

283. Mit kötelező elvégezni az alagúti próbapályán történő próbafutás 

engedélyezése előtt? ( 10.35.-10.40.) 

284. Mi a járművezető kötelessége a próbafutás esetén

 előforduló hibajelzésekkel kapcsolatosan? ( 10.42.-10.47.) 

285. Milyen előírásokat kell betartani a próbafutással

 kapcsolatosan kedvezőtlen időjárás esetén? ( 10.48.-10.51.) 

286. Hogyan és mikor engedélyezhető az ATC berendezés próbája a járműtelepi 

próbapályán? ( 10.52.-10.56.) 

287. Hogyan történik a próbafutás bekapcsolt szervízkapcsolóval? ( 10.57.-10.60.) 

288. Hogyan történik a próbafutás befejezése? ( 10.61.-10.63.) 

289. Hogyan történik a tesztfutás lebonyolítása? ( 10.64.-10.65.) 

290. Hogyan történik a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség 

alá helyezése és feszültségmentesítése? ( 11.1.-11.9.) 

291. Ismertesse a be- és kilépés rendjét a járműtelep harmadik-sínnel ellátott 

vágányaira! ( 11.10.-11.14.) 

292. Hány fő forgalmi dolgozó teljesít szolgálatot az M4 metró vonal állomásain?

 Hogyan köteles a munkáját minden metró dolgozó végezni? 

293. ( 12.1.-12.7.) 

294. Mivel kell az állomásokat felszerelni az utasok védelme, tájékoztatása, 

ellenőrzése érdekében? Milyen előírások vonatkoznak még az állomás 

területére? ( 12.8.-12.12.) 

295. Ismertesse az állomási utasterek ellenőrzésére vonatkozó előírásokat! ( 

12.13.-12.20.) 

296. Milyen előírásokat kell betartani az utastájékoztatásra vonatkozóan? ( 12.21.-

12.30.) 

297. Ismertesse az utasok védelmére vonatkozó előírásokat!( 12.31.- 12.36.) 

298. Hogyan kell üzemidőben a mozgólépcsőket üzemeltetni és mikor lehet ettől 

eltérni? Mit kötelező ilyen esetben a szolgálati naplóba rögzíteni? 

299. ( 12.37.-12.39.) 

300. Mit tartalmaz és mit jelent a mozgólépcső gépkezelő részéről a távvezérlésre 

történő írásbeli átadás? ( 12.40.-12.41.) 

301. Milyen előírásokat kell betartani a mozgólépcsők üzemeltetésére és 

meghibásodásukra vonatkozóan? ( 12.42.-12.52.) 

302. Hogyan kell az állomásokon a mozgólépcsőket indítani és leállítani? ( 12.53.-

12.60.) 

303. Ismertesse a mozgólépcsők meghibásodása esetén

 követendő eljárást! ( 12.61.-12.63.) 

304. Mikor köteles a forgalmi dolgozó a mozgólépcsőt leállítani és mi a teendő 

mozgólépcső baleset esetén? ( 12.65.-12.73.) 



851  

305. Hogyan lehet szolgálati küldeményt szállítani mozgólépcsőn? ( 

12.74.-12.85.) 

306. Mi szerint közlekednek a személyszállító és a szolgálati vonatok? ( 13.1.-13.2.) 

307. Milyen jellemző menetrendek lehetnek, mit kell biztosítaniuk és milyen 

megjelenési formája lehet egy adott menetrendnek? ( 13.4.-13.6.) 

308. Mit kell még a menetrenddel egyidejűleg elkészíteni? Milyen jellemző alap 

adatokat tartalmaz a menetrend? ( 13.8.-13.9.) 

309. Mit tartalmaz a menetrendi meghirdetés? ( 13.12.-13.13.) 

310. Ismertesse a menetrendszerű közlekedésre vonatkozó előírásokat! ( 13.16.-

13.23.) 

311. Hogyan kezeli a rendszer a menetrendtől való

 eltéréseket? (13.24.-13.25.) 

312. Milyen menetjellegeket, álmási tartózkodási időket és menetrendi eltéréseket 

ismer? ( 13.26.-13.28.) 

313. Mit nevezünk késésnek, sietésnek és vonali eltérésnek? (13.29.- 13.31.) 

314. Mi a KFM kötelessége késés és sietés esetén? ( 13.32.-13.38.) 

315. Mi a KFM kötelessége kötött menetrendi időszakban történő eltérés és 

megnövekedett utasforgalom esetén? ( 13.39.-13.43.) 

316. Hogyan kell a forgalmat megszervezni járműhiba

 esetén, menetkimaradáskor illetve többletmenet esetén? ( 13.44.-13.47.) 

317. Ismertesse a vonatok számozását! ( 13.48.-13.51.) 

318. Ismertesse a szolgálati okmány fogalmát és a kezelésükre vonatkozó 

előírásokat! ( 13.52.-13.63.) 

319. Milyen előírások vonatkoznak a „Hibaelőjegyzési könyv” vezetésére? ( 13.64.-

13.66.) 

320. Minek kell tekinteni a munkalapot, az írásbeli rendelkezést és hogyan kell 

eljárni velük? ( 13.67.-13.70.) 

321. Mekkora a  megengedett legnagyobb sebesség váltón való 

áthaladáskor?  ( 1. számú melléklet 

 

Mozgólépcső kezelői ismeretek (BKV ZRt. Dl-Buda-Rákospalota M4 metróvonal 
F.2. Forgalmi utasításból) 

 
Írásbeli kérdések 

 
1. A mozgólépcsők üzemeltetése során a felügyeletet és irányítást az ÁDI látja el. 

(Igaz/Hamis) 

2. Mivel rendelkeznek -, és milyen jogkörük van a felügyeleti szerv tagjainak? 

3. Milyen feltételei vannak a mozgólépcsők létesítésére és használatba vételére 

vonatkozóan? 

4.  A mozgólépcsők üzemeltetésének feladatait a Mozgólépcső Szakszolgálat 

látja el egyedül. (Igaz/Hamis) 

5. A forgalmi szolgálatnak nincs feladata a mozgólépcsők üzemeltetésében 
(Igaz/Hamis) 

6. Van-e feladata az utasok védelme érdekében a JÁDI-nak?  (Igen/Nem) 
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7. Mit tud a műszaki menetrendről, és mely esetekben szabad ettől eltérni? 

8. A megnövekedett utasforgalmi igény nem minősül forgalmi menetrendi 

eltérésnek! (Igaz/hamis) 

9. Üzemeltethető mozgólépcs az utasforgalmi időszakon túl? (Igen/Nem) 

10. Hogyan történik a mozgólépcsők forgalomba helyezése, ha az állomáson 

üzemszünetben mozgólépcső kezelő teljesít szolgálatot? 

11. Hogyan történik a mozgólépcsők forgalomba helyezése, ha az állomáson 

üzemszünetben mozgólépcső kezelő nem teljesít szolgálatot? 

12. Hogyan használhatják a társszolgálatok üzemidőn kívül a mozgólépcsőt? 

13. Sorolja fel azokat az eseteket, amikor köteles az állomási forgalmi személyzet 

a mozgólépcsőt leállítani 

14. Mi a teendő, ha a mélyállomások mozgólépcsői közül egy vagy több 

mozgólépcső helyi üzemeltetéssel sem működtethető? 

 
Szóbeli kérdések 

 
1. Ki látja el a mozgólépcsők üzemeltetése során a felügyeletet és irányítást? 

2. Mivel rendelkeznek -, és milyen jogkörük van a felügyeleti szerv tagjainak? 

3. Milyen feltételei vannak a mozgólépcsők létesítésére és használatba vételére 

vonatkozóan? 

4. Mondja el, hogy mely szolgálatok látják el a mozgólépcsők üzemeltetésének 

feladatait? 

5. Ismertesse a Forgalmi Szolgálatok feladatait! 

6. Ismertesse az utasok védelmére vonatkozó szabályokat! 

7. Mit tud a műszaki menetrendről, és mely esetekben szabad ettől eltérni? 

8. Sorolja fel azokat az eseteket, amelyek nem minősülnek forgalmi menetrendi 

eltérésnek! 

9. Milyen szabályok vonatkoznak az utasforgalmi időn kívüli mozgólépcső 

üzemeltetésére? 

10. Hogyan történik a mozgólépcsők forgalomba helyezése, ha az állomáson 

üzemszünetben mozgólépcső kezelő teljesít szolgálatot? 

11. Hogyan történik a mozgólépcsők forgalomba helyezése, ha az állomáson 

üzemszünetben mozgólépcső kezelő nem teljesít szolgálatot? 

12. Ismertesse a mozgólépcsők kezelésére vonatkozó szabályokat! 

13. Ismertesse, üzemidőben hogyan történik a szolgálati küldemények szállítása 

mozgólépcsőn? Ismertesse, üzemszüneti időben hogyan történik a szolgálati 

küldemények szállítása mozgólépcsőn? 

14. Ismertesse, azokat a szabályokat, amelyek a társszolgálatok általi 

mozgólépcső használatára vonatkoznak! 

15. Sorolja fel azokat az eseteket, amikor köteles az állomási forgalmi személyzet 

a mozgólépcsőt leállítani! Mi a teendő, ha a mozgólépcsőn baleset történt? 

16. Mi a teendő, ha a mélyállomások mozgólépcsői közül egy vagy több 

mozgólépcső helyi üzemeltetéssel sem működtethető? 
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BKV Zrt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 
Írásbeli kérdések 

 

1. Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, EDI, 
és a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? (23.) 

2. Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről? (34.) 

3. Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
közlekedéséről szóló értesítésnek? (34.) 

4. A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati vonatok 
közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? (34.) 

5. Mikor szabad járműveket összekapcsolni? (47.) 
6. Hogyan közlekednek a szolgálati vonatok a forgalomba állás helyéig? (171.) 
7. Szolgálati hellyel el nem látott helyen történő forgalomba állás esetén hol kell 

érvényesíttetni a szolgálati vonat okmányait? (172.) 
8. Mi a teendője a szolgálati vonat tolatásvezetőjének a forgalomba állás előtt? 

(173.) 
9. Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? (173) 
10. Ki érvényesíti a szolgálati vonat menetokmányát? (174.) 
11. Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? (176) 
12. Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-próbát 

tartani? (177.) 
13. Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan személyek, akik a 

feszültség és forgalom alatti pályára való, belépésre jogosító igazolvánnyal 
rendelkeznek? (186.) 

14. Szállíthatók-e a szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik munkalappal nem 
rendelkeznek? (187.) 

15. Mikor hagyhatja el a munkacsapat a szolgálati vonatot a munkavégzés helyén? 
(191.) 

16. Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai 
betartsák az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági 
szabályokat? (188) 

17. Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 
továbbhaladására? (200.) 

18. A kiállás helyén szolgálatot teljesítő forgalomi dolgozó aláírása miért szükséges 
a szolgálati vonat menetokmányán? (215.) 

19. Mi a teendője a szolgálati vonat kiállításának helyén szolgálatot teljesítő 
forgalmi dolgozónak? (215.) 

20. Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? (219.) 
21. A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 

megbízottja hogyan köteles intézkedni? (223.) 
22. Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 

segélyvonatot kérni? (227.) 
23. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? (230.) 

 

 
Szóbeli kérdések 

 
1. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! 
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(1;4,6.) 

2. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 

3. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 

4. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat!(21-34.) 

5. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 

6. Ismertesse a külső felek részére történ ő szállítás szabályait! (40-46.) 

7. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47- 

53.) 

8. Ismertesse a z önműködő kapcsolószerkezettel történő járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (54.) 

9. Ismertesse a Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülékkel történő 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (55-65.) 

10. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (66-73.) 

11. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 

12. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (8087.) 

13. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! 

(88-93.) 

14. Ismertesse a félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolását! (94- 

96.) 

15. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 

16. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! 

(107-110.) 

17. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 

18. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121- 

126.) 

19. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 

20. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-15.) 

21. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146- 

160.) 

22.  Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 

23. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános 

szabályokat! (169-182.) 

24. Ismertesse a munkacsapat szolgálati vonaton történő szállításának 

szabályait! (183-192.) 

25. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 

26. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 

27. Ismertesse a szolgálati vonat kiállását a forgalomból! (215-218.) 

28. Ismertesse a szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli eseményekre 

vonatkozó általános előírásokat! (219-224.) 

29. Ismertesse a szolgálati vonat meghibásodásakor követendő eljárást! (225- 
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230.) 

30. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat légfékberendezése teljes egészében 

meghibásodik?(225.) 

31. Ismertesse a vontatójárművek napi vizsgálatára vonatkozó általános 

előírásokat! (1.sz. melléklet) 

32. A vontatójárművek napi vizsgálata során, mely esetekben köteles a 

mozdonyvezető a járművét üzemképtelennek nyilvánítani? (1.sz. melléklet) 

33. Ismertesse a vontatójárművek fékberendezéseinek általános ellenőrzését! (59-

60.oldal) 

34. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kiskocsit továbbító 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

35. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség rakott transzformátor- szállító 

kocsit továbbító szolgálati vonattal? (2.sz. melléklet) 

36. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékezéssel közlekedő 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

37. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség részleges légfékhibával 

közlekedő szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

38. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrahasználat esetén, a 

szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. melléklet) 

39. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fedezett közúti átjárón 

áthaladó szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

40. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kocsit továbbító 

szolgálati vonatnál, járműtelepi és líravágányokon? (2.sz. melléklet) 

41. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a szétkapcsolt kocsikról 

történő lejárás alkalmával, a lekapcsolt járműtől számított 10 méterig? (2.sz. 

melléklet) 

42. Hol van a szolgálati vonatok forgalomba állási helye az É-D-i metróvonalon? 

(3.sz. melléklet) 

43. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrás kocsi munkaterületen 

belüli mozgatásakor, kinyújtott létrával? (2.sz. melléklet) 

44. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létesítményen belüli 

tolatáskor? (2.sz. melléklet) 
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45. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 

motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. melléklet) 

46. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség UDJ-vel történő daruzás 

esetén, a szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. ellékelt) 

47. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fordítókorongra, tolópadra 

történő ráhaladáskor? (2.sz. melléklet) 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

Az elérhető maximális pontszám 50 pont. 

A megfelelt szinthez 30 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal 

F.2. Forgalmi Utasítás (VHF/75600-1/2017-NFM) hatálya alá
 tartozó pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos 
fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott 
jelzéseket, a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a 
használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő közlekedés 
szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító és a szolgálati vonat közlekedése- 

, tolatás-, próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, valamint a V.1. Szolgálati Szabályzat-, és a 
SZVVHU vonatkozó előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
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szolgálati okmányok kezelését, a vonatok számozását. 

• Ismeri a Metró vasúti pályával kapcsolatos alapfogalmakat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a mozgólépcsők forgalmi üzemeltetésével 
és az állomások utasforgalmának megszervezésével kapcsolatos 
szabályokat. 
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40/A. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: TOLATÁSVEZETŐ (BKV RT. 

METRÓ F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 48 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 20 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasításból (235/0/2005.), 

• 20 kérdés a BKV Rt. METRÓ F. 2. Forgalmi Utasításból (235/0/2005.), 

• 8 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 70 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 2 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasításból (235/0/2005.), 

• 2 kérdés a BKV Rt. METRÓ F. 2. Forgalmi Utasításból (235/0/2005.) 

• 2 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama:45 perc 

 

Alkalmazott módszertan 
Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!) 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.) 
 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 
 
2. Jelzők és jelzőeszközök 

2.1. Jelzőkkel és jelzőeszközökkel kapcsolatos általános rendelkezések (fogalmak, 
csoportosításuk módjai, használatuk, kezelésük, értelmezésük). A jelzés 
parancs elve. 

 
3. Fényjelzők és jelzéseik 

3.1. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések (fajtái, jelzési képek és értelmezésük) 
3.2. A tolatási jelzőkre vonatkozó rendelkezések (fajtái, jelzési képek és 

értelmezésük) 
3.3. A különleges jelzőkre vonatkozó rendelkezések (fajtái, jelzési képek és 

értelmezésük) 
 

4. Egyéb jelzők és jelzéseik  
(fajtái, elhelyezésükre vonatkozó szabályok, jelzéseik értelmezése) 
4.1. Váltójelzők 
4.2. Vágányzáró jelző 
4.3. Megállás helye jelzők 
4.4. Engedélykérés kötelező jelző 
4.5. Állandó lassúmenet jelzők 
4.6. Fékezés kezdete jelzők 
4.7. Vészfékezés kezdete jelzők 
4.8. Vonathossz jelző 
4.9. A villamos vontatás jelzései 
4.10. Feszültségállapot jelző 

 
5. Érvénytelen és használhatatlan jelzők 

5.1. Érvénytelen jelzők 
5.2. Használhatatlan jelzők 

 
6. Hordozható jelzőeszközök (kihelyezésük módja és esetei, értelmezésük) 

6.1. Ideiglenes lassúmenet jelzései 
6.2. A járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
6.3. A „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz 

  

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_049
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_138


860  

 
7. A Metró dolgozóinak kézi jelzései 

(A jelzésnek látási viszonyoknak megfelelő szabályos adási módjai, illetve az 
alkalmazott jelzőeszközök és kiegészítő jelzések) 

7.1. „Megállj!” jelzés a közúti járművek részére 
7.2. „Megállj!” jelzés a vasúti járművek részére 
7.3. Állomáson alkalmazandó kézi jelzések 
7.4. A tolató személyzet kézi jelzései 
7.5. A működéspróba kézi jelzései 

 
8. A mozdony-és vonatszemélyzet hangjelzései 

( A jelzés adás módja, esetei, és értelmezése) 
 

9. Jelzések a vonatokon és járműveken 
( A jelzés adás módja, esetei, és értelmezése) 
 

10. Figyelmeztető jelek 
(Kihelyezésükre vonatkozó szabályok, jelentésük) 
10.1. Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 
10.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
10.3. Előre helyezett önműködő vonatmegállító berendezésre figyelmeztető jel 
10.4. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
10.5. Szelvény tábla 
10.6. Távbeszélő csatlakozó jelölése 

 
11. Mellékletek 

11.1. 1. számú melléklet (Szolgálatban levő dolgozók felszerelése 
jelzőeszközökkel) 

11.2. 2. számú melléklet (Felelősség a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető 
jelek elhelyezéséért, karbantartásáért) 

 

 
BKV Rt. METRÓ F. 2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.) 

 
1. Az F.2. Utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, az utasítás ismerete, kiegészítő 

utasítások, szabályzatok, függelékek. 
 

2. Az utasításban használt fogalmak meghatározása  
2.1. Szakterület 
2.2. Forgalmi szolgálat 
2.3. Szolgálati főnök, szolgálati elöljáró 
2.4. Szolgálati hely 
2.5. Szolgálati okmány 
2.6. Parancskönyv 
2.7. Rendelkezés, rendelkezési jog átadása 
2.8. Központi forgalmi menetirányító 
2.9. Központi forgalmi menetirányító megbízottja 

  

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_140
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_140
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_143
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_145
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_148
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_159
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_160
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_180
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_182
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_183
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_tabla1
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2.10. Forgalmi szolgálattevő 
2.11. A járműtelepi forgalmi szolgálattevő  
2.12. Műszakvezető diszpécser 
2.13. Állomási diszpécser 
2.14. Kocsiszíni diszpécser 
2.15. Járművezető instruktor 
2.16. Motorkocsi-vezető 
2.17. motorkocsi-segédvezető  
2.18. Mozdonyvezető 
2.19. Tolatásvezető 
2.20. Energiadiszpécser 
2.21. Műszaki diszpécser 
2.22. Űrszelvény 
2.23. Rakszelvény 
2.24. Forgalmi vágányok 
2.25. Jobb vágány, bal vágány 
2.26. Helyes irány, helytelen irány 
2.27. Kihúzó vágány 
2.28. Csonka vágány 
2.29. Vágányzár 
2.30. Vágányút 
2.31. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.32. Állomás 
2.33. Állomásköz 
2.34. Térköz 
2.35. Állomástávolságú közlekedés 
2.36. Foglalt vágányra járás 
2.37. Járműtelep 
2.38. Kitérő 
2.39. Biztosított váltó 
2.40. Lezárt váltó 
2.41. Le nem zárt váltó 
2.42. Érintett váltó 
2.43. Védőváltó 
2.44. A váltó helyes állása 
2.45. A váltó jobbra áll,  
2.46. A váltó balra áll,  
2.47. Váltófelvágás 
2.48. Harmadik-sín 
2.49. Rövidre záró földelő megszakító 
2.50. A peronvész (PV) áramkör  
2.51. Az alagúti kioldó (AK) áramkör  
2.52. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.53. Kezelési körzet 
2.54. Hírközlő berendezések 
2.55. Hangrögzítő berendezés 
2.56. Tolatás 
2.57. Járműmegfutamodás 
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2.58. Szerelvény 
2.59. Vonat 
2.60. Vonatszemélyzet 
2.61. Vonatfordítás 
2.62. A vonatnál alkalmazható sebesség 
2.63. Menetdiagram 
2.64. Üzemi fékút 
2.65. Vészfékút 
2.66. Csökkentett fékút 
2.67. A vonat üzemképtelen 
2.68. A vonat mozgásképtelen 
2.69. A vonat gördülés-képtelen 
2.70. Szolgálati vonat 
2.71. Menetrend 
2.72. Menetrendi nap 
2.73. Üzemkezdet 
2.74. Forgalomba helyezés 
2.75. Üzemidő, Üzemszünet, Üzemszerű forgalom 
2.76. Rendkívüli esemény 
2.77. Függelék 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása  

3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Szolgálatra jelentkezés 
3.5. Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása 
3.6. Betegség bejelentése 
3.7. Szolgálat átadás, átvétel 
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.9. Szolgálat ellenőrzése 
3.10. Szolgálati fegyelem 
3.11. Szolgálati felelősség 
3.12. Szolgálati út 
3.13. Rendelkezések kiadása 
3.14. Szóbeli rendelkezések 
3.15. Írásbeli rendelkezések 
3.16. A jelző és vasútbiztosító berendezések kezelése 

 
4. Üzemszerű forgalom 

4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Vonal forgalomba helyezése 
4.3. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
4.4. Kilépések rendje, Hozzájárulások 
4.5. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tároló helyekre 
4.6. Állomási jelentések 
4.7. A váltók próbája 
4.8. A pálya feszültség alá helyezése 
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4.9. Vonali szerelvénytárolás 
4.10. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
4.11. Közlekedés két metróvonalat összekötő vágányon 
4.12. A vonal forgalmának leállítása 
4.13. A pálya feszültségmentesítése 
4.14. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tároló helyről 

 
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Hívójelzés esetén követendő eljárás 
5.3. Foglalt vágányra járás 
5.4. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás 

 
6. Rendkívüli események  

6.1. Általános rendelkezések 
6.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje 
6.3. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.4. A KFM - en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 
6.5. Peronvész kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályai 
6.6. Eljárás tűz esetén 
6.7. Váltófelvágás 
6.8. Villamos-vezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen 
6.9. Állomástávolságú közlekedés, Helytelen irányú közlekedés 

 
7. Üzemszünet 

7.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
7.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
7.3. Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 
7.4. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
8. Tolatási műveletek 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon 
8.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon 
8.4. Tolatás járműtelepen harmadik- sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon 
8.5. Járművek kapcsolása 

 
9. A járműtelep harmadik sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése 
9.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
10. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok 

10.1. Vonatok számozása 
10.2. Szolgálati okmányok, menetokmányok 
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11. Mellékletek 

11.1. 1.sz. melléklet: Megengedett legnagyobb sebesség váltón való 
áthaladáskor 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 
1. Általános rendelkezések  

1.1. Az SZVVHU tartalma, hatálya, jóváhagyása 
1.2. Az SZVVHU ismerete, munkakörök 

 
2. A szolgálati vonatok megrendelése   

2.1. Heti egyeztetés, Napi egyeztetés 
2.2. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.3. Szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 
2.4. A szolgálati vonatok munkatervének megvalósítása 
2.5. Szállítás külső felek részére 

 
3. Szolgálati vonatok összeállítása 

3.1. Járművek kapcsolása 
3.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
3.3. Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülék 
3.4. Féktömlők kapcsolása 
3.5. Kapcsolás merev kapcsolórúddal 
3.6. Középütközős járművek kapcsolása 
3.7. A félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolása 
3.8. Kapcsolás rakománnyal, Szükségkapcsolás 
3.9. Járművek vizsgálata 
3.10. Kocsik megrakása, Rakodási szabályok,Rakszelvényen túlnyúló 

rakomány továbbítása 
3.11. Vonat összeállítás 
3.12. A fékpróba, Rövidített fékpróba 

 
4. A közlekedés lebonyolítása 

4.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
4.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
4.3. Kocsi leakasztás 
4.4. Közlekedés két vontatójárművel 
4.5. Szolgálati vonat kiállítása a forgalomból 

 
5. Rendkívüli események 

5.1. A szolgálati vonat meghibásodása 
 

6. MELLÉKLETEK 
6.1. 1. sz. melléklet: Vontatójárművek napi vizsgálata 
6.2. 2. sz. melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek  
6.3. 3. sz. melléklet: A szolgálati vonatok forgalomba állásának helyei 
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6.4. 4. sz. melléklet: Az UDJ üzemeltetésével kapcsolatos különleges előírások  
6.5. 5. sz. melléklet: A 012 psz. létrás kocsi üzemeltetésével kapcsolatos 

különleges előírások 
6.6. 6/A. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Dízel-mozdonyok 
6.7. 6/B. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Teher-vágánygépkocsik 
6.8. 6/C. sz. melléklet: Pályaépítő járművek műszaki adatai 
6.9. 7/A. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik 
6.10. 7/B. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik M4 
6.11. 7/C. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik  
6.12. 7/D. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik 

M4 
6.13. 7/E. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik  
6.14. 7/F. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik 

M-4  
6.15. 8/A. sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható 

elegysúlyok 
6.16. 9/A. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – MillFAV vonal  
6.17. 9/B. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Kelet-nyugati vonal  
6.18. 9/C. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Észak-déli vonal  
6.19. 9/D. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – M4 vonal  
6.20. 9/E. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Összekötő vágány 
 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 
BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 
Kérdés Kérdés típusa Utasítás 

pontja 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás előírásai kötelező érvényűek a metró valamennyi 
szakterületére és minden metró dolgozóra, ezen kívül a tervező és kivitelező 
szervekre. 

Igaz- Hamis (F.1.5.) 
 

Az utasítás teljes szövegét ismernie kell a társszolgálatok azon 
munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával 
összefügg. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A társszolgálatok azon munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom 
lebonyolításával összefügg, az utasítás kijelölt részeiből kell vizsgát tenniük. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A jelzők-, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek jelzése parancs, mely azonnali 
és feltétlen végrehajtást követel. 
 

Igaz- Hamis (F.1.12.) 
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A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel adhatók. A figyelmeztető jelek 
valamely veszély miatt fokozott figyelemre intenek, vagy tájékoztatnak 
valamiről. 
 

Igaz- Hamis (F.1.178.) 

Az olyan jelzést, amely más jelzéssel összetéveszthető, aggályosnak kell 
tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

A kétes jelzés olyan jelzés, mely hiányos.  Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az „egyidőben adott eltérő értelmű „jelzések kétes jelzésnek minősülnek. Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni. Igaz- Hamis  

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, aggályosnak kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, kétes jelzésnek kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

A fényjelzők a környezeti világítástól függően, egy vagy több fényforrással, 
azok színével fejezik ki jelzéseiket. 

Igaz- Hamis (F.1.21.) 

A szolgálatban lévő dolgozók az 1. sz. mellékletben előírt jelzőeszközöket 
kötelesek állandóan maguknál tartani. 

Igaz- Hamis (F.1.29.) 

A főjelzők a váltókkal és a vágányfoglaltsággal, valamint egymással általában 
szerkezeti függőségben vannak, a függést a biztosítóberendezés valósítja 
meg. 
 

Igaz- Hamis (F.1.34.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő dolgozó 
állítja „Megállj!” állásra (kézi vezérlés), a továbbhaladást engedélyező jelzés 
a vonat haladásának hatására önműködően jelenik meg.  

Igaz- Hamis (F.1.38.) 

A félig önműködő jelzőket kezelő személy állítja továbbhaladást engedélyező 
állásba, a „Megállj!” jelzés azonban a haladó vonat hatására önműködő jelenik 
meg.  

Igaz- Hamis (F.1.38.) 

Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén az alakjelzőket ki kell 
világítani. 

Igaz- Hamis (F.1.21.) 

Érvénytelen jelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőn rajta van az 
„Érvénytelenítő jelzés” vagy a vonatszemélyzet értesítése megtörtént. 

Igaz- Hamis (F.1.120.) 

Sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén, a vonat elejét legalább 
két fehér fényű, előre világító lámpával kell megjelölni.  

Igaz- Hamis (F.1.168.) 

Mi a jelző? Feleletválasztós (F.1.10.) 

Melyek a jelzésadására használható jelzőeszközök? Feleletválasztós (F.1.11.) 

A jelzők és jelzőeszközök jelzése parancs,.. Feleletválasztós (F.1.12.) 

Kik a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozók? Feleletválasztós (F.1.12.) 

Milyenek lehetnek a jelzések? Feleletválasztós (F.1.17.) 

A szabadlátás akkor korlátozott, ha.. Feleletválasztós (F.1.19.) 

Mikor korlátozott a távolbalátás? Feleletválasztós (F.1.19.) 

Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? Feleletválasztós (F.1.20.) 

Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? Feleletválasztós (F.1.23.) 

Hogyan kell használni jelzésadás közben a kézi jelzőeszközöket? Feleletválasztós (F.1.24.) 

Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? Feleletválasztós (F.1.24.) 
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Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? Feleletválasztós (F.1.27.) 

Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? Feleletválasztós (F.1.28.) 

Mi az eljárás hiányos jelzés észlelésekor? Feleletválasztós (F.1.28.) 

Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők? Feleletválasztós (F.1.33.) 

Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? Feleletválasztós (F.1.35.) 

Rendeltetésük szerint milyenek lehetnek a tolatási jelzők? Feleletválasztós (F.1.36.) 

Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? Feleletválasztós (F.1.78.) 

Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv. Feleletválasztós (F.1.82.) 

Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 
váltakozó csíkozása 10 cm széles? 

Feleletválasztós (F.1.83.) 

Mi a neve a három egyenlő részre festett „fehér -fekete-fehér” színű 
gerendának vagy síndarabnak? Hol kell elhelyezni? 

Feleletválasztós (F.1.99.) 

Hol helyezik el azt a négyszög alakú belülről kivilágítható háromfogalmú jelzőt, 
melynek felső részén kék, alsó részén fehér vízszintes téglalap van? 

Feleletválasztós (F.1.110.) 

Négyszög alakú jelző felső részén kék színű vízszintes téglalap világít. Mi a 
jelzés értelme? 

Feleletválasztós (F.1.111.) 

Fehér színű vízszintes téglalap villog egy négyszög alakú jelző alsó részén. 
Mi a jelzés értelme? 

Feleletválasztós (F.1.112.) 

Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 
fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? 

Feleletválasztós (F.1.113.) 

Mi a teendő, ha a „Feszültségállapot jelző” jelzése nem egyértelmű? Feleletválasztós (F.1.114.) 

Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? 

Feleletválasztós (F.1.115.) 

Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? Feleletválasztós (F.1.121.) 

Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén 
hol kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 
meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Sebességkorlátozást igénylő, üzemidőben jelentkező meghibásodás esetén 
a hibahely elejéhez elhelyezett sárga villogó jelzőlámpának mi a jelentése? 

Feleletválasztós (F.1.126.) 

Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa jelzésének értelme:.. Feleletválasztós (F.1.135.) 

Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Feleletválasztós (F.1.136.) 

Éjszakai üzemszünetben, ha a pályán vagy a pálya közelében munkacsapat 
dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét fedezni? 

Feleletválasztós (F.1.138.) 

Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére? Feleletválasztós (F.1.143.) 

Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával 
kell adni? 

Feleletválasztós (F.1.145.) 

Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? Feleletválasztós (F.1.145.) 

Melyik jelzést kell mindkét kar fej felett történő szétnyitásával  adni? Feleletválasztós (F.1.146.) 

Mi az a jelzés, melyet mindkét kar fej felett történő összezárásával kell adni? Feleletválasztós (F.1.147.) 

A tolató személyzet “Megállj!” kézi jelzése. Feleletválasztós (F.1.148.d.) 

Felhívás a figyelj jelzés adására! Feleletválasztós (F.1.148.e.) 



868  

Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával 
kell adni? 

Feleletválasztós (F.1.148.b.) 

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 
jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva:. 

Feleletválasztós (F.1.148.a.) 

Nappal kibontott jelzőzászló vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 
fehér fényű jelzőlámpa vállmagasságban mozdulatlanul oldalt tartva. 

Feleletválasztós (F.1.148.c.) 

Tolatás során mellőzhető-e a jelzések adása? Feleletválasztós (F.1.154.) 

Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 
mi határozza meg annak irányát? 

Feleletválasztós (F.1.156.) 

Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? Feleletválasztós (F.1.162.) 

Hogyan kell „Figyelj!” jelzést adnia a járművezetőnek? Feleletválasztós (F.1.163.) 

Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? Feleletválasztós (F.1.168.) 

Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? Feleletválasztós (F.1.168.) 

Mi az eljárás, ha a motorkocsikból összeállított vonaton mindkét beépített 
zárjelző meghibásodott? 

Feleletválasztós (F.1.169.) 

Téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot ábrázoló vörös nyíl. Feleletválasztós (F.1.179.) 

Hol alkalmazzák a téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot 
ábrázoló vörös nyílat? 

Feleletválasztós (F.1.179.) 

Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. Feleletválasztós (F.1.180.) 

Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? Feleletválasztós (F.1.183.) 

A pályán egyénileg munkát végző 
dolgozó  előírt jelzőeszköze : 

Feleletválasztós (1. sz. 
melléklet) 

 
  



869  

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.) SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Hol érvényes a BKV Rt. Metró F.1. Jelzési Utasítás? (4.) 

2. Kinek kell ismernie a BKV Rt. Metró F.1. Jelzési Utasítás teljes szövegét? (9.) 

3. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket, valamint a jelzőeszközöket? (10.;11.) 

4. Ismertesse a „jelző” fogalmát! (10.) 

5. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (11.) 

6. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (12.) 

7. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a vonatkozó szabályokat! (17-18.) 

8. Ismertesse a hallható jelzések adására vonatkozó előírásokat! (17,20.) 

9. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! (19.) 

10.Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! (19.) 

11.Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők? (33.) 

12.Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (11.) 

13.A kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó szabályok! (23-24.) 

14.Mely jelzéseket kell aggályosnak tekinteni, észlelésükkor mi a teendő? (28.) 

15.Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (28.) 

16.Hogyan csoportosítjuk forgalmi szempontból a jelzőket? Mi a jellemzőjük? (33-34.) 

17.Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket? (35.)ó 

18.Melyek a „tolatási jelzők”, és mi a feladatuk, jellemzőik? (34,36.) 

19.Melyek a „különleges jelzők”, mi a feladatuk, jellemzőik? (34,37.) 

20.Hogyan csoportosítjuk működés szempontjából a jelzőket? (38.) 

21.Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (43.) 

22.Ismertesse a főjelzők jelölésére vonatkozó előírásokat! (44a-b.) 

23.Ismertesse a tolatási jelzők jelölésére vonatkozó előírásokat! (44c-d.) 

24.Ismertesse a különleges jelzők jelölésére vonatkozó előírásokat! (44 e.) 

25.Ismertesse a „Vágányzáró főjelző” jelölésére vonatkozó előírásokat! (44 b.) 

26.Ismertesse a főjelzők melletti elhaladásra vonatkozó előírásokat! (50.) 

27.Ismertesse a „Megállj!” jelzésű főjelzők meghaladásának szabályait! (50.) 

28.Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (52 a-f.) 

29.Ismertesse a főjelzők „Szabad a továbbhaladás” jelzéseit! (52 a-d.) 

30.Ismertesse az egy szelvényben elhelyezett főjelző és tolatásjelző jelzései közötti 

összhangra vonatkozó előírásokat! (55-56.) 

31.Ismertesse a tolatási jelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (61-66.) 

32.Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! Mit jelez az egyszerű váltó jelzője? (71,73.) 

33.Ismertesse az átszelési váltók váltójelzőjének jelzéseit! (72.) 

34.Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! (80-81.) 

35.Ismertesse az egyszerű váltók váltójelzőinek jelzéseit, és az állítómű ellensúly 

(súlykörte) jelzéseinek értelmét (71,80-81.) 

36.Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (82.) 

37.Ismertesse a "Megállás helye" jelzőket és azok értelmezését! (83-85.) 

38.Ismertesse az "Engedélykérés kötelező" jelzőt, alkalmazási helyeit és  

értelmezését! (86.) 

39.Ismertesse az „Állandó lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, 

 értelmezésüket! (87-91.) 
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40.Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (98-99.) 

41.Ismertesse a „Vonathossz jelző”-re vonatkozó előírásokat! (102-103.) 

42.Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek értelmezését! 

(110-114.) 

43.Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (115.) 

44.Ismertesse a „használhatatlan” jelzőkre vonatkozó előírásokat! (121-123.) 

45.Ismertesse az „Ideiglenes lassúmenet” jelzéseit! (124-133.) 

46.A járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök, jelzéseik értelmezéset! 

(134-137) 

47.Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz elhelyezésére és 

jelzésének értelmezésére vonatkozó előírásokat! (138-139.) 

48.Ismertesse a „Megállj!” jelzés” adásmódját a közúti járművek részére! (140-142.) 

49.Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére? (143-

144.)  

50.Ismertesse a „„Szabad a továbbhaladás!” jelzést! (145.)  

51.Ismertesse a „tolató személyzet” kézi jelzéseit, adásukra vonatkozó előírásokat! 

(148.)  

52.Ismertesse a mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzéseit! (160-166.) 

53.Ismertesse a vonatokon és a járműveken alkalmazott jelzéseket! (167-169.)  

54.Ismertesse a "Nagyfeszültségre figyelmeztető jel"-et, az "Űrszelvénybe nyúló 

létesítményre figyelmeztető jel"-et, a "Szelvény táblát"! (179-180,183.)  

55.Ismertesse a "Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel"-et, elhelyezését, és 

értelmezését! (182.) 56.Milyen jelzőeszközökkel kell rendelkeznie a tolatásvezetőnek? 

(1.sz.melléklet)  

56..Milyen jelzőeszközzel kell rendelkeznie a szolgálati vonat mozdonyvezetőjének? 

(1.sz. melléklet) 58.Milyen jelzőeszközzel kell rendelkeznie a Nyílt pályán dolgozó 

munkacsapatnak? (1.sz. mellékelet 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

KÉRDÉS Kérdés típusa Utasítás pontja 

A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan 
kell vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő 
munkavállaló eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó 
bejegyzést piros tintával kell megtenni. 

Igaz- Hamis 
 

 (F.2.12.42.) 

Minden munkavállaló, aki az állomáson balesetet vagy 
rosszullétet észlel, köteles azonnal jelenteni a közvetlen 
szolgálati elöljárójának és a KFM-nek, valamint köteles a 
mentőket értesíteni. 

Igaz- Hamis  (F.2.11.32.) 

Az állomások utastereit az első utasszállító vonat adott 
állomásra való érkezése előtt 10 perccel az utazóközönség 
rendelkezésére kell bocsátani. 

Igaz- Hamis  (F.2.11.5.) 



871  

Ha a munkavállaló a rendelkezésre jogosulttól olyan 
rendelkezést kap, amely az érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes, semmilyen körülmények között nem szabad 
végrehajtani, az esetet jelenteni kell a szolgálati főnöknek. 

Igaz- Hamis  (F.2.3.49.) 

Üzemszerű forgalomtól való eltérést jelent minden olyan 
körülmény, amely a METRÓ rendeltetésszerű működését 
gátolja. 

Igaz- Hamis . (F.2.2.85.)  

Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. Igaz- Hamis  (F.2.2.79.) 

Az űrszelvény annak a térnek a vágánytengelyre 
merőleges metszete, melyet a jármű és a rakomány 
együttesen elfoglalhat. 

Igaz- Hamis  (F.2.2.26.) 

Mit tartalmaz a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás? Feleletválasztós (F.2.1.1.) 

Kikre terjed ki a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás 
hatálya? 

Feleletválasztós (F.2.1.4.) 

A szolgálati főnök: Feleletválasztós (F.2.2.6.) 

Ki a szolgálati elöljáró? Feleletválasztós (F.2.2.7.) 

A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli 
eseménykor a KFM-et milyen rendelkezési jog illeti meg? 

Feleletválasztós (F.2.2.13.) 

Tolatásvezető Feleletválasztós (F.2.2.23.) 

Űrszelvény Feleletválasztós (F.2.2.26.) 

Rakszelvény Feleletválasztós (F.2.2.27.) 

Állomásköz Feleletválasztós (F.2.2.38.) 

Jobb vágány, bal vágány Feleletválasztós (F.2.2.29.) 

Harmadik-sín Feleletválasztós (F.2.2.51.) 

Feszültségmentesnek nyilvánítás Feleletválasztós (F.2.2.56.) 

Üzemkezdet Feleletválasztós (F.2.2.80.) 

Mit nevezünk Üzemidőnek? Feleletválasztós (F.2.2.82.) 

Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? Feleletválasztós (F.2.3.25.) 

A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az 
engedélyével hagyhatja el? 

Feleletválasztós (F.2.3.27.) 

A rendelkezésre jogosult, hogyan köteles rendelkezéseit 
kiadni? 

Feleletválasztós (F.2.3.43.) 

Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű 
rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani? 

Kérdés típusa (F.2.4.1.) 

Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével 
kapcsolatos teendők végzését? 

Feleletválasztós (F.2.4.6.) 

Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? Feleletválasztós (F.2.4.6.) 

Ki köteles gondoskodni az üzemkezdetre figyelmeztető 
jelzések leadásáról? 

Feleletválasztós (F.2.4.7.) 

Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap 
leadása? 

Feleletválasztós (F.2.4.12.) 

A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti 
munkákkal kapcsolatos intézkedési jogukat mikor adják 
vissza a KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.4.20.) 

Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá 
helyezését? 

Feleletválasztós (F.2.4.25.) 
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Mekkora szolgálati küldemény szállítható személyvonaton 
a motorkocsi vezető engedélyével? 

Feleletválasztós (F.2.4.106.) 

Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő 
vágány felett? 

Feleletválasztós (F.2.4.111.) 

A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a 
pálya feszültségmentesítése? 

Feleletválasztós (F.2.4.121.) 

A forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal 
kapcsolatos intézkedési jogukat mikor kapják meg a KFM-
től? 

Feleletválasztós (F.2.4.131.) 

Üzemidőben, a pálya meghibásodása esetén, ha a hibás 
pályaszakaszon a forgalom fenntartható, a PFT szolgálat 
illetékesének döntéséig milyen sebességkorlátozást és 
hogyan köteles elrendelni a KFM? 

Feleletválasztós (F.2.5.62.) 

Ha valamely jelző önműködő vonatmegállító (autostop) 
berendezésének meghibásodása miatt a KFM nem a 
meghibásodott jelző előtt rendeli el az UAVA kikapcsolását, 
a kikapcsolt UAVA-val való közlekedésre vonatkozó 
sebességkorlátozás hol érvényes? 

Feleletválasztós (F.2.5.88.) 

Az állomástávolságú közlekedés esetét kivéve, mekkora 
lehet a kikapcsolt UAVA-val való közlekedés legnagyobb 
sebessége? 

Feleletválasztós (F.2.5.89.) 

Mikor végezhető a jelző- és vasútbiztosító berendezésen 
karbantartási munka? 

Feleletválasztós (F.2.5.102.) 

A rádiótelefon-hálózat üzemképtelensége esetén hogyan 
tartható fenn, a forgalom? 

Feleletválasztós (F.2.5.107.) 

Mi a teendő Jelző-, vasútbiztosító-, forgalomirányító- és 
hírközlő berendezés együttes és teljes 
használhatatlansága esetén? 

Feleletválasztós (F.2.5.110.) 

Mi a teendő, ha az állomás utasterének üzemi világítása 
teljesen megszűnik? 

Feleletválasztós (F.2.5.113.) 

Mi a teendő, ha a peronvész kapcsoló meghibásodik? Feleletválasztós (F.2.5.114.) 

Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a 
bekövetkezett rendkívüli eseményről? 

Feleletválasztós (F.2.6.1.) 

Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény 
bekövetkeztekor, ha a KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? 

Feleletválasztós (F.2.6.8.) 

Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a 
belépés a feszültség és forgalom alatti pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.12.) 

Hány fő léphet egyszerre a feszültség és forgalom alatti 
pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.12.) 

Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti 
pályára belépő munkacsapat minden tagjának? 

Feleletválasztós (F.2.6.20.) 

Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell 
végezni, a vonatok munkavégzés helyén történő 
áthaladására ki ad engedélyt? 

Feleletválasztós (F.2.6.23.) 

Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal 
történik, a forgalom és feszültség alatti pályára, ki köteles a 
beléptetést végző vonat továbbhaladásáról jelentést tenni 
a KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.6.24.) 

Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók 
léptek be a feszültség és forgalom alatti pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.27.) 
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Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, 
amelyben a feszültség és forgalom alatti pályán 
munkacsapat dolgozik? 

Feleletválasztós (F.2.6.27.) 

Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és 
feszültség alatti pályáról vonattal kilépő dolgozók? 

Feleletválasztós (F.2.6.31.) 

A forgalom és feszültség alatti pályáról vonattal kilépő 
dolgozók vonatra való felszállását ki köteles jelenteni a 
KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.6.33.) 

Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli 
kikapcsolást eseménynek tekinteni? 

Feleletválasztós (F.2.6.35.) 

Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, 
baleset elhárítás, mentés mi után végezhető? 

Feleletválasztós (F.2.6.38.) 

Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli 
feszültségmentesítést elvégezni? (Állomáson) 

Feleletválasztós (F.2.6.46.) 

Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész 
kapcsolót? 

Feleletválasztós (F.2.6.47.) 

Ki rendelheti el az állomások kiürítését, lezárását, illetve a 
vonatokból való rendkívüli alagúti kiszállítást? 

Feleletválasztós (F.2.6.58.) 

A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének 
észlelése esetén mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? 

Feleletválasztós (F.2.6.70.) 

Mikor kell rendőri intézkedést igénybe venni? Feleletválasztós (F.2.6.85.) 

Mi az eljárás, ha gázoláskor a sérült a vonat alatt van? Feleletválasztós (F.2.6.86.) 

Pályára került utas balesetekor, milyen megjelölésekről kell 
gondoskodni? 

Feleletválasztós (F.2.6.90.) 

Gázolás esetén ki köteles gondoskodni a helyszín 
rögzítéséről? 

Feleletválasztós (F.2.6.90.) 

Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására 
vonatkozó rendelkezéseit a központi forgalmi 
menetirányító? 

Feleletválasztós (F.2.6.93.) 

Hogyan történik a baleset dokumentálása? Feleletválasztós (F.2.6.95.) 

Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és 
jelentéseket összegyűjteni és a központi forgalmi 
menetirányítónak továbbítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.96.) 

Pályára esett tárgy esetén mikor szabad a forgalmat 
leállítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.97.) 

Ha a pályára esett tárgy a vonatforgalmat veszélyezteti, 
hogyan kell eltávolítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.99.) 

Ki bízható meg villamos vezérlésű váltó helyszíni kézi 
állításával? 

Feleletválasztós (F.2.6.110.) 

Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a 
pályán munkát végző dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.6.) 

Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín 
megbontásával jár, milyen feltétellel engedélyezhető a 
munkavégzés a feszültségmentes pályán? 

Feleletválasztós (F.2.7.10.) 

Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad 
bemenni? 

Feleletválasztós (F.2.7.12.) 

Mikor érvényes a munkalap? Feleletválasztós (F.2.7.13.) 

A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi 
dolgozó hol igazolja a belépési engedélyét? 

Feleletválasztós (F.2.7.14.) 
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Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a 
munkacsapatok be-és kilépését végző forgalmi 
dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.14.) 

A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni 
a belépés helyén a beléptető forgalmi dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.15.) 

Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő 
munkacsapat dokumentálása? 

Feleletválasztós (F.2.7.15.) 

A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre 
jogosító igazolvány” - al rendelkezők hogyan léphetnek be 
a feszültségmentes pályára? 

Feleletválasztós (F.2.7.22.) 

Ki köteles gondoskodni arról, hogy a szolgálati vonatról a 
feszültség alatti pályára ne szálljon le senki, ha a szolgálati 
vonat feszültség alatti pályán közlekedik? 

Feleletválasztós (F.2.7.28.) 

Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik 
sínnel ellátott vágányaira a belépés üzemidőben? 

Feleletválasztós (F.2.10.5.) 

Mozgólépcsőn való teherszállítás kinek az engedélyével, 
és irányításával történhet? 

Feleletválasztós (F.2.11.65.) 

Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? Feleletválasztós (F.2.12.42.) 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.)   

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

1. Mit tartalmaz a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás? (1.1.) 

2. Hol érvényes és kikre terjed ki a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás hatálya? 

(1.4-1.5.) 

3. Kinek kell ismernie a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítást? (1.9.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálati főnök! (2.6-2.7.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati okmány, rendelkezés! (2.9;2.11.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi forgalmi menetirányító, Központi 

forgalmi menetirányító megbízottja! (2.13-2.14.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálattevő (állomási, járműtelepi)! 

(2.15-2.16.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető!  (2.22-2.23.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: energiadiszpécser, műszaki diszpécser! 

(2.24-2.25.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: vágányzár, járműtelep! (2.34;2.42.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: kitérő, váltófelvágás! (2.43;2.50.)  

12. Ismertesse a következő fogalmakat: szerelvény, vonat! (2.62-2.63.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: vonat mozgásképtelen, gördülésképtelen! 

(2.73-74.) 

14. Ismertesse a következő fogalmat: szolgálati vonat, űrszelvény, rakszelvény! 

(2.77;2.26-2.27.)  

15. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrendi nap, üzemidő, üzemszünet! 

(2.79;2.82-2.83.) 



875  

16. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemszerű forgalom, eltérés az üzemszerű 

forgalomtól! (2.84-2.85.) 

17. Ismertesse a szolgálatra jelentkezésre vonatkozó és a szolgálat átadás- átvétellel 

kapcsolatos tudnivalókat! (3.13-3.14.) 

18. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy a 

leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban? (3.16) 

19. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra és a szolgálati hely elhagyására 

vonatkozó előírásokat! (3.25.) 

20. Hogyan végezhet szolgálatban nem lévő, vagy más szolgálati ág dolgozója a 

szolgálatban lévők helyett munkát? (3.35.) 

21. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az Utasításokban nincs 

szabályozva, hogyan kell eljárni? (3.37.) 

22. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (3.39.) 

23. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától személy-, vagy 

forgalombiztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést kap? (3.45.9 

24. Ismertesse a szóbeli és írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (3.47-3.54.) 

25. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (3.49.) 

26. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalója ragaszkodik az érvényben 

lévő utasításokkal ellentétes rendelkezése végrehajtásához? (3.49.)  

27. Mikor köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a vonatok felé?  (3.50.) 

28. Hogyan történik az írásbeli rendelkezések átadása? (3.50-3.54.) 

29. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés és hogyan kell kezelni?  (3.53-3.54.) 

30. Mire terjed ki a központi forgalmi menetirányító rendelkezési joga üzemszerű 

forgalomban? (4.1.) 

31. A központi forgalmi menetirányító rendelkezésének végrehajtásáért milyen 

mértékig felelősek a végrehajtó dolgozók? (4.3.) 

32. Mi a teendője valamennyi szolgálatban lévő dolgozónak, ha az üzemszerű 

forgalom lebonyolítását zavaró körülményt, meghibásodást észlel? (4.5.)  

33. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni?  (4.6.) 

34. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során adott, üzemkezdetre 

figyelmeztető jelzéseket és ezek jelentését! (4.7-4.10.) 

35. Mi a feltétele annak, hogy a központi forgalmi menetirányító elrendelje a pálya 

feszültség alá helyezését? (4.25.) 

36. Ismertesse a pálya feszültség alá helyezési eljárás folyamatát! (4.25-4.33.) 

37. Mikor és hol történik a vonatok forgalomból való kiállása? (4.94.) 

38. Ismertesse az É-D-i és K-Ny-i metróvonalat összekötő vágányon történő 

közlekedés szabályait! (4.111-4.118.) 

39. A forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos intézkedési jogukat 

mikor kapják meg a KFM-től? (4.131.) 

40. Ismertesse a Hívójelzés esetén követendő eljárást! (5.6-5.11.) 

41. A hívójelzés kivezérlésének módjáról mely esetben kell a KFM -nek értesíteni a 

vonatszemélyzetet? (5.7.) 
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42. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség önműködő kivezérlésű hívójelzés 

esetén, ha az értesítés a központi forgalmi menetirányító /vagy az Fszt./ részéről 

nem történt meg? (5.8;5.10.) 

43. Mit jelent a kézi vezérlésű hívójelzésről szóló értesítés? (5.10.) 

44. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézi vezérlésű hívójelzésről szóló 

értesítés esetén? (5.10.) 

45. Hogyan köteles a járművezető a vonatát vezetni kézi vezérlésű hívójelzés 

meghaladása esetén? (5.10.) 

46. Mely esetekben tilos a kézi vezérlésű hívójelzésnél a sebességet felemelni? 

(5.14.) 

47. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség önműködő kivezérlésű 

hívójelzésről szóló értesítés esetén? (5.9.)  

48. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség egyedül álló tolatásjelzőn 

megjelenő hívójelzés esetén? (5.15.) 

49. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség különleges jelzőn megjelenő 

hívójelzés esetén? (5.15.) 

50. Ismertesse a foglalt vágányra járás szabályait! Ki és hogyan rendelhet el foglalt 

vágányra való rájárást? (5.16-5.21.) 

51. Ismertesse, hogy mely esetekben kell a „Foglalt vágányra járás”szabályai szerint 

eljárni, valamint a vonatkozó előírásokat! (5.16-5.21.) 

52. Milyen irányból és hogyan történhet a foglalt vágányra járás? (5.18) 

53. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség foglalt vágányra helytelen 

irányban történő behaladás esetén? (5.18.) 

54. Ismertesse a pálya meghibásodás észlelése estén követendő eljárást! (5.56-

5.70.) 

55. Mi a teendő szomszédos pályán észlelt meghibásodás, akadály esetén? (5.57.) 

56. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a pálya meghibásodásakor, ha 

bármely ok miatt a vízszint a síntalp élét eléri? (5.60.) 

57. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a pálya meghibásodásakor, ha 

bármely ok miatt a vízszint a sínfej alsó élét eléri? (5.60.) 

58. Mi a teendő forgalmat akadályozó, letört vagy meglazult áramszedősín 

védőburkolat vagy bármilyen más tárgy űrszelvényből történő eltávolításáig? 

(5.61.) 

59. Mekkora a központi forgalmi menetirányító által elrendelhető legnagyobb 

sebesség a hibás pályaszakaszon, ha azon a forgalom fenntartható? (5.62.) 

60. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség korlátozott használhatóságú 

váltón való forgalom fenntartás esetén? (5.92.) 

61. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó? (5.94.) 

62. Ismertesse a hírközlő berendezések meghibásodásakor követendő eljárást! 

(5.104-5.109) 

63. Mi a teendő, ha a KFM rádiótelefon berendezése üzemképtelenné vált? (5.109.) 

64. Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli 

eseményről? (6.1.) 

65. Mi a dolgozó teendője rendkívüli esemény során? (6.1.) 
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66. Ismertesse a forgalom és feszültség alatti pályára történő belépéshez szükséges 

feltételeket! (6.11-6.12,6.17-6.22.) 

67. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén mikor 

kell a Tűzoltóságot értesíteni? (6.71.) 

68. Ismertesse a ”Váltófelvágás” fogalmát és a követendő eljárást! (2.50,6.102-

6.106.) 

69. Vissza lehet-e tolatni felvágott váltón? (6.104.)  

70. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség felvágott váltóról való vonat 

eltávolítás esetén? (6.105.) 

71. Ismertesse az üzemszüneti munkák megszervezésének rendjét! (7.1-7.5) 

72. Ismertesse a feszültségmentes pályára történő belépés rendjét! (7.6-7.7,7.12-

7.22.) 

73. Ki köteles gondoskodni arról, hogy a szolgálati vonatról a feszültség alatti pályára 

ne szálljon le senki, ha a szolgálati vonat feszültség alatti pályán közlekedik? 

(7.28.) 

74. Milyen módon közlekedtethetők a szolgálati vonatok? (7.31.) 

75. Hány közlekedési mód rendelhető el, egy rendelkezéssel egy szolgálati vonat 

részére és mi a teendő, ha a szolgálati vonatot mégis más módon kell 

közlekedtetni? (7.32.) 

76. Ismertesse a „Helyes irányban állomástávolságban” közlekedtetett szolgálati 

vonat közlekedésére vonatkozó előírásokat! (7.34.) 

77. Ismertesse a „Helytelen irányú állomástávolságú közlekedés” szabályai szerint 

közlekedtetett szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó előírásokat! (7.35.) 

78. Mely esetekben kell a szolgálati vonat közlekedése során a megállást bejelenteni 

a KFM-nek és hogyan lehet a megállás után továbbhaladni? (7.36.) 

79. Mely esetekben köteles az állomásközt a KFM lezárni, amennyiben szolgálati 

vonat közlekedik az üzemszünetben? (7.37.) 

80. Mekkora lehet dízelmozdony vontatta szolgálati vonat legnagyobb sebessége? 

(7.40.) 

81. Tolt menetben szolgálati vonat legnagyobb sebessége mekkora lehet? (7.40.) 

82. Mi a teendő, ha szolgálati vonat rádiótelefonja használhatatlanná válik? (7.41.) 

83. Mely időpontig köteles szolgálati vonat a pályát felszabadítani és a forgalmi 

vágányokat elhagyni? (7.43.) 

84. Tolatást megkezdeni mi alapján lehet? (8.1.) 

85. Tolatás közben a járműmegfutamodást hogyan kell megakadályozni? (8.13.) 

86. Lehet e motorkocsikat, mozdonyokat, teher-vágánygépkocsikat, üzemelés 

közben felügyelet nélkül hagyni? (8.14.)  

87. Ismertesse a tolatásban résztvevők kötelességeit! (8.18.) 

88. Ismertesse a tolatások alkalmával betartandó tilalmakat! (8.19.) 

89. Ki rendelheti el az állomási vágányokon a tolatásokat? (8.20.) 

90. Mennyi a járműtelepi vágányokon alkalmazható legnagyobb sebesség? (8.24.) 

91. Az egyéb vágányokon lévő helyszíni állítású váltókat mikor szabad szabványos 

állásukból át állítani? (8.31.) 
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92. Ismertesse a járműtelepi egyéb vágányokban lévő helyszíni állítású váltók 

kezelésére vonatkozó előírásokat, valamint a vágányút beállítás szabályait! (8.31-

8.33.) 

93. Mekkora a járműtelepi egyéb vágányokon alkalmazható legnagyobb sebesség 

tolatás során? (8.35.) 

94. Ismertesse a járművek kapcsolásakor betartandó tilalmakat! (8.42.) 

95. Kik biztosítják a biztonsági feltételeket a járműtelep harmadik-sínnel ellátott 

vágányainak feszültség alá helyezése során? (10.3.) 

96. Ismertesse a szolgálati vonatok számozását!  (12.37.) 

97. Mit tartalmaz a szolgálati vonat menetokmánya? (12.52.) 

98. Ki felelős a menetokmányban foglaltak végrehajtásáért? (12.56.) 

99. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség lezárt váltón való áthaladáskor? 

(1.sz. melléklet) 

100. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség le nem zárt váltón való 

áthaladáskor? (1.sz. melléklet) 

101. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség 700 mm, vagy ennél kisebb 

átmérőjű kerékkel rendelkező járművek közlekedésekor kitérőkön és 

vágányátszeléseken? (1.sz. melléklet)  

102. járművek közlekedésekor kitérőkön és vágányátszeléseken? (1.sz. melléklet)  

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 
 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 
Kérdés Kérdés típusa Utasítás 

pont 
Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, 
EDI, és a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? 

Feleletválasztós 23. 

Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről? 

Feleletválasztós 34. 

Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
közlekedéséről szóló értesítésnek? 

Feleletválasztós 34. 

A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? 

Feleletválasztós 34. 

Mikor szabad járműveket összekapcsolni? Feleletválasztós 47. 

Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? Feleletválasztós 173. 
Ki köteles gondoskodni a szolgálati vonat menetokmányának 
kezeltetéséről, vezetéséről és leadásáról? 

Feleletválasztós 175. 

Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? Feleletválasztós 176. 
Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-
próbát tartani? 

Feleletválasztós 177. 

Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik 
munkalappal nem rendelkeznek? 

Feleletválasztós 187. 

Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai 
betartsák az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági 
szabályokat? 

Feleletválasztós 188. 

Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 
továbbhaladására? 

Feleletválasztós 200. 

Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? Feleletválasztós 219. 
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A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 
megbízottja hogyan köteles intézkedni? 

Feleletválasztós 223. 

Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 
segélyvonatot kérni? 

Feleletválasztós 227. 

Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? Feleletválasztós 230. 
Hol van a szolgálati vonatok tényleges forgalomba állási helye az É-D 
vonalon? 

Feleletválasztós 3.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség TVG vontatta szolgálati 
vonatnál? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség tolt menetben közlekedő 
szolgálati vonatnál? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 
motorkocsi mozgatásakor? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013)- 

SZÓBELI KÉRDÉSEK 
 

1. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! 

(1;4,6.) 

2. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 

3. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 

4. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat!(21-34.) 

5. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 

6. Ismertesse a külső felek részére történ ő szállítás szabályait! (40-46.) 

7. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47-53.) 

8. Ismertesse a z önműködő kapcsolószerkezettel történő járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (54.) 

9. Ismertesse a Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülékkel történő 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (55-65.) 

10. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (66-73.) 

11. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 

12. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (80-87.) 

13. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! (88-

93.) 

14. Ismertesse a félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolását! (94-96.) 

15. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 

16. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! (107-

110.) 

17. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 

18. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121-126.) 

19. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 

20. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-145.) 
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21. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146-160.) 

22. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 

23. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános szabályokat! 

(169-182.) 

24. Ismertesse a munkacsapat szolgálati vonaton történő szállításának szabályait! 

(183-192.) 

25. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 

26. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 

27. Ismertesse a szolgálati vonat kiállását a forgalomból! (215-218.) 

28. Ismertesse a szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli eseményekre vonatkozó 

általános előírásokat! (219-224.) 

29. Ismertesse a szolgálati vonat meghibásodásakor követendő eljárást! (225-230.) 

30. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat légfékberendezése teljes egészében 

meghibásodik?(225.) 

31. Ismertesse a vontatójárművek napi vizsgálatára vonatkozó általános 

előírásokat! (1.sz. melléklet) 

32. A vontatójárművek napi vizsgálata során, mely esetekben köteles a 

mozdonyvezető a járművét üzemképtelennek nyilvánítani? (1.sz. melléklet) 

33. Ismertesse a vontatójárművek fékberendezéseinek általános ellenőrzését! (59-

60.oldal) 

34. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kiskocsit továbbító 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

35. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség rakott transzformátor-szállító 

kocsit továbbító szolgálati vonattal? (2.sz. melléklet) 

36. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékezéssel közlekedő 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

37. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség részleges légfékhibával 

közlekedő szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

38. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrahasználat esetén, a 

szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. melléklet) 

39. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fedezett közúti átjárón 

áthaladó szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

40. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kocsit továbbító 

szolgálati vonatnál, járműtelepi és líravágányokon? (2.sz. melléklet) 

41. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a szétkapcsolt kocsikról 

történő lejárás alkalmával, a lekapcsolt járműtől számított 10 méterig? (2.sz. 

melléklet) 

42. Hol van a szolgálati vonatok forgalomba állási helye az É-D-i metróvonalon? 

(3.sz. melléklet) 

43. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrás kocsi munkaterületen 

belüli mozgatásakor, kinyújtott létrával? (2.sz. melléklet) 

44. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létesítményen belüli 

tolatáskor? (2.sz. melléklet) 
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45. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 

motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. melléklet) 

46. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség UDJ-vel történő daruzás 

esetén, a szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. mellékelt) 

47. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fordítókorongra, tolópadra 

történő ráhaladáskor? (2.sz. melléklet) 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 
Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 48 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 36 pont szükséges. 
 

Szóbeli vizsga: 

 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.) 
hatálya alá tartozó pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos 
fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, tolatási jelzők-, különleges jelzők és egyéb 
jelzők által adott jelzési képeket, valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait.  

• Tévesztés nélkül ismeri a szolgálati vonat közlekedése-, tolatás-, valamint az 
„Üzemszerű forgalomtól való eltérés” során alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a szolgálati vonat közlekedése, valamint a tolatás során 
alkalmazandó sebességeket, és az SZVVHU előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését. 
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40/B. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: TOLATÁSVEZETŐ (BKV RT. 

KELET-NYUGATI METRÓVONAL F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS 

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 15 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 15 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

• 10 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
l(SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a feleletválasztós 
kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a helyeset, majd bejelöli, 
és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, magyarázhatnak 
kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 
vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 
helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 



883  

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 2 kérdés BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

• 2 kérdés BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013),, 

• 2 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013), 

 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az utasítás hatálya (1.-2.) 
Az utasítás tartalma (3.-6.) 
Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése (7.-9.) 
Az utasítás ismerete (10.) 

A JELZŐK ÉS JELZŐESZKÖZÖK 

Jelzők és jelzőeszközök (11.-13.) 
A jelzők, jelzőeszközök és jelzések parancselve (14.-20.) 
A jelzések (21.-23.) 
Távolbalátás korlátozottsága (25.) 
Rálátási távolság (26.) 
Szabadlátás korlátozottsága (27.) 
A jelzések adása, megfigyelésük (28.-34.) 
Eltérő értelmű jelzések (35.) 
Kétes jelzés (36.) 
Érvénytelen jelzők (38.-40.) 
Használhatatlan jelzők (41.-45.) 
Kézi jelzőeszközök (56.-49.) 
Forgalmi szempontból a jelzők (50.-55.) 
A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód függvényében (56.-

58.) 
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FÉNYJELZŐK ÉS JELZÉSEIK 

A fényjelzők kialakítása (59.) 
A fényjelzők elhelyezése (60.) 
A fényjelzők jelölése (61.) 
A fényjelzők vezérlése (62.-65.) 
A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések (66.-69.) 
A K–Ny-i metróvonalon alkalmazott fényjelzők (70.-82.) 
Főjelzők  
A főjelzők jelzései 
Ismétlőjelzők 
Az ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
A tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
Menetengedély-határ jelzők 

EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK 

Váltójelzők (83.-91.) 
Vágányzáró jelző (92.) 

Megállás helye jelzők (93.-96.) 

Engedélykérés kötelező jelző (97.) 

Lassúmenet jelzései (98.-110.) 
Szabad kézi vezetésre vonatkozó üzemmód váltásra figyelmeztető jelző (111.-112.) 
Vezetői vészfékezés kezdete jelző (113.) 
Biztonsági határjelző (114.) 
Vonathossz jelző (115.-116.)) 
Áramot kikapcsolni jelző (117.) 
Feszültségállapot jelző (118.-119.) 
A járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzők (120.-122.) 
A „Pályán munkások dolgoznak!” jelző (123.-124.) 
A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők (125.) 

A METRÓ DOLGOZÓŐNAK KÉZIJELZÉSEI (126.-145.) 

A MOZDONY- ÉS VONATSZEMÉLYZET HANGJELZÉSEI (146.-153.) 

JELZÉSEK A VONATOKON ÉS JÁRMŰVEKEN (154.-160.) 

FIGYELMEZTETŐ JELEK 

Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel (162.) 
Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel (163.) 
Szelvény tábla (164.-166.) 

13. sz. melléklet 

A VONATBEFOLYÁSOLÓ BERENDEZÉSEK HANGJELZÉSEI A VONAT- 
SZEMÉLY ZET SZÁMÁRA 

Sebességhatár hangjelzése 
Éberségi hangjelzés 
ATC figyelmeztető hangjelzések 

14. sz. melléklet 
A fényjelzők jelölése 
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15. sz. melléklet 
Szolgálatban levő személyek felszerelése jelzőeszközökkel 

16. sz. melléklet 
Rövidítés jegyzék 
 

A BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

 
 
22. Általános rendelkezések (1.1.-1.12.) 

Az utasítás hatálya 

Az utasítás tartalma 

Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 

Az utasítás ismerete 

Kiegészítő utasítások 

23. Meghatározások (2.1.- 2.116.) 
Igazgatóság 

Szakterület 

Forgalmi szolgálat 

Forgalmi szakvizsga 

Forgalmi vizsga 

Szolgálati főnök, szolgálati elöljáró 

Dolgozó 

Szolgálati hely 

Szolgálati okmány 

Parancskönyv 

Rendelkezés, rendelkezési jog átadása 

Központi forgalmi menetirányító 

Központi forgalmi operátor 

Központi utasforgalom-irányító diszpécser 

A járműtelepi forgalmi szolgálattevő 

A járműtelepi forgalmi operátor 

Forgalmi szolgálattevő 

Műszakvezető diszpécser 

KFM megbízottja 
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Állomási diszpécser 

Kocsiszíni diszpécser 

Járművezető instruktor 

Metró járművezető 

Mozdonyvezető 

Tolatásvezető 

Energiadiszpécser 

Műszaki diszpécser 

Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 

Pályamester 

Űrszelvény 

Rakszelvény 

Forgalmi vágányok 

Jobb vágány, bal vágány 

Helyes irány, helytelen irány 

Kihúzó vágány 

Csonka vágány 

Összekötő vágány 

Forgalomtechnológiai határ 

Átadó szakasz 

Előre tervezett vágányzár 

Előre nem tervezett vágányzár 

Vágányút 

Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 

Állomás 

Állomásköz 

Térköz 

Virtuális térköz 

Statikus követési rend 

Dinamikus követési rend 

Menetengedély határ (MAL) 
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Közlekedés állomás távolságban 

Foglalt vágányra járás 

Járműtelep 

Próbapálya 

Kitérő 

Biztosított váltó 

Lezárt váltó 

Le nem zárt váltó 

Lezárható és le nem zárható váltók 

Érintett váltó 

Védőváltó 

A váltó helyes állása 

Váltófelvágás 

Biztonságkritikus kezelés 

Éberségi berendezés 

Fedélzeti automatika 

Fedélzeti automatika üzemállapotai 

Automatikus üzemmód (AM) 

Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) 

Szabad kézi vezetés (ATPR25, ATPR40) 

A fedélzeti ATC berendezés üzemképtelen 

A jármű fedélzeti ATC berendezések rendszerinicializálása 

Lokalizálás 

Kalibrálás 

Transzponder (baliz) 

Harmadik-sín 

Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása 

Tápkörzet 

Rövidrezáró-földelő megszakító 

Védelmi áramkörök 

Feszültségmentesnek nyilvánítás 
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Kezelési körzet 

Távfelügyelet 

Hírközlő berendezések 

Hangrögzítő berendezés 

Tolatás 

Járműmegfutamodás 

Szerelvény 

Vonat 

Vonatszemélyzet 

Vonatfordítás 

A vonatnál alkalmazható sebesség 

Menetdiagram 

Üzemi fékút 

Vészfékút 

Csökkentett fékút 

A vonat üzemképtelen 

A vonat mozgásképtelen 

A vonat gördülésképtelen 

Biztonsági járat 

Próbavonat 

Szolgálati vonat 

Menetrend 

Menetrendi nap 

Üzemkezdet 

Forgalomba helyezés 

Üzemidő, Üzemszünet, Üzemszerű forgalom, Vegyes forgalom 

Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

Rendkívüli esemény 

Függelék 

 
24. A forgalmi szolgálat ellátása (3.1.-3.64.) 

A forgalmi szolgálat feladata 
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A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 
Az önálló szolgálatvégzés feltételei 

Szolgálatra jelentkezés 

Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása 

Betegség bejelentése 

Szolgálat átadás, - átvétel 

Szolgálati helyen történő tartózkodás 

Szolgálat ellenőrzése 

Szolgálati fegyelem 

Szolgálati felelősség 

Szolgálati út 

Rendelkezések kiadása 

Szóbeli rendelkezések 

Írásbeli rendelkezések 

A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelése 

 
25. Üzemszerű forgalom (4.1.-4.168.) 

Általános rendelkezések 

A vonal forgalomba helyezése 
Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 

Kilépések rendje, hozzájárulások 

Vonatszemélyzetek belépése a vonali tárolóhelyre 

Állomási jelentések 

A váltók próbája 
A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése 
A vonatközlekedés rendje 

Vágányút beállítás, vonatmozgás engedélyezése 

Vonali szerelvénytárolás 

Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 

Közlekedés két metróvonalat összekötő vágányon, és mindkét 

metróvonalon 

A vonal forgalmának leállítása 

A forgalmi vágányok feszültségmentesítése 

Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről 
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26. Eltérés az üzemszerű forgalomtól (5.1.-5.235.) 

Általános rendelkezések 

Hívójelzés esetén követendő eljárás 

Foglalt vágányra járás 

A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás 

Vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer meghibásodása esetén 

követendő eljárás 

Jelző fényáramköri hiba 

Tengelyszámláló meghibásodása esetén követendő eljárás  

Vágányutat állítani nem lehet 

Váltó meghibásodás 

Hírközlő berendezések meghibásodása 

A vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás 

27. Rendkívüli események (6.1.-6.175.) 
Általános rendelkezések 

Feszültség és forgalomalatti pályán való munkavégzés rendje 

A belépés feltételei 
A belépés végrehajtása,  
A kilépés végrehajtása 
 Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
A KFM-n keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 

Peronvész kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályai 

Eljárás tűz esetén 

Utasbalesetek 

Eljárás, ha az utas a pályára került 

A baleset dokumentálása 

Váltófelvágás 

Villamos vezérlésű váltó helyi vagy kézi állítása a helyszínen 

Állomástávolságú közlekedés 

Helytelen irányú közlekedés,  

Egyvágányú közlekedés 

 
28. Üzemszünet (7.1.-7.45.) 

A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
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A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 

Szolgálati vonatok közlekedése 

 
29. Tolatási műveletek (8.1.-8.5.) 

Általános rendelkezések 

Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon 

Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon 

Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon 

Járművek kapcsolása 

 

30. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése 
és feszültségmentesítése (10.1.-10.6.) 

 Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
31. Állomások utasforgalmának megszervezése (11.1-11.74.) 

 

32. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok (12.1.-12.61.) 
A menetrend.  

A menetrend szerű közlekedés 

Menetrendi eltérés 

A vonatok számozása 

Szolgálati okmányok  

Menetokmányok 

33. Mellékletek 
1.sz. melléklet : Megengedett legnagyobb sebesség váltón való 

áthaladáskor 

 

 

METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

13. Általános rendelkezések (1.11.)  
Az SZVVHU tartalma, hatálya, jóváhagyása, ismerete, munkakörök 

14. A szolgálati vonatok megrendelése (12.-46.)  
Heti egyeztetés, Napi egyeztetés 

A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése, véglegesítése, 

megvalósítása,  

Szállítás külső felek részére 
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15. Szolgálati vonatok összeállítása (47.-168.) 
Járművek kapcsolása 

Önműködő kapcsolószerkezet 

Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülék 

Csavarkapcsos kapcsolószerkezet 

Féktömlők kapcsolása 

Kapcsolás merev kapcsolórúddal 

Középütközős járművek kapcsolása 

A félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolása 

Kapcsolás rakománnyal 

Szükségkapcsolás 

Járművek vizsgálata 

Kocsik megrakása 

Rakodási szabályok,  

Rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása 

Vonat összeállítás 

A fékpróba 

Rövidített fékpróba 

 

16. A közlekedés lebonyolítása (169.-218.) 
Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 

Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 

Kocsi leakasztás,  

Közlekedés két vontatójárművel 

Szolgálati vonat kiállítása a forgalomból 

 

17. Rendkívüli események (219.-230.) 
17.1. A szolgálati vonat meghibásodása 

 

18. MELLÉKLETEK 
1. sz. melléklet: Vontatójárművek napi vizsgálata 

2. sz. melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek  

3. sz. melléklet: A szolgálati vonatok forgalomba állásának helyei 

4. sz. melléklet: Az UDJ üzemeltetésével kapcsolatos különleges előírások  

5. sz. melléklet: A 012 psz. létrás kocsi üzemeltetésével kapcsolatos előírások 

6/A. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Dízel-mozdonyok 

6/B. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Teher-vágánygépkocsik 

6/C. sz. melléklet: Pályaépítő járművek műszaki adatai 

7/A. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik 

7/C. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik  

7/E. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik  

8/A. sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható elegysúlyok 

8/B sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható elegysúlyok (a 

vontatójármű elegysúlya nélkül 

9/B. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által továbbítható 

elegysúly meghatározásához – Kelet-nyugati vonal  
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9/E. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által továbbítható 

elegysúly meghatározásához – Összekötő vágány 

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

Írásbeli kérdések 
 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati (továbbiakban: K–Ny-i) metróvonal F.1. Jelzési 
Utasítása? (1.) 

2. Kikre kötelező érvényűek a K–Ny-i metróvonal F.1. Jelzési Utasításának 
előírásai? (2.) 

3. Mit nevezünk jelzőnek a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
4. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
5. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (12.) 
6. Hogyan kell a jelzéseket figyelembe venni? Mi a jelzés parancs elve? (14.) 
7. Az egyes jelzők és jelzőeszközök jelzésének parancsait hogyan kell végrehajtani 

az automatikus vonattovábbítási rendszerben? (16.) 
8. Milyenek lehetnek a jelzések? (21.) 
9. Mikor korlátozott a távolbalátás? (25.) 
10. A szabadlátás akkor korlátozott, ha..(27.) 
11. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (28.) 
12. Hol vannak elhelyezve a jelzők?(30.) 
13. Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? (34.) 
14. Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? (35.) 
15. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (41.) 
16. Használhatatlan jelzők esetén milyen üzemmódot kell alkalmazni? (43.) 
17. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (46.) 
18. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (47.) 
19. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (50.) 
20. Melyek az „ismétlő jelző” jellemzői? (51.) 
21. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (52.) 
22. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a „Menetengedély-határ” jelzők? (53.) 
23. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (53.) 
24. Hogyan kell értelmezni a fényjelzők „vörös” színképét? (55.) 
25. Mely jelzők, fényjelzők K–Ny-i metróvonalon? (71.) 
26. Melyek a CBTC rendszer „AM” járművezetési üzemmódjának jellemzői? (57.) 
27. CBTC rendszerben automatikus vonattovábbítás esetén, melyek az „ATPM” 

járművezetési üzemmód jellemzői? (57.) 
28. Milyen a fényjelzők kialakítása a K–Ny-i vonalon? (59.) 
29. Honnan történik a fényjelzők vezérlése üzemszerűen? (62.) 
30. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (61.) 
31. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (65.) 
32. Mely főjelzők „Megállj!” jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 
várakozás után? (68.) 

33. A főjelző „zöld és alatta egy fehér” fényének jelzése a következő: (71.1) 



894  

34. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 
személyzetének mit jelent a főjelző „zöld és alatta egy fehér” fénye? (71.1) 

35. Mit jelent egy zöld fény a főjelzőn? (71.2) 
36. Egy vörös fény a főjelzőn: (71.3) 
37. Hívójelzés a főjelzőn. (71.4) 
38. Milyen rálátási távolságra kell kitűzni az ismétlő jelzőt? (75.) 
39. Jelzőfények hiányában az ismétlő jelző hogyan haladható meg? (76.) 
40. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”Mi a jelzés értelme? (77.1.) 
41. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye? (77.3) 
42. Egy fehér fény a tolatásjelzőn (79.2) 
43. A tolatásjelző Hívójelzése (79.3) 
44. Mit jelent a tolatási határjelző „egy vörös” fénye? (79.1) 
45. Egyszerű váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér téglalap” 

jelzés látható. Mi a jelentése? (84.) 
46. Átszelési váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő 

ferde helyzetű fehér téglalap” jelzés látható. Mi a jelentése?(85.) 
47. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül?(87.) 
48. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (88.) 
49. Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv.(92.) 
50. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér váltakozó 

csíkozása 10 cm széles? (93) 
51. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (94.) 
52. Vonathossztól függő megállás helye jelző, a... (95.)  
53. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű „Á” betű. (96.) 
54. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? (97.) 
55. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (99.) 
56. Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén hol 

kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? (99.) 
57. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és a 
hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (99.) 

58. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 
melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (102.) 

59. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 
mezejében fekete „5” -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (102.) 

60. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete „V” 
betű van. Mi a jelzés értelme? (104.) 

61. Fordított helyzetű, nagy fekete „V” betű, egy téglalap alakú tábla fehér mezejében. 
(105.) 

62. Sárga alapú fehér keretes fekvő téglalap alakú jelzőtábla mely piros „ATPR-25” 
feliratot tartalmaz. (112.) 

63. Hol helyezendő el, a fehér alapon vörös „VF” betűs jelző? (113.) 
64. Automatikus vonatvezetés (AM) üzemmódban, kinek és mi a teendője, ha a 

próbapálya végszakaszt fedező jelzőn „Megállj!”jelzés van és a „Vezetői 
vészfékezés kezdete” jelző eléréséig nem működött a próbapálya végszakaszt 
fedező jelző előtti megállást biztosító automatikus fékezés? (113.) 

65. Ellenőrzött kézi vezetés (ATPR) üzemmódban, a próbapálya végszakaszt fedező 
jelzőn „Megállj!”jelzés van.  A „Vezetői vészfékezés kezdete” jelző elérésekor a 
szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/h. Kinek és mi a teendője? (113.) 
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66. Három egyenlő részre festett fehér - fekete-fehér gerenda, vagy síndarab (114.)
  

67. Mi a jelentése a „Vonathossz jelző”-nek? (115.) 
68. A fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl jelentése AM 

üzemmódban? (117.) 
69. Mit jelent Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl? (117.) 
70. Szabad kézi vezetés (ATPR, ATC By) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl jelzésének értelme? (117.) 
71. Egy kék fény a „Feszültségállapot jelzőn”(118.) 
72. Mit jelent a „Feszültségállapot jelző” villogó fehér fénye? (118.) 
73. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (118.) 
74. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve, melyik csoportba 

tartozik és mi a jelzésének értelme? (120.) 
75. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Mi a tábla 

neve és melyik csoportba tartozik? (122.) 
76. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a pálya 

közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét 
fedezni? (123.) 

77. Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? (125.) 

78. Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 
(129.) 

79. Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával kell 
adni? (132.) 

80. Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? (132.) 
81. Melyik az a jelzés, amelyet „mindkét kar fej felett történő szétnyitásával” kell adni? 

Mikor kell alkalmazni? (133.) 
82. Mikor kell alkalmazni azt a jelzést, amelyet „mindkét kar fej felett történő 

összezárásával” kell adni? Mi a jelzés neve? (134.) 
83. Mi a kiegészítő hangjelzése annak a jelzésnek, amit nappal kibontott sárga 

jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges 
irányban fel-le mozgatásával kell adni? (135.) 

84. Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával kell 
adni? (136.) 

85. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (137.) 

86. Felhívás a figyelj jelzés adására!  (138.) 
87. Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és mi 

határozza meg annak irányát? (143.) 
88. Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? (148.) 
89. Mikor és hogyan kell adni a „Figyelj” hangjelzést? (149.) 
90. Egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang a jelzőkürttel. (-.-). (150.) 
91. Hogyan kell adni jelzőkürttel a „Féket húzd meg!” jelzést? (151.) 
92. Hogyan kell adni a „Vészjelzés!”-t? (152.) 
93. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (155.) 
94. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni?(155.) 
95. Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. (162.) 
96. Nyolcszög alakú sárga szegélyes fekete táblán, egy sárga nyíl. (163.). 
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97. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (164.) 
98. Mélyvezetésű szakaszokon milyen „Szelvénytáblákat” alkalmazunk? (165.) 
99. Mi a teendője a járművezetőnek a  „Sebességhatár” hangjelzés megszólalásakor? 

(1.sz.mell.) 
100. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? 

(3.sz.mell.) 
 

Szóbeli kérdések 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (F.1. 1.) 

2. Kinek kell ismernie a K-Ny metróvonal F.1. teljes szövegét? (F.1.10.) 

3. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket, valamint a jelzőeszközöket? (F.1.11.-12.) 

4. Ismertesse a „jelző” fogalmát a K-Ny-i metróvonalon! (F.1.11.) 

5. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K-Ny (M2) metróvonalon? 

(F.1.11.) 

6. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (F.1.12.) 

7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (F.1.12.) 

8. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (F.1.14.) 

9. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a rájuk vonatkozó szabályokat! 

(F.1.22.-24.) 

10. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(F.1.25.) 

11. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(F.1.27.) 

12. Mely jelzéseket kell eltérő értelmű jelzéseknek tekinteni? Észlelésükkor mi a 

teendő? (F.1.35.) 

13. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (F.1.36.- 

37.) 

14. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (F.1.41.) 

15. Mi a használhatatlan jelzőt észlelő dolgozó kötelessége? (F.1.42.) 

16. Ismertesse a kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó szabályokat! 

(F.1.46.-48.) 

17. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket? (F.1.50.) 

18. Ismertesse a főjelző meghatározását! (F.1.50.) 

19. Melyek az "Ismétlő jelző" jellemzői? (F.1.51.) 

20. Mit szabályoznak a tolatásjelzők? (F.1.52.) 

21. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (F.1.53.) 

22. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (F.1.53.) 

23. Milyen a fényjelzők kialakítása a K-Ny vonalon? (F.1.59.) 

24. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (F.1.60.) 

25. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (F.1.61.) 

26. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (F.1.65.) 

27. Milyen alapállásúak K-Ny a főjelzők? (F.1.67.) 

28. Mely főjelzők "Megállj!" jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 



897  

várakozás után sem? (F.1.68.) 

29. Hogyan értelmezendő a főjelző fényeinek kialvása, valamint bármilyen 

értelemzavaró fény észlelése? (F.1.69.) 

30. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.70.-71.) 

31. A főjelző "zöld és alatta egy fehér" fényének jelzése a következő:..(F.1.71.1) 

32. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző "zöld és alatta egy fehér" fénye? (F.1.71.1) 

33. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.2.) 

34. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.3.) 

35. A főjelző folyamatos vörös és alatta egy villogó fehér fénye. Mi a jelzés értelme? 

(F.1.71.4.) 

36. Ismertesse az ismétlő jelző jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.77.) 

37. Ismétlő jelző zöld és alatta egy fehér fénye mit jelent a fedélzeti berendezéssel 

fel nem szerelt illetve nem kommunikáló vonat részére? (F.1.77.1.) 

38. Ismétlő jelző egy zöld fénye mit jelent! (F.1.77.2.) 

39. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye a vonat személyzetének? (F.1.77.3.) 

40. Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.78.-79.) 

41. Ismertesse a vágányzáró fényjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.81.) 

42. Ismertesse a tolatási határjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.82.) 

43. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! Mit jelez az egyszerű váltó jelzője? 

(F.1.83.-84.) 

44. Ismertesse az átszelési váltók váltójelzőjének jelzéseit! (F.1.85.) 

45. Hogyan határozzuk meg a „főirányt” és a „mellék” irányt átszelési váltóknál? 

(F.1.86.) 

46. Mi szerint kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (F.1.88.) 

47. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (F.1.92.) 

48. Ismertesse a "Megállás helye" jelzőket és azok értelmezését! (F.1.93.-96.) 

49. Ismertesse a gerenda kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.93.-94.) 

50. Ismertesse a tábla kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.95.-96.) 

51. Ismertesse a „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! (F.1.98.- 

110.) 

52. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást

 igénylő meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? 

(F.1.98.-99.) 

53. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 

a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (F.1.99.) 

54. Mi a neve és értelme annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú 

táblának, melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (F.1.102.) 

55. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete "V" 

betű van. Mi a tábla neve és mi a jelzés értelme? (F.1.104.) 

56. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér 

mezejében. Mi a tábla neve és a jelzés értelme? (F.1.105.) 

57. Ismertesse a "Vonathossz jelző"-t! (F.1.115.) 
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58. Ismertesse a fehér alapon vörös VF betűs táblát! (F.1.113.) 

59. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (F.1.114.) 

60. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni jelző”-t! (F.1.117.) 

61. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és

 jelzéseinek értelmezését! (F.1.118.-119.) 

62. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn": Mi a jelzés értelme? (F.1.118.1.) 

63. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (F.1.118.2.) 

64. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (F.1.118.3.) 

65. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (F.1.120.-122.) 

66. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (F.1.121.) 

67. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (F.1.122.) 

68. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? 

(F.1.125.) 

69. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére? 

(F.1.129.-131.) 

70. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.135.) 

71. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.136.) 

72. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 

fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.137.) 

73. Ismertesse a „Felhívás a figyelj jelzés adására!” kézi jelzést! (F.1.138.) 

74. Ismertesse a „„Szabad a továbbhaladás!” jelzést! (F.1.132.) 

75. Ismertesse az „Ajtót nyiss!” jelzést! (F.1.133.) 

76. Ismertesse az „Ajtót zárj!” jelzést! (F.1.134.) 

77. Ismertesse a tolatási mozgások közben adandó kézi jelzésekre vonatkozó 

általános előírásokat! (F.1.139.-145.) 

78. Mi az előírás a jelzőkürttel kapcsolatban? (F.1.146.-148.) 

79. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzései közül a „Figyelj!” 

jelzést! (F.1.149.) 

80. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket húzd 

meg!” jelzést! (F.1.151.) 

81. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket ereszd 

meg!” jelzést! (F.1.150.) 

82. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Vészjelzés!”-

t! (F.1.152.) 

83. Ismertesse a vonatokon és a járműveken alkalmazott jelzéseket! (F.1.154.-156.) 

84. Ismertesse a figyelmeztető jeleket! (F.1.161.-166.) 

85. Ismertesse a K-Ny alkalmazott szelvény táblákat! (F.1.164.166.) 
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86. Milyen jelzőeszközökkel kell ellátni személyvonat személyzetét? (F.1. 3. számú 

melléklet) 

87. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „sebességhatár” hangjelzését! (F.1. 

számú melléklet)  

88. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „éberségi berendezés” hangjelzését! 

(F.1. 1. számú melléklet) 

89. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „ATC figyelmeztető” hangjelzését! 

(F.1. 1. számú melléklet) 

 

 

BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes a K–Ny-i metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? (1.1) 
2. Mit tartalmaz a K–Ny-i metróvonal F. 2. Forgalmi Utasítása az alábbiak közül? 

(1.3.) 
3. A szolgálati főnök: (2.6.) 
4. Ki a szolgálati elöljáró? (2.7.) 
5. A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli eseménykor a KFM-et 

milyen rendelkezési jog illeti meg? (2.14.) 
6. Tolatásvezető (2.27.) 
7. Űrszelvény (2.32.) 
8. Rakszelvény (2.33.) 
9. Jobb vágány, bal vágány (2.35.) 
10. Állomásköz (2.47) 
11. Virtuális térköz (2.49) 
12. Statikus követési rend (2.50.) 
13. Dinamikus követési rend (2.51.) 
14. Menetengedély határ (MAL) (2.52.) 
15. Biztonságkritikus kezelések (2.66.) 
16. Mit jelent a jármű rendszerinicializálása? (2.74.) 
17. Mi a lokalizálás célja? (2.75.) 
18. Kalibrálás (2.76.) 
19. Transzponder (baliz) (2.77.) 
20. Harmadik-sín (2.78.) 
21. Feszültségmentesnek nyilvánítás (2.84.) 
22. Mi a tolatás? (2.89.) 
23. Üzemképtelen vonat (2.100.) 
24. Mozgásképtelen vonat (2.101.) 
25. Gördülésképtelen vonat (2.102.) 
26. Üzemkezdet (2.108.) 
27. Üzemidő (2.110.) 
28. Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.25.) 
29. A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az engedélyével hagyhatja el? 

(3.27.) 
30. Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű rendelkezéseit 

maradéktalanul végrehajtani? (4.1.) 
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31. Ki rendelkezik a  járműtelepi vágányok feszültség alá helyezése felett? (4.1.) 
32. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? (4.6.) 
33. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.6.) 
34. Mit jelent a „második” üzemkezdetre figyelmeztető jelzés? (4.9.) 
35. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (4.12.) 
36. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos 

intézkedési jogukat mikor adják vissza a KFM-nek? (4.20.) 
37. Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá helyezését? (4.26.) 
38. Hogyan közlekedik a biztonsági járat? (4.49.) 
39. Milyen szabály vonatkozik az üzemidő alatti,  vonali szerelvény tárolásra? (4.135.) 
40. Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő vágány felett? (4.144.) 
41. Hogyan szabad vonatot indítani az M2/M3 összekötő vágányra? (4.147.) 
42. Hogyan történik a vonatok közlekedése az M2/M3 összekötő vágányon? (4.148.) 
43. Milyen sebességgel közlekedhetnek a vonatok az M2/M3 összekötő vágányon? 

(4.150.) 
44. Hol kell szabályozni az M2/M3 összekötő vágány használatát? (4.152.) 
45. A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a pálya 

feszültségmentesítése? (4.159.) 
46. Igaz–e az állítás, hogy a hívójelzés kivezérlése biztonságkritikus kezelés? (5.7) 
47. A vonalon elrendelésre kerülő sebességkorlátozás esetén mi a követendő 

eljárás? (5.135.) 
48. Pályahiba esetén, a hibás pályaszakaszon áthaladó vonatok személyzetét mire 

köteles a KFM utasítani? (5.137.) 
49. Hogyan tartható fenn a forgalom a pálya menti, vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén? (5.158.) 
50. Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli 

eseményről? (6.1.) 
51. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha a 

KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (6.2.) 
52. Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a belépés a feszültség és 

forgalom alatti pályára? (6.12.) 
53. Melyik szakterület adja ki a forgalom és feszültség alatti pályára való belépésre 

jogosító igazolványt, és milyen feltételekkel? (6.13.) 
54. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (6.19.) 
55. Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 

munkacsapat minden tagjának? (6.20) 
56. Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell végezni, a vonatok 

munkavégzés helyén történő áthaladására ki ad engedélyt? (6.23.) 
57. Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal történik, a forgalom és 

feszültség alatti pályára, ki köteles a beléptetést végző vonat továbbhaladásáról 
jelentést tenni a KFM-nek? (6.24.) 

58. Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók léptek be a feszültség 
és forgalom alatti pályára? (6.27.) 

59. Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, amelyben a feszültség és 
forgalom alatti pályán munkacsapat dolgozik? (6.28.) 

60. Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és feszültség alatti pályáról 
vonattal kilépő dolgozók? (6.34.) 

61. Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli kikapcsolást 
eseménynek tekinteni? (6.37.) 
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62. Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, baleset elhárítás, mentés 
mi után végezhető? (6.41.) 

63. Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli feszültségmentesítést 
elvégezni? (Állomáson) (6.49.) 

64. Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész kapcsolót? (6.50.) 
65. Kit köteles a KFM helyszínre küldeni a műszaki ügyeletes akadályoztatása esetén 

a tűzjelzés valódiságának megállapítása érdekében?  (6.80) 
66. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén mikor 

kell a Tűzoltóságot értesíteni? (6.82.) 
67. Kinek kell jelentést tenni a tűzjelzés valódiságának megállapítása után? (6.90) 
68. Mi a műszaki ügyeletes feladata a Tűzoltóság kiérkezéséig? (6.92.) 
69. Az állomáson tartózkodó, munkát végző személyeknek tűzriasztás esetén mi a 

teendőjük? (6.96.) 
70. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró-dolgozó hová köteles menni? (6.99.) 
71. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét kinek 

köteles jelenteni a járművezető? (6.101.) 
72. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén? (6.112.) 
73. Milyen esetekben kötelező rendőri intézkedést kérni? (6.125.) 
74. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán munkát végző 

dolgozónak? (7.6.) 
75. Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad bemenni? (7.12.) 
76. Mikor érvényes a munkalap? (7.13.) 
77. A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi dolgozó hol igazolja a 

belépési engedélyt? (7.13.) 
78. Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a munkacsapatok be-és 

kilépését végző forgalmi dolgozónak? (7.14.) 
79. A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni a belépés helyén a 

beléptető forgalmi dolgozónak? (7.15.) 
80. Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő munkacsapat dokumentálása? 

(7.15.) 
81. Mi a teendője a beléptető forgalmi dolgozónak az átvett munkalapokkal? (7.15.) 
82. A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre jogosító igazolvány” - al 

rendelkezők hogyan léphetnek be a feszültségmentes pályára? (7.22.) 
83. Ki felelős a szolgálati vonaton tartózkodók biztonságáért, ha a szolgálati vonat 

feszültség alatti pályán közlekedik? (7.28.) 
84. Mekkora lehet a dízelmozdony vontatta szolgálati vonat legnagyobb sebessége? 

(7.40.) 
85. Mekkora lehet a teher-vágánygépkocsi által vontatott szolgálati vonat legnagyobb 

sebessége? (7.40) 
86. A tolatás során, illetve után, az állva maradó kocsikat hogyan kell elhelyezni? 
87. Tolatás közben a járműmegfutamodást hogyan kell megakadályozni?(8.13) 
88. Ki rendelheti el az állomási vágányokon a tolatásokat? (8.20.) 
89. Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő 

tolatások megszervezése? (8.23.) 
90. Mekkora a járműtelepi egyéb vágányokon alkalmazható legnagyobb sebesség 

tolatás során? (8.26.) 
91. A járművek kapcsolása során, az álló járművet hogyan szabad megközelíteni 10 

m-en belül? (8.40.) 
92. Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik sínnel ellátott vágányaira a 

belépés üzemidőben? (10.4.) 
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Szóbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes és mit tartalmaz a K-Ny metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? (1.1.) 

2. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálati főnök! (2.7, 2.6.) 

3. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi forgalmi menetirányító, 

Járműtelepi forgalmi szolgálattevő. (2.14., 2.17.) 

4. A vonat forgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli eseménykor a KFM- 

et milyen rendelkezési jog illeti meg? (2.14.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető! (2.26., 

2.27.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: energiadiszpécser, műszaki diszpécser, 

pályamester! (2.28., 2.29., 2.31.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: Előre tervezett és előre nem tervezett 

vágányzár. (2.42, 2.43.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: Járműtelep, Kitérő. (2.55., 2.57.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: A váltó helyes állása, Váltófelvágás. 

(2.64.,2.65.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: Tolatás, szolgálati vonat! (2.89., 2.105.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: vonat, szerelvény! (2.92., 2.91.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemidő, üzemszünet. (2.110., 2.111.) 

13. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra és a szolgálati hely elhagyására 

vonatkozó előírásokat! (3.27.-28.) 

14. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó és a vezetés átadására 

vonatkozó előírásokat! (3.39.-40.) 

15. Hogyan kötelesek kiadni rendelkezéseiket a rendelkezésre jogosultak? (3.43.) 

16. Mi a teendője a dolgozónak, ha rendelkezésre jogosulttól az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (3.49.) 

17. Hogyan történik az írásbeli rendelkezések átadása? (3.51.-53.) 

18. Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű rendelkezéseit 

maradéktalanul végrehajtani? (4.1.) 

19. Ki rendelkezik a járműtelepi vágányok feszültség alá helyezése felett? (4.1.) 

20. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? (4.6.) 

21. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során adott, üzemkezdetre 

figyelmeztető jelzéseket és ezek jelentését! (4.7.-10.) 

22. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (4.12.) 

23. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal 

kapcsolatos intézkedési jogukat mikor adják vissza a KFM-nek? (4.20.) 

24. Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá helyezését? (4.26.) 

25. Kiket értesít a KFM körözvény formájában az energia diszpécsernek a pálya 

feszültségalatti állapotáról szóló értesítése után? (4.34.) 

26. A vonal forgalmának leállításakor hogyan

 rendelhető el a pálya 

feszültségmentesítése? (4.155.) 

27. Hogyan történik a foglalt vágányra történő behaladás: (helyes és helytelen 
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irányból) (5.24.) 

28. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó? (5.184.) 

29. Üzemképtelen rádiótelefonnal forgalomba lehet-e állítani vonatot? (5.221.) 

30. Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli 

eseményről? Ismertesse a forgalom és feszültség alatti pályára történő belépés 

rendjét! (6.1.) 

31. Ha a rendkívüli esemény elhárítására, vagy az okozott zavar megszüntetésére a 

K-Ny.i metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása nem tartalmaz rendelkezéseket, a 

dolgozók hogyan kötelesek intézkedéseiket megtenni? (6.3.) 

32. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha a 

KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (6.8.) 

33. Veszélyeztetés esetén az észlelő metró-dolgozó kitől köteles azonnal 

feszültségmentesítést kérni? (6.45.) 

34. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén 

mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? (6.82.) 

35. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét kinek 

köteles jelenteni a járművezető? (6.100.) 

36. Lehet-e visszatolatni felvágott váltón? (6.139.) 

37. A vonatot felvágott váltóról milyen sebességgel lehet eltávolítani? (6.140.) 

38. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán munkát 

végző dolgozónak? (7.6.) 

39. A pályán, illetve az alagútban gyalogosan közlekedők, vagy egyénileg 

munkát végzők milyen jelzést kötelesek adni a közeledő szolgálati vonat felé? 

(7.8.) 

40. Mi a teendő ha a szolgálati vonat megközelíti a pályán a munkavégzés helyét 

jelölő „Pályán munkások dolgoznak” jelzőt? (7.9..) 

41. Hogyan lehet a pályára és az alagútba bemenni üzemszünetben? (7.12.) 

42. Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a munkacsapatok be-és 

kilépését végző forgalmi dolgozónak? (7.14.) 

43. Hogyan közlekedtethető szolgálati vonat üzem idő alatt? (7.26.) 

44. Ki felelős a szolgálati vonaton tartózkodók biztonságáért, ha a szolgálati vonat 

feszültség alatti pályán közlekedik? (7.27.) 

45. Hogyan és milyen sebességgel kötelesek a szolgálati vonatok közlekedni a 

pálya feszültségmenetesítésének időpontjától? (7.40.) 

46. Hogyan kell a K–Ny-i metróvonalon két személyszállító vonat között szolgálati 

vonatot közlekedtetni üzemidőben? (7.45.) 

47. Milyen módon közlekedtethetők a szolgálati vonatok? (7.31.) 

48. Hány közlekedési mód rendelhető el. egy rendelkezéssel egy szolgálati vonat 

részére és mi a teendő, ha a szolgálati vonatot mégis más módon kell 

közlekedtetni? (7.32.) 

49. Ismertesse a „Helyes irányban állomástávolságban” közlekedtetett szolgálati 

vonat közlekedésére vonatkozó előírásokat! (7.33.-34.) 

50. Ismertesse a „Helytelen irányú állomástávolságú közlekedés” szabályai szerint 

közlekedtetett szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó előírásokat! (7.35.) 
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51. Mely esetekben köteles az állomásközt a KFM az lezárni, amennyiben szolgálati 

vonat közlekedik az üzemszünetben? (7.37.) 

52. Mely esetekben kell a szolgálati vonat közlekedése során a megállást bejelenteni 

a KFM-nek és hogyan lehet a megállás után tovább haladni? (7.36.) 

53. Sorolja fel, hogy mit „Tilos!”a járművek kapcsolásakor? (F.2.8.43.) 

54. Tolatás közben és a tolatás befejezése után hogyan kell a járműmegfutamodást 

megakadályozni? (F.2.8.13.) 

55. Motorkocsikat, mozdonyokat, teher-vágánygépkocsikat üzemelés közben lehet- 

e felügyelet nélkül hagyni? (F.2.8.14.) 

56. Ismertesse a tolatásban résztvevők kötelességeit! (F.2.8.18.) 

57. Mit TILOS a tolatások alkalmával? (F.2.8.19.) 

58. Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő 

tolatások megszervezése? (F.2.8.23.) 

59. Dízel-mozdonnyal, vagy teher-vágánygépkocsival történő tolatás esetén a 

feszültség alatti állapotról hogyan ad értesítést a járműtelepi forgalmi 

szolgálattevő? (F.2.8.28.) 

60. Tolatási mozgások során ki köteles a beállított vágányút szabad voltát figyelni? 

(F.2.8.34.) 

61..A járműtelepi vágányokon tolatás során alkalmazható legnagyobb sebesség 

mekkora lehet? (F.2.8.24.) 

62. Álló járművet 10 m-nél kisebb távolságról milyen sebességgel lehet 

megközelíteni? (F.2.8.40.) 

63. Miről kell meggyőződni az összekapcsolás végrehajtása előtt? (F.2.8.41.) 

64. Kinek az engedélyével lehet be-, illetve kilépni a járműtelep harmadik-sínnel 

ellátott vágányaira? (F.2.8.29.) 

65. Ismertesse a szolgálati vonatok számozását! (F.2.12.41.) 

66. Ki felelős a szolgálati vonat menetokmányainak kiadásáért? (F.2.12.53.) 

67. Mit kell tartalmaznia a szolgálati vonatok menetokmányának? (F.2.12.56.) 

68. Kinek kell leadni a menetokmányokat? (F.2.12.57.) 

69. Ki felelős a menetokmányban foglaltak végrehajtásáért? (F.2.12.60.) 

70. Kinek és mikor kell jelenteni ha a menetokmány elveszett, vagy használhatatlanná 

vált? (F.2.12.61.) 

71. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség 700 mm, vagy ennél kisebb 

átmérőjű kerékkel rendelkező járművek közlekedésekor kitérőkön és 

vágányátszeléseken? (F.2.1. számú melléklet) 

72. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, 

biztosított váltón, mindkét irányban? (F.2.1. számú melléklet) 

73. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, lezárt 

váltón, mindkét irányban? (F.2.1. számú melléklet) 

74. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón való áthaladáskor, le nem 

zárt váltón, mindkét irányban? (F.2.1. számú melléklet) 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013)  
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Írásbeli vizsga kérdések 
21. Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, EDI, és 

a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? (23.) 
22. Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati vonatok 

közlekedésének rendjéről? (34.) 
23. Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 

közlekedéséről szóló értesítésnek? (34.) 
24. A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati vonatok 

közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? (34.) 
25. Mikor szabad járműveket összekapcsolni? (47.) 
26. Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? (173.) 
27. Ki köteles gondoskodni a szolgálati vonat menetokmányának kezeltetéséről, 

vezetéséről és leadásáról? (175.) 
28. Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? (176.) 
29. Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-próbát 

tartani? (177.) 
30. Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik 

munkalappal nem rendelkeznek? (187.) 
31. Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai betartsák 

az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági szabályokat? (188.) 
32. Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 

továbbhaladására? (200.) 
33. Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? (219.) 
34. A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 

megbízottja hogyan köteles intézkedni? (223.) 
35. Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 

segélyvonatot kérni? (227.) 
36. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? (230.) 
37. Hol van a szolgálati vonatok tényleges forgalomba állási helye az É-D vonalon? 

(3.sz.mell) 
38. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség TVG vontatta szolgálati vonatnál? 

(2.sz.mell.) 
39. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség tolt menetben közlekedő 

szolgálati vonatnál? (2.sz.mell.) 
40. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 

motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. mell.) 
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SZÓBELI KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! 

(1;4,6.) 

2. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 

3. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 

4. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat!(21-34.) 

5. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 

6. Ismertesse a külső felek részére történ ő szállítás szabályait! (40-46.) 

7. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47-53.) 

8. Ismertesse a z önműködő kapcsolószerkezettel történő járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (54.) 

9. Ismertesse a Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülékkel 

történő járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (55-65.) 

10. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (66-73.) 

11. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 

12. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (80-87.) 

13. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! 

(88- 93.) 

14. Ismertesse a félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolását! (94-96.) 

15. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 

16. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! 

(107- 110.) 

17. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 

18. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121-126.) 

19. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 

20. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-145.) 

21. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146-160.) 

22. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 

23. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános 

szabályokat! (169-182.) 

24. Ismertesse a munkacsapat szolgálati vonaton történő szállításának 

szabályait! (183-192.) 

25. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 

26. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 

27. Ismertesse a szolgálati vonat kiállását a forgalomból! (215-218.) 

28. Ismertesse a szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli eseményekre 

vonatkozó általános előírásokat! (219-224.) 

29. Ismertesse a szolgálati vonat meghibásodásakor követendő eljárást! (225-230.) 
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30. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat légfékberendezése teljes egészében 

meghibásodik?(225.) 

31. Ismertesse a vontatójárművek napi vizsgálatára vonatkozó általános 

előírásokat! (1.sz. melléklet) 

a. 32. A vontatójárművek napi vizsgálata során,

 mely esetekben köteles a mozdonyvezető a járművét 

üzemképtelennek nyilvánítani? (1.sz. melléklet) 

32. Ismertesse a vontatójárművek fékberendezéseinek általános ellenőrzését! 

(59- 60.oldal) 

33. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kiskocsit továbbító 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

34. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség rakott transzformátor-szállító 

kocsit továbbító szolgálati vonattal? (2.sz. melléklet) 

35. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékezéssel közlekedő 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

36. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség részleges légfékhibával 

közlekedő szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

37. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrahasználat esetén, a 

szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. melléklet) 

38. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fedezett közúti átjárón 

áthaladó szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

39. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kocsit továbbító 

szolgálati vonatnál, járműtelepi és líravágányokon? (2.sz. melléklet) 

40. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a szétkapcsolt kocsikról 

történő lejárás alkalmával, a lekapcsolt járműtől számított 10 méterig? (2.sz. 

melléklet) 

41. Hol van a szolgálati vonatok forgalomba állási helye az É-D-i metróvonalon? 

(3.sz. melléklet) 

42. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrás kocsi munkaterületen 

belüli mozgatásakor, kinyújtott létrával? (2.sz. melléklet) 

43. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létesítményen belüli 

tolatáskor? (2.sz. melléklet) 

44. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 

motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. melléklet) 

45. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség UDJ-vel történő daruzás 

esetén, a szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. mellékelt) 

46. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fordítókorongra, tolópadra 

történő ráhaladáskor? (2.sz. melléklet)  

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 
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Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

Az elérhető maximális pontszám 40 pont. 

A megfelelt szinthez 30 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. 
Forgalmi Utasítás (UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) hatálya alá tartozó 
pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott 
jelzéseket, a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a 
használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő közlekedés 
szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító vonat közlekedése-, tolatás-, 
próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és szolgálati 
vonatok közlekedtetése során alkalmazandó sebességeket. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri 
azok főbb jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint 
a szolgálati okmányok kezelését 
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40/C. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: TOLATÁSVEZETŐ (BKV ZRT. 

DÉL-BUDA - RÁKOSPALOTA M4 METRÓVONAL F.2. FORGALMI 

UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 15 kérdés a BKV ZRt Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. 
Jelzési Utasításból  (VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 15 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasításból ( VHF/75600-1/2017-NFM) 

• 10 kérdés a BKV Zrt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013), 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a 

feleletválasztós kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a 

helyeset, majd bejelöli, és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek 

fel, magyarázhatnak kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki 

a vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 

helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

• Ábra azonosítás: A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a 
helyes meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.” 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 2 kérdés BKV Zrt . Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési 
Utasításból  (VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 2 kérdés BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasításból  (VHF/75600-1/2017-NFM), 

• 2 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013), 

 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

BKV Zrt . Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/75607-1/2017- NFM) 

 
1. Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete és a jelzésekkel kapcsolatos általános 

rendelkezések 
1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 

 
2. Általános rendelkezések 

2.1. Az utasítás hatálya 
2.2. Az utasítás tartalma 
2.3. Az utasítás ismerete 

 
3. A jelzők és jelzőeszközök 

3.1. Jelzők és jelzőeszközök 
3.2. A jelzések parancselve 
3.3. A jelzések 
3.4. Távolbalátás korlátozottsága 
3.5. Szabadlátás korlátozottsága 
3.6. A jelzések adása, megfigyelésük 
3.7. Eltérő értelmű jelzések 
3.8. Kétes jelzés 
3.9. Érvénytelen jelzők 
3.10. Használhatatlan jelzők 
3.11. Kézi jelzőeszközök 
3.12. Forgalmi szempontból a jelzők 
3.13. A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód 

függvényében 
 
4. Fényjelzők és jelzéseik 

4.1. Fényjelzők kialakítása 
4.2. Fényjelzők jelölése 
4.3. Fényjelzők vezérlése 
4.4. Fényjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

 
5. Az M4 metróvonalon alkalmazott fényjelzők 

5.1. Főjelzők 
5.2. Főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
5.3. Vonali főjelzők jelzései 
5.4. Járműtelepi főjelző jelzései 
5.5. Ismétlőjelzők 
5.6. Ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
5.7. Tolatásjelzők 
5.8. Tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
5.9. Tolatásjelzők jelzései 
5.10. Menetengedély-határ jelzők 

5.11. Menetengedély-határ jelzőkre vonatkozó rendelkezések 
5.12. Menetengedély-határ jelzők jelzései 

 

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_001


912  

6. Egyéb jelzők és jelzéseik 
6.1. Váltójelzők 
6.2. Az egyszerű váltók jelzései 
6.3. Az átszelési váltók jelzései 
6.4. Vágányzáró jelző 
6.5. Megállás helye jelzők 
6.6. Pontos megállás helye jelző 
6.7. Próbapálya CBTC üzemi megállás helye jelző 
6.8. Vonathossztól függő megállás helye jelző 
6.9. Lassúmenet jelzései 
6.10. Biztonsági határjelző 
6.11. Vonathossz jelző 
6.12. Áramot kikapcsolni jelző 
6.13. Feszültségállapot jelző 
6.14. A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők 

 
 
7. Hordozható jelzőeszközök 

7.1. Járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
7.2. A „Pályán munkások dolgoznak.” jelzőeszköz. 

 
8. A metró dolgozóinak kézi jelzései 

 

9. A mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései 
 

10. Jelzések a vonatokon és járműveken 
 

11. Figyelmeztető jelek 
11.1. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
11.2. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
11.3. Szelvény tábla 

 
12. Mellékletek 

12.1. 1.sz.melléklet: A vonatbefolyásoló berendezés hangjelzése a 
vonatszemélyzet számára 

12.2. Éberségi hangjelzés 
12.3. Riasztási hangjelzések. 
12.4. 3.sz. melléklet: Szolgálatban levő személyek felszerelése 

jelzőeszközökkel 
 

BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/75600-1/2017-NFM) 

 
 
1. Általános rendelkezések 

1.4. Az utasítás hatálya 
1.5. Az utasítás tartalma 
1.6. Az utasítás ismerete 

2. Meghatározások 
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2.1. Forgalmi szolgálat, Társszolgálat, Végrehajtó forgalmi szolgálat 
2.2. Szolgálati főnök, Szolgálati elöljáró 
2.3. Szolgálati hely, Szolgálati okmány 
2.4. Parancskönyv, Rendelkezések könyve, Értesítő könyv 
2.5. Rendelkezés, Rendelkezési jog átadása 
2.6. Döntési jogosultság, Intézkedési jog. 

 
Metró munkakörök 
2.7. Központi forgalmi menetirányító 
2.8. Blokk-poszt járműtelepi forgalmi szolgálattevő 
2.9. Központi forgalmi operátor 
2.10. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
2.11. Műszakvezető diszpécser 
2.12. Központ forgalmi menetirányító megbízottja 
2.13. Állomási diszpécser – járművezető. 
2.14. Kocsiszíni diszpécser 
2.15. Járművezető instruktor 
2.16. Metró járművezető 
2.17. Mozgató járművezető 
2.18. Tolatásvezető 
2.19. Energiadiszpécser 
2.20. Műszaki diszpécser, Műszaki ügyeletes. 
2.21. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.22. Pályamester 

 
Metró tevékenységi körök 
2.23. Központi forgalmi menetirányító helyszíni megbízottja 
2.24. Beavatkozó járművezető 
2.25. Járműfelügyelet 
2.26. Váltókezelő 

 
Metró üzemi technológiai meghatározások 
2.27. Forgalmi vágányok 
2.28. Járműtelepi vágányok 
2.29. Jobb vágány, bal vágány 
2.30. Helyes irány, helytelen irány 
2.31. Kihúzó vágány 
2.32. Csonka vágány 
2.33. Összekötő vágány 

2.34. Forgalomtechnológiai határ 
2.35. Átadó szakasz 
2.36. Űrszelvény, rakszelvény 
2.37. Vágányút 
2.38. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.39. Állomás 
2.40. Állomásköz 
2.41. Térköz 
2.42. Virtuális térköz 
2.43. Fizikai térköz 
2.44. Statikus követési rend 
2.45. Dinamikus követési rend 
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2.46. Menetengedély határ (MAL) 
2.47. Közlekedés állomás távolságban 
2.48. Foglalt vágányra járás 
2.49. Járműtelep 
2.50. Próbapálya 
2.51. Kitérő 
2.52. Biztosított váltó 
2.53. Lezárt váltó 
2.54. Le nem zárt váltó 
2.55. Lezárható és le nem zárható váltók 
2.56. Érintett váltó 
2.57. Védőváltó 
2.58. A váltó helyes állása 
2.59. Váltófelvágás 
2.60. Aláváltás 
2.61. Forgalom leállítása 
2.62. Forgalom korlátozása 
2.63. Előre tervezett vágányzár 
2.64. Előre nem tervezett vágányzár 
2.65. Biztonságkritikus kezelés 
2.66. Éberségi berendezés 
2.67. Fedélzeti automatika 
2.68. Fedélzeti automatika üzemállapotai 
2.69. A jármű üzemen kívüli készenléti (stand-by) állapota 
2.70. Automatikus üzemmód (MTO) 
2.71. ATPR üzemmód 
2.72. Transzponder (baliz) 
2.73. Jármű fedélzeti ATC berendezések rendszerinicializálása 
2.74. Lokalizálás 
2.75. Kalibrálás 
2.76. Harmadik-sín 
2.77. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása 
2.78. Tápkörzet 
2.79. Rövidre záró - földelő megszakító 
2.80. Rövidre záró kézi készülék 
2.81. Védelmi áramkörök 

2.82. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.83. Kezelési körzet 
2.84. Hírközlő berendezések 
2.85. Hangrögzítő berendezés 
2.86. Tolatás 
2.87. Járműmegfutamodás 
2.88. Szerelvény 
2.89. Vonat 
2.90. Személyszállító vonat 
2.91. Vonatszemélyzet 
2.92. Vonatfordítás 
2.93. A vonatnál alkalmazható sebesség 
2.94. Üzemi fékút 
2.95. Vészfékút 
2.96. Csökkentett fékút 
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2.97. A vonat működésképtelen 
2.98. A vonat üzemképtelen 
2.99. A vonat mozgásképtelen 
2.100. A vonat gördülés képtelen 
2.101. Biztonsági járat 
2.102. Próbavonat 
2.103. Teszt vonat 
2.104. Szolgálati vonat 
2.105. Menetrend 
2.106. Menetrendi nap 
2.107. Üzemkezdet 
2.108. Forgalomba helyezés 
2.109. Üzemidő 
2.110. Üzemszünet 
2.111. Üzemszerű forgalom 
2.112. Vegyes forgalom 
2.113. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
2.114. Rendkívüli esemény 
2.115. Havária esemény 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása 

3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Szolgálatra jelentkezés 
3.5. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása 
3.6. Betegség bejelentése 
3.7. Szolgálat átadás, - átvétel 
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.9. Szolgálat ellenőrzése 
3.10. Szolgálati fegyelem 
3.11. Szolgálati felelősség 
3.12. Szolgálati út 

 

4. Rendelkezések kiadása 
4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Szóbeli rendelkezések 
4.3. Szóbeli rendelkezések kiadása rádiótelefonon keresztül 
4.4. Írásbeli rendelkezések 

 
5. Üzemszerű forgalom 

5.1. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
5.2. Hozzájárulások 
5.3. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tároló helyre 
5.4. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése 
5.5. Személyszállító vonatok forgalomba állítása 
5.6. A személyszállító vonatok élesztése 
5.7. Biztonsági járat 
5.8. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
5.9. Járműfelügyelet menet közben 
5.10. A személyszállító vonatok áthaladása állomáson 
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5.11. A személyszállító vonatok fordítása 
5.12. A személyszállító vonatok forgalomból való kiállása 
5.13. Vonali szerelvénytárolás 
5.14. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
5.15. A vonal forgalmának leállítása 
5.16. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése 
5.17. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tároló helyről 

 
6. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

6.1. Általános rendelkezések 
6.2. Járművezetői beavatkozás szabályai 
6.3. A vonatok forgalomba állítása 
6.4. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
6.5. Járműfelügyelet menetközben 
6.6. Vonatok behaladása állomásra és kihúzó vágányra 
6.7. Vonatok áthaladása állomáson 
6.8. A vonatok fordítása 
6.9. A vonatok forgalomból való kiállása 
6.10. Foglalt vágányra járás 
6.11. Állomási kijelölt megállás helyétől eltérő megállás esetén 

követendő eljárás. 
6.12. A vonat ajtónyitás-engedélyezés körzet után áll meg.(állomási túlfutás) 
6.13. Pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályai. 
6.14. Eljárás ha a közlekedő személyvonaton vészjelzőt működtettek 
6.15. Eljárás ha a közlekedő személyvonaton ajtó vésznyitót működtettek 
6.16. Jármű meghibásodás esetén követendő eljárás. 
6.17. A hiba megállapítása és jelentése 
6.18. Hibakezelés a vonalon. 
6.19. A vonat működésképtelen 
6.20. A vonat üzemképtelen 

6.21. A vonat mozgásképtelen 
6.22. A vonat gördülésképtelen 
6.23. Eljárás vezetői konzol -fedél hiba jelzés esetén 
6.24. Füst vagy tűzérzékelő hiba 
6.25. Utas szállítás ATPR üzemmódban 
6.26. Meghibásodott szerelvény kivonása forgalomból 
6.27. Akadályérzékelő, beesés gátló takarólemez hiba. 
6.28. Ajtóhiba, ablaktörés 
6.29. A jármű CBTC berendezésének meghibásodása 
6.30. ATC vészfékezés esetén követendő eljárás 
6.31. Az állomási utasforgalom-irányító berendezés távfelügyeletbe 

történő átvétele. 
6.32. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.33. Vasútbiztosító, forgalomirányító berendezés és vonatvezérlő rendszer 
6.34. meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.35. A gördülőállomány ATC fedélzeti berendezésének 

meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.36. Pályamenti berendezés meghibásodás esetén követendő eljárás. 
6.37. PPE automatika üzemképtelensége esetén követendő eljárás. 
6.38. Hírközlő berendezések meghibásodása. 
6.39. Állomási utasterek megfigyelésére szolgáló CCTV 



917  

rendszer meghibásodása esetén követendő eljárás 
6.40. Vonat utasterek megfigyelésére szolgáló CCTV 

rendszer meghibásodása esetén követendő eljárás. 
 
7. Rendkívüli események 

7.1. Általános rendelkezések 
7.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje 
7.3. Rendkívüli feszültségmentesítés,rendkívüli kikapcsolás 
7.4. Állomás lezárása 
7.5. Eljárás vésznyitással kezdeményezett menekítés esetén 
7.6. Eljárás homlokoldali menekítő ajtónyitás kezdeményezése esetén 
7.7. Eljárás alagúti kiszállítás esetén 
7.8. Eljárás tűz esetén 
7.9. Eljárás ha a vonaton utas rosszullét következett be. 
7.10. Utas rosszullétből bekövetkező haláleset. 
7.11. Eljárás ha az utas a pályára esett 
7.12. Gázolás 
7.13. A helyszíni megbízott feladatai gázolás esetén 
7.14. A baleset dokumentálása 
7.15. Váltófelvágás 
7.16. Villamos vezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen. 
7.17. Állomástávolságú közlekedés. 
7.18. Helytelen irányú közlekedés. 
7.19. Egyvágányú közlekedés. 

8. Havaria események 
8.1. Általános rendelkezések 
8.2. Állomási menekítés 
8.3. Alagúti kiszállítás 
8.4. Robbanóanyag,gyanús csomag észlelése. 
8.5. Bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) 
8.6. Egyéb havaria esemény bekövetkezése 
8.7. A helyszín biztosítása. 

 
9. Üzemszünet 

9.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
9.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
9.3. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
10. Tolatás 

10.1. Általános rendelkezések 
10.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon 
10.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon 
10.4. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott 

(egyéb) vágányokon 
10.5. Járművek kapcsolása 

 
11. Próbafutás 

11.1. Általános rendelkezések 
11.2. Próbafutás igénylése 
11.3. Próbafutás lebonyolítása 
11.4. Próbafutásban résztvevő személyek. 
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11.5. Alkalmazható sebességek. 
11.6. Eljárás hibajelzés esetén. 
11.7. Eljárás kedvezőtlen időjárás esetén 
11.8. ATC berendezés próbája 
11.9. Próbafutás bekapcsolt szerviz kapcsolóval 
11.10. Próbafutás befejezése. 
11.11. Tesztfutás lebonyolítása. 

 
12. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése 
12.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
13. Állomások utasforgalmának megszervezése 

13.1. Általános rendelkezések 
13.2. Utasterek ellenőrzése 
13.3. Utastájékoztatás 
13.4. Utasok védelme 
13.5. Mozgólépcsők indítása leállítása 
13.6. Mozgólépcső meghibásodás esetén követendő eljárás 
13.7. Utasok mozgólépcsőn történő utazása 
13.8. Szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn 

 

14. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok 
14.1. A menetrend 
14.2. A menetrendszerkesztő közlekedés 
14.3. Menetrendi eltérés 
14.4. A vonatok számozása 
14.5. Szolgálati okmányok , 
14.6. Menetokmányok, fedélzeti napló 

 
15. 1.sz.melléklet (teljes szöveg) 

 

16. 2.sz.melléklet (teljes szöveg) 
 

17. 3.sz.melléklet (teljes szöveg) 
 
 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az SZVVHU tartalma, hatálya, jóváhagyása 
1.2. Az SZVVHU ismerete, munkakörök 

 
2. A szolgálati vonatok megrendelése  

2.1. Heti egyeztetés, Napi egyeztetés 
2.2. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.3. Szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 
2.4. A szolgálati vonatok munkatervének megvalósítása 
2.5. Szállítás külső felek részére 
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3. Szolgálati vonatok összeállítása 

3.1. Járművek kapcsolása 
3.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
3.3. Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülék 
3.4. Féktömlők kapcsolása 
3.5. Kapcsolás merev kapcsolórúddal 
3.6. Középütközős járművek kapcsolása 
3.7. A félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolása 
3.8. Kapcsolás rakománnyal, Szükségkapcsolás 
3.9. Járművek vizsgálata 
3.10. Kocsik megrakása, Rakodási szabályok,Rakszelvényen 

túlnyúló rakomány továbbítása 
3.11. Vonat összeállítás 
3.12. A fékpróba, Rövidített fékpróba 

 
4. A közlekedés lebonyolítása 

4.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
4.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
4.3. Kocsi leakasztás 
4.4. Közlekedés két vontatójárművel 
4.5. Szolgálati vonat kiállítása a forgalomból 

 
5. Rendkívüli események 

5.1. A szolgálati vonat meghibásodása 
 
6. MELLÉKLETEK 

6.1. 1. sz. melléklet: Vontatójárművek napi vizsgálata 
6.2. 2. sz. melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek 
6.3. 3. sz. melléklet: A szolgálati vonatok forgalomba állásának helyei 
6.4. 4. sz. melléklet: Az UDJ üzemeltetésével kapcsolatos különleges előírások 
6.5. 5. sz. melléklet: A 012 psz. létrás kocsi üzemeltetésével kapcsolatos különleges 

előírások 
 

6.6. 6/A. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Dízel-mozdonyok 
6.7. 6/B. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Teher- vágánygépkocsik 
6.8. 6/C. sz. melléklet: Pályaépítő járművek műszaki adatai 
6.9. 7/A. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik 
6.10. 7/B. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik M4 
6.11. 7/C. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik 
6.12. 7/D. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik M4 
6.13. 7/E. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik 
6.14. 7/F. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik M-4 
6.15. 8/A. sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható 

elegysúlyok 
6.16. 9/A. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – MillFAV vonal 
6.17. 9/B. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Kelet-nyugati vonal 
6.18. 9/C. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Észak-déli vonal 
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6.19. 9/D. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 
továbbítható elegysúly meghatározásához – M4 vonal 

6.20. 9/E. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 
továbbítható elegysúly meghatározásához – Összekötő vágány 

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

BKV Zrt . Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás  
(VHF/75607-1/2017- NFM) 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

 

1. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.2) 
2. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás ismeretére vonatkozóan? 

(1.10.) 
3. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 
4. Mit ért a jelzések parancselvén? (2.6.) 
5. A következő meghatározásokból melyik állítás igaz? (2.7) 
6. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 

parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? 
(2.10.) 

7. Mi az eljárás, ha az utasításban fel nem sorolt jelzés alkalmazása válik 
szükségessé? (2.11) 

8. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 
9. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 
10. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 
11. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 
12. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek? (2.46.) 
13. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 
14. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 
15. Hogy kell elhelyezni az M4 metróvonalán a fényjelzőket? (2.53.) 
16. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 
17. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az M4 

metróvonalán? (2.66.) 
18. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld és 

alatta egy fehér fénye? (2.67.) 
19. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld fénye? (2.68.) 
20. Mit jelent a járműtelepi főjelző „Szabad a továbbhaladás” jelzése? (2.70.) 
21. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző?(2.73) 
22. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? (2.77) 
23. Ismétlő jelzőn "Egy sárga fény" jelzési képhez mely előírás kapcsolódik? (2.77) 
24. Hol vannak tolatásjelzők az M4 metróvonal területén? (2.78.) 
25. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelző? 

(2.85.) 
26. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 
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27. Milyen üzemmódban kell figyelembe venni a „Pontos megállás helye” jelzőt? 
(2.102.) 

28. Hogy néz ki a „Próbapálya CBTC üzemi megállás helye” jelző? (2.103.) 
29. Mi a neve középről kifelé dőlő vörös-fehér csíkozású gerendának? (2.103.) 
30. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló takaró lemezt? 

(2.130.) 
31. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló sárga-fekete sávos 

ferde keresztet? (2.130.)  

 

Szóbeli vizsgakérdések 
 

1. Hol érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.1.) 

2. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (1.4.) 

4. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás ismeretére 

vonatkozóan? (1.10.) 

5. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása munkakörre 

vonatkozó szövegét? (1.10.) 

6. Mit nevezünk jelzőnek a DBR (M4) metróvonalon? (2.1.) 

7. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? 

(2.1.) 

8. Mit nevezünk jelzőeszköznek a DBR (M4) metróvonalon? (2.2.) 

9. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 

10. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (2.6.) 

11. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 

parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? 

(2.10.) 

12. Milyenek lehetnek a jelzések? (2.13.) 

13. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! (2.18.) 

14. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! (2.19.) 

15. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (2.21.) 

16. Ismertesse a jelzők elhelyezésére vonatkozó előírást! (2.25.) 

17. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 

18. Hogyan kell értelmezni az egy időben adott eltérő értelmű jelzéseket? (2.30.) 

19. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (2.31.) 

20. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (2.36.) 

21. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 

22. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (2.39.) 

23. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (2.40.) 

24. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? 

(2.43-2.47.) 

25. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 

26. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (2.43. a-d) 

27. Ismertesse az „ismétlő jelző” jellemzőit! (2.44.) 
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28. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 

29. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (2.45.) 

30. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a "Menetengedély-határ" jelzők? (2.46.) 

31. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (2.46.) 

32. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek?(2.46.) 

33. Mely jelzők, fényjelzők a DBR (M4) metróvonalon? (2.48.) 

34. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 

35. Melyek a CBTC rendszer „MTO” járművezetési üzemmódjának jellemzői? 

(2.50.) 

36. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 

37. Milyen követési rendben történik a vonatok vezetése szabad kézi vezetés 

esetén? (2.51.) 

38. Milyen a fényjelzők kialakítása a DBR vonalon? (2.52.) 

39. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (2.53.) 

40. Ismertesse a fényjelzők jelölésére vonatkozó előírást! (2.54.) 

41. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 

42. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az

 M4 metróvonalán? (2.66.) 

43. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (2.67-2.71.) 

44. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld és 

alatta egy fehér fénye? (2.67.) 

45.  A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat (nem MTO 

üzemmódban közlekedő vonat) személyzetének mit jelent a főjelző "zöld és 

alatta egy fehér" fénye? (2.67.) 

46. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.68.) 

47. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelentése? (2.69.) 

48. Egy zöld fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.70.) 

49. Egy vörös fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.71.) 

50. Milyen sebesség érték tartozik az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzők 

jelzéseihez? (2.72.) 

51. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző? (2.73.) 

52. Ismertesse az Ismétlő jelző jelzési képeit és jelentésüket! (2.74-2.77.) 

53. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”. Mi a jelzés értelme? 

(2.75.) 

54. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? 

(2.77.) 

55. Hol alkalmaznak tolatásjelzőt az M4 területén? (2.78.) 

56. Ismertesse a „Tolatásjelzők” és a „Menetengedély-határ jelzők” jelölésére 

vonatkozó előírásokat! (2.78-2.85.) 

57. Egy fehér fény a tolatásjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.81.) 

58. Az M4 metróvonalán alkalmazott mely jelzőkre lehet  hívójelzést" 

kivezérelni? (2.82.) 

59. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (2.83-2.85.) 

60. Mit jelent a helytelen irányú menetengedély-határ jelző jelzése? (2.84.) 
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61. Egy vörös fény helytelen irányú menetengedély-határ jelzőn. Mi a jelzés 

értelme? (2.85.) 

62. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelző? 

(2.85.) 

63. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! (2.87-2.89.) 

64. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül? (2.95.) 

65. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (2.96.) 

66. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! (2.98-

2.99.) 

67. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (2.100.) 

68. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (2.101.) 

69. Ismertesse, hogy néz ki a "Pontos megállás helye" jelző? (2.102.) 

70. Hol kell elhelyezni a "Pontos megállás helye" jelzőt? (2.102.) 

71. Hol kell megállni a "Pontos megállás helye" jelzőnél? (2.102.) 

72. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 

73. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (2.103.) 

74. Vonathossztól függő megállás helye jelző. Mi a jelző értelme? (2.104.) 

75. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű "Á" betű. Mit jelent? 

(2.105.) 

76. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? 

(2.106.) 

77. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 

a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (2.110.) 

78. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (2.108-2.109.) 

79. Ismertesse az „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! (2.110-

2.119.) 

80. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 

melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (2.111.) 

81. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 

mezejében fekete "5" -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (2.111.) 

82. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete "V" 

betű van. Mi a jelzés értelme? (2.113.) 

83. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér 

mezejében. Mi a jelzés értelme?(2.114.) 

84. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (2.120.) 

85. Mi a jelentése a "Vonathossz jelző"-nek? (2.121.) 

86. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek 

értelmezését! (2.124-2.129.) 

87. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn". Mit jelent? (2.125.) 

88. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (2.126.) 
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89. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (2.127.) 

90. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (2.130.) 

91. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (2.131-2.133.) 

92. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (2.132.) 

93. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (2.133.) 

94. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a pálya 

közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét 

fedezni? (2.134.) 

95. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz elhelyezésére és 

jelzésének értelmezésére vonatkozó előírásokat! (2.134-2.135.) 

96. Ismertesse a „Megállj!” jelzés” adásmódját a közúti járművek részére! (2.136- 

2.138.) 

97. Hogyan kell "Megállj!" jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 

(2.139.) 

98. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek 

részére?(2.139 2.141.) 

99. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. (2.146.) 

100. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. (2.147.) 

101. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 

fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (2.148.) 

102. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzéseit! (2.156- 2.163.) 

103. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (3.2.) 

104. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? (3.2.) 

105. Ismertesse az "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel"-et, a „Jelzési 

parancs irányra figyelmeztető jel”-et a "Szelvény táblát"! (4.2.-4.4.) 

106. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (4.4.) 

107. Van-e hangjelzés funkciója a vonatbefolyásoló berendezésnek a 

vonatszemélyzet számára? (1.sz. melléklet) 

108. Mi tartozik az utasmenekítési riasztások közé? (1.sz.melléklet) 

109. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? (3.sz. 

melléklet) 
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1. feszültség A rövidrezáró-földelő megszakító a vontatási áramátalakítókba 
telepített olyan életvédelmi berendezés, amely a futósín és a harmadik-sín 
rövidrezárására és földelésére szolgál (2.95.) 

2. A rövidrezáró kézi készülék olyan életvédelmi berendezés, amely a jobb futó-
sínszál és a bal futó-sínszál helyszínen történő rövidrezárására szolgál (2.96.) 

3. A peronvész (a továbbiakban: PEP) áramkör kettős feladatot lát el. Feladata 
szükség esetén az állomási peron melletti harmadik-sín feszültségmentesítése, 
és az érkező vonat behaladásának megakadályozása a vasútbiztosító- és 
forgalomirányító berendezés által. Áramellátási szempontból működése 
megegyezik az alagúti kioldóéval. (2.97.) 

4. A peronvédelmi (a továbbiakban: PPE) automatika az állomási peron melletti, 
valamint a ki- és bejárati szakaszok élet- és vonatforgalom biztonságát szolgáló 
berendezés, amely a területre történő beesés vagy behatolás esetén feladatát 
és működését tekintve megegyezik a peronvész áramkörrel. (2.98) 

5. Az alagúti kioldó (a továbbiakban: TPEP) áramkör feladata a pálya 
feszültségmentesítési folyamatában, a kikapcsolt tápkörzet együttes biztonsági 
feltételeinek garantálása: a visszakapcsolás elleni reteszelés, és a rövidrezárás-
földelés biztosítása. (2.99.) 

6. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása 
azt jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek 
azok a biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás megakadályozását, 
a rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség ellenőrzését 
garantálják. (2.100.) 

7. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: utasítás) 
érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 metróvonalán járműtelepén és az 
összekötő összes aluljáró területen.(1.1) 

8. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: utasítás) 
érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 metróvonalon és járműtelepén. 
(1.1) 

9. A szolgálati elöljáró, valamely szakterület egyszemélyi felelős vezetője. (2.9) 
10. Mi a Parancskönyv? (2.13.) 
11. Rendelkezés: A végrehajtó dolgozók felé adott, a forgalom lebonyolításával vagy 

valamely ténykedés végzésével kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli utasításokat, 
közléseket rendelkezésnek nevezzük.(2.16) 

12. A központi forgalmi menetirányító (a továbbiakban: KFM) az M4 metróvonal 
utasforgalmának egyszemélyi felelős irányítója, a végrehajtó forgalmi dolgozók 
szolgálati elöljárója. Munkáját a rendelkezésre álló technikai berendezések 
segítségével a szolgálatban lévő forgalmi végrehajtó dolgozók felé kiadott 
rendelkezéseivel irányítja és ellenőrzi a vonat- és utasforgalom biztonságos és 
menetrendszerű lebonyolítását. A forgalom lebonyolításával kapcsolatban az 
egész vonalra a forgalmi szolgálatok felé rendelkezési, rendkívüli esemény 
esetén a forgalom lebonyolítását, illetve menekítést érintő kérdésekben 
közvetlen érvényesíthető irányítói jog illeti meg. (2.20) 

13. Mit értünk a Metró-járművezető-i munkakör meghatározása alatt? (2.22.) 
14. A kezdőpont felől a végpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 

vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Keleti pályaudvar.(2.43.) 
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15. A végpont felől a kezdőpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 
vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Kelenföld vasútállomás. (2.43) 

16. Mely munkavállalók szolgálati elöljárója a Műszaki diszpécser? (2.33.) 
17. Helyettesítse be a hiányzó kifejezéseket az alábbi meghatározásba! Űrszelvény: 

Az űrszelvény a ….. mellett és …. szabadon tartandó meghatározott …nek a 
vágánytengelyre …….. metszete. (2.50.) 

18. Az üzemszünet két menetrendi nap közötti időszak, amikor a berendezések 
karbantartása és javítása történhet. (2.130) 

19. Rendkívüli eseménykor a vonatforgalom minden esetben teljesen lehetetlenné 
válik. (2.134.) 

20. Forgalmi vágányoknak nevezzük a harmadik-sínnel ellátott, fényjelzők által 
szabályozott, a CBTC rendszer felügyelete alatt lévő, olyan vágányok 
összességét, ahol rendszeres vonatközlekedés történik, ide értve: a vonali, az 
állomási kihúzó, és a járműtelepi vágányokat (2.41.) 

21. Mit értünk fizikai térköz meghatározás alatt? (2.57.) 
22. Az állomási forgalmi személyzetek szolgálati beosztásával kinek van döntési 

jogosultsága az alábbi munkakörök közül? (2.24.) 
23. A váltó a vágányba épített olyan szerkezet, amely lehetővé teszi a vasúti 

járművek egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladását. (2.66) 
24. Melyek a kitérő részei? (2.66.) 
25. Mi minősül biztosított váltónak? (2.67.) 
26. Melyik váltó meghatározásra igaz az alábbi mondat: A jelző- és vasútbiztosító 

berendezés kezelőfelületéről elektromos úton vagy a helyszínen mechanikus 
váltózárral le van zárva, vagy állítását egyéb csúcssínrögzítő szerkezettel 
megakadályozták ? (2.68.) 

27. Statikus követési rend: CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.59.) 

28. Statikus követési rend: A valós fizikai térköz és védőszakaszos térközbiztosítás 
felügyelete alatt jelzőüzemre történő közlekedés. (2.59.) 

29. Dinamikus követési rend:CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.60.) 

30. A KFM a rendkívüli esemény kiváltó okának elhárítására megbízhatja valamelyik 
forgalmi dolgozót vagy forgalmi vizsgával rendelkező műszaki dolgozót a 
helyszíni irányítói feladatokkal. A megbízott dolgozónak az elhárítással 
kapcsolatban rendelkezési joga van, azonban a munkáját a szolgálati elöljárója 
utasításai szerint köteles végezni. (2.37.) 

31. Amennyiben üzemszerű forgalomtól való eltérés vagy rendkívüli esemény 
esetén beavatkozó járművezető szükséges a személyszállító járműre, ki a 
járművezető szolgálat előljárója (2.38.) 

32. Forgalmi szempontból mely munkakörökkel áll folyamatos kapcsolatban az 
Energiadiszpécser? (2.32.) 

33. Csonka vágánynak nevezzük a vágánykapcsolatos állomások, illetve a 
járműtelepi vágányok energiaemésztő ütközőbakban végződő vágányait. (2.46.) 

34. Kétirányú forgalomra berendezett vasúti pályán a közlekedésre kijelölt irány a 
helyes irány. A kijelölt iránnyal ellentétes irány a helytelen irány. (2.44.) 

35. Összekötő vágánynak nevezzük a járműtelep és a forgalmi vágányok között lévő 
vagy két metróvonalat összekötő olyan üzemi vágányt, amely kétirányú 
forgalomra van berendezve. Az összekötő vágányok forgalomtechnológiai 
határán átadó szakaszok találhatók. (2.47.) 
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36. Állomásnak nevezzük az vonatforgalom kiszolgálása céljából épített 
létesítményt. A vágánykapcsolatos állomás az vonatforgalom kiszolgálásán 
kívül alkalmas jármű fordításra, vagy egyik vágányról a másikra történő 
közlekedtetésére is. (2.54.) 

37. A menetengedély-határ (a továbbiakban: MAL) a CBTC rendszer által valamely 
védendő objektumra számított megállási pont (funkcionális, biztonsági MAL). 
(2.61) 

38. Váltófelvágásnak minősül, amikor a jármű csúcs felőli irányból a számára 
helytelen irányba álló váltóra ráhalad, és a sínek átállítását a jármű kerekei 
végzik.(2.75.) 

39. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: A váltó állítási folyamata 
közben a vonat csúcs felől érkezik a váltóra? (2.76.) 

40. A biztonságkritikus kezelések során a biztonsági feltételek meglétének 
ellenőrzése a Biztostó berendezés üzemviteli csoportvezető feladata és 
felelőssége. (2.81.) 

41. A fedélzeti automatika – automatikus vonatirányítás (ATO) és automatikus 
vonatvédelem (ATP) – a pályába integrált berendezés, amely az automatikus 
vonattovábbítás céljából került felszerelésre. (2.83.) 

42. Válassza ki a „Csökkentett üzemállapotok közüli 2. visszaesési szint” jellemzőit! 
(2.84.) 

43. A balíz az ATC-vel közlekedő jármű számára a pályán való tartózkodás pontos 
helymeghatározására szolgáló, aktív pályaelem. (2.88.) 

44. Válassza ki a helyes állítást az alábbiak közül, melyik a helyes meghatározás a 
kalibrálás fogalmával kapcsolatban? (2.91.) 

45. Válassza ki a helyes állítást a harmadik sín meghatározásával kapcsolatban! 
(2.92.) 

46. Egy tápkörzet táplálása önállóan nem kapcsolható ki csak párosával.  (2.94.) 
47. Mely munkakör teljeskörű jogosultsága a feszültségmentesnek nyilvánítás? 

(2.100.) 
48. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása 

azt jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek 
azok a biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás megakadályozását, 
a rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség ellenőrzését 
garantálják. A feszültségmentesnek nyilvánítás a KFM kizárólagos joga (2.100.) 

49. A vonat tolatás vagy vonatközlekedés céljából összeállított vontató- és vontatott 
járművek egysége.(2.107.) 

50. A pontozott részek helyére válassza ki a megfelelő kifejezéseket: A vonat 
általában állomások közötti közlekedés céljából forgalomba állított olyan 
………., amely az előírt jelzőeszközökkel, felszerelési tárgyakkal, ………… 
menetokmányokkal el van látva, és amelyen ……………… teljesít szolgálatot. A 
vonatokra vonatkozó rendelkezések érvényesek az egyedül közlekedő vontató 
járművekre is. MTO üzemmódban a vonat járműszemélyzet nélkül közlekedik 
automatikus vonatvédelem alatt, automatikus vonattovábbítással. (2.108.) 

51. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatnál alkalmazható sebesség”-gel 
kapcsolatban! A vonatnál alkalmazható sebességet meghatározza: (2.112.) 

52. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a csökkentett üzemi fékút 
meghatározásra! (2.116.) 

53. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a „vonat mozgásképtelenségére”! 
(2.119.) 
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54. A kémvonat az üzemszünet után – szükség esetén rendkívüli esemény 
elhárítása után – a forgalmi vágányok ellenőrzése céljából közlekedő vonat. A 
kémvonat utasokat nem szállíthat. (2.121.) 

55. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: „A személyszállító 
járművek javítása után, vagy külön rendelkezésre próbafutást végző vonat”? 
(2.122.) 

56. A szolgálati vonat üzemi szállítások vagy karbantartás kiszolgálása céljából 
forgalomba állított vonat. (2.124.) 

57. Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. (2.126.) 
58. Mit értünk „Üzemkezdet” alatt? (2.127.) 
59. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” esemény! (2.135.) 
60. Havaria esemény : minden olyan hatósági intézkedés, amely az üzemelést érinti. 

(2.134,2.135.) 
61. Mit nevezünk „Üzemszerű forgalom”-nak az M4 metró esetében? (2.131.) 
62. Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi szolgálat feladata? 

(3.2) 
63. Mit kell biztosítania a Forgalmi szolgálatnak? (3.1.) 
64. Válassza ki az alábbi állítások közül, melyik feltétel nem szükséges a forgalmi 

szolgálat ellátásához? (3.3-3.7) 
65. Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető módszerátadó melletti 

gyakoroltatása esetén? (3.11.) 
66. A forgalmi dolgozók a szolgálati beosztásban feltüntetett időpontban és helyen, 

munkára képes állapotban, a formaruha viselésre kötelezettek a Ruhaellátási 
Szabályzatban meghatározott, tiszta formaruhában kötelesek szolgálatra 
jelentkezni. (3.15.) 

67. Válassza ki a helytelen állítást az „Alkohol vagy más tudatmódosító szer 
fogyasztásával” kapcsolatban! (3.17-3.20.) 

68. A munkavállaló a keresőképes igazolás kézhezvételét követő munkanapon 
köteles a szolgálati főnök által meghatározott szolgálati helyen jelenteni a 
munkára képes állapot napját. (3.24.) 

69. Kik nem tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.32.) 
70. Ki engedélyezheti a szolgálati hely elhagyását az alábbi személyek közül? 

(3.35.) 
71. Vonatforgalom irányítási feladat, kommunikáció lebonyolítható-e mobiltelefon 

segítségével? (3.61.) 
72. Személy- vagy forgalombiztonságot veszélyeztető rendelkezést kiadni nem 

szabad. Biztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést semmilyen 
körülmények között nem szabad végrehajtani. Az ilyen esetet jelenteni kell a 
szolgálati főnöknek.(3.62.) 

73. A Parancskönyvbe és a Rendelkezések könyvébe bejegyzett utasítások és 
rendelkezések betartása kötelező.(3.69.) 

74. Válassza ki a helytelen állítást a szóbeli rendelkezések előírásaival 
kapcsolatosan! 

75. Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal ellentétes 
rendelkezéssel” kapcsolatban! (3.73.) 

76. Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? (3.83) 
77. Mikortól van érvényben az írásbeli rendelkezés? (3.85.) 
78. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés? (3.86.) 
79. A vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés rendszermonitorjainak 

színbeállítása és felbontása megváltoztatható? (3.102.) 
80. Ki rendelkezik a járműtelepi tárolócsarnok feszültség alá helyezése felett? (4.8) 
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81. MTO üzemmódtól eltérő üzemmódban a vonat üzemszerűen utasokat szállíthat. 
(4.13.) 

82. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” kapcsolatban! 
(4.14.) 

83. Válassza ki a helyes állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” kapcsolatban! 
(4.15.) 

84. Ki adja le az üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket? (4.17.) 
85. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezése során adott 

figyelmeztető jelzésekkel” kapcsolatban! (4.18.) 
86. Mit jelent a munkalap leadása a   vonal forgalomba helyezési eljárása során? 

(4.22.) 
87. Válassza ki a helytelen előírást az üzemszünet utáni kiléptetésekkel 

kapcsolatban! (4.26.) 
88. Ki nem köteles jelenteni a KFM felé a forgalomba helyezési eljárással 

kapcsolatosan? (4.27.) 
89. A jelentés leadása után a jelentést tevő személyek olyan intézkedést nem 

tehetnek a KFM engedélye nélkül, amely a forgalom beindítását, illetve 
lebonyolítását hátráltatja vagy zavarja. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók 
a jelentés leadásával az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos intézkedési 
jogukat visszaadják a KFM-nek. (4.33.) 

90. Válassza ki a helytelen állítást! Miről köteles meggyőződni a JÁDI a forgalomba 
helyezési jelentésének leadása előtt? (4.38.) 

91. Forgalomba helyezési eljárás során ki végzi el a központi állítású váltók próbáját 
a vonali körzetben? (4.40.) 

92. A központilag vezérelt váltók üzemszerű működésének megállapításához, 
mennyi próbaállítást kell végrehajtania kötelezően a váltók próbáját végző 
munkavállalónak? 4.41.) 

93. Válassza ki, melyik az utolsó folyamat feladat a feszültség alá helyezési eljárás 
esetén!? (4.44.) 

94. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 
forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette, a pálya feszültség alá helyezését 
nem rendelheti el a szükséges biztonsági intézkedések megtétele nélkül még 
akkor sem, ha a feszültség alá helyezés időpontja elérkezett.(4.45.) 

95. Amennyiben az M4 metró CBTC rendszerrel felszerelt személyszállító vonatjai 
közlekedése nem üzemszerűen történik, ezt melyik üzemmódban tehetjük meg? 
(4.52.) 

96. Az M4-DBR metró vonal esetében a vonali vágányokon milyen követési rendben 
közlekednek a vonatok üzemszerűen? (4.53.) 

97. Üzemszünetben a peron mellett tárolt vonat esetén a vonat távvezérelt 
élesztését a KFM még az állomás utasforgalomra történő megnyitása előtt 
köteles elvégeztetni.(4.67.) 

98. Válassza ki a helyes szabályzati előírást a biztonsági járatra vonatkozóan! (4.72-
4.83) 

99. Szállítható-e utas biztonsági járattal? (4.83.) 
100. Mely eszközök, berendezések nem a SICAS rendszer által felügyeltek? (4.100) 
101. MTO üzemmódban állomáson áthaladó vonat esetén mi a JÁDI kötelessége? 

(4.121.) 
102. Mi a teendő ha az utas az iránynak megmegfelelő végállomáson a vonatban 

maradt? (4.125.) 
103. CCTV kamera rendszeren keresztül ki ellenőrzi a kiálló vonat üres állapotát? 

(4.133.) 
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104. Üzemidő alatt vonatot tárolni a vonalon csak távvezérelt altatásra alkalmas 
tárolóhelyen lehet. Vonatot csak feszültségmentesített pályán, altatva tárolni – 
tűzjelző rendszerrel ellátott vágányokon – a tűzjelző rendszer bekapcsolt 
üzemképes állapotában szabad! (4.144.) 

105. Válassza ki a helytelen állítást! Szolgálati küldeményeket személyvonatokon 
szállítani kizárólag abban az esetben szabad, ha az (4.147.) 

106. Hol történhet a PPE modulok szállítása vonaton, szolgálati küldeményként 
(4.154.) 

107. Válassza ki a helytelen szabályzati előírást! A feszültségmentesítés több 
lépésben megvalósuló összetett folyamat, amely…-ból tevődik össze. (4.173.) 

108. Mi a teendő ha a kijelölt személyszállító járművezető a a jármű vezetői konzol 
fedél nyitása során a kulcsot beletöri a zárszerkezetbe? (5.18.-5.19.) 

109. Válassza ki a helytelen állítást! A vonatot üzemképtelennek kell nyilvánítani, ha: 
(5.22.) 

110. M4 Metró személyszállító vonatközlekedésében alkalmazható-e a foglalt 
vágányra járás? (5.84.) 

111. Válassza ki a helytelen előírást a pályára leesett tárgy esetén követendő 
eljárással kapcsolatban! (5.104-5.105.) 

112. Mit jelent a DET-es IOS üzenet? (5.152.) 
113. Járművezető felügyelete mellett a vezetői konzolfedél eltávolítása illetve 

felhelyezésére mikor kerülhet sor? (5.166.) 
114. Válassza ki a helytelen előírást, az üzemképtelenné minősített vonattal 

kapcsolatosan! (5.179.) 
115. A KFM köteles a JÁDI-t felderítés céljából a helyszínre küldeni. Padlólemez 

feletti füst- vagy tűzjelzés esetén ha a helyszínre kirendelt JÁDI semmilyen 
kísérő jelenséget nem tapasztal (égett szag, füst), akkor a vonatot: ATPR 
üzemmódban utasok nélkül közlekedtetve; járműfedélzeti felügyelet mellett; a 
kirendelt JÁDI-val folyamatos rádiókapcsolatot tartva rendkívüli felülvizsgálat 
céljából ki kell vonni a forgalomból. Rendellenesség észlelése a JÁDI köteles a 
KFM-et értesíteni. (5.197.) 

116. Mi a teendő, ha a személyszállító vonat mindkét fényszórója vagy mindkét 
zárjelzője meghibásodott? Válassza ki a helytelen állítást! (5.226.) 

117. Mely szakterület feladata a pálya MTO üzemre alkalmas állapotban tartása? 
(5.261-5.262.) 

118. Pályameghibásodás esetén a PFT dolgozó jelentésében mit kell meghatározni 
kötelezően az alábbiak közül? Nevezze meg a helytelen választ! (5.277.) 

119. A váltómeghibásodásakor a KFM által kiküldött személy, miről kell 
meggyőződjön, hogy váltó egyértelműen használható forgalmi szempontból? 
Nevezze meg a helytelen válaszlehetőséget! (5.332.) 

120. Válassza ki a helytelen állítást PPE modulhiba elhárítási előírásaival 
kapcsolatosan! (5.382-5.386.) 

121. Mikor rendel ki a helyszínre helyszíni megbízottat a KFM? (6.8) 
122. Válassza ki a helyes állítást a Feszültség alatti pályára történő belépés 

szabályzati előírásai közül! (6.12.) 
123. Válassza ki a helytelen állítást! Indokolt esetben az alábbi munkák végezhetők 

feszültség alatti pályán: (6.19.) 
124. Milyen feltétellel lehet feszültség alatti pályára belépni? (6.23.) 
125. Feszültség alatti munkavégzés esetén, amennyiben pályára való belépéssel 

lehet csak elhárítani a hibát, milyen felszerelési tárgyakkal kell rendelkeznie a 
munkacsapatnak? (6.30.) 
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126. Egészítse ki az alábbi előírást a megfelelő kulcskifejezésekkel: Feszültség- és 
forgalom alatti pályán végzendő munkákhoz csak a munkavégzéshez 
szükséges ………., villamos műszereket, ………. szabad bevinni. …… cm-nél 
hosszabb tárgyat bevinni szigorúan tilos, kivételt képez a síntörésnél 
használatos ……. heveder (6.31.) 

127. Válassza ki a helyes előírást, a vonattal történő feszültség alatti pályára történő 
belépésre vonatkozóan! (6.33.) 

128. Válassza ki a helyes előírást, amennyiben fesz.alatti pályán munkavégzés 
történik, legfeljebb mekkora sebesség (6.40.) 

129. A DBR M4 Metróvonalon, hogyan lehetséges rendkívüli feszültségmentesítés? 
Válassza ki a helytelen állítást! (6.52.) 

130. A harmadik-sín feszültség alatti állapotában a menekítőjárdát menekítésre, vagy 
a jármű gyalogos megközelítésére használni tilos! Az ajtó nyítását követően a 
KFM köteles az állomás forgalmi személyzetét a helyszínre küldeni. (6.64.-6.65.) 

131. Válassza ki a helytelen előírást az „Állomási tűz esetén követendő” eljárás 
esetében (6.93.) 

132. Válassza ki a helytelen előírást az „Tűz esetén követendő” eljárás esetében 
(6.132.) 

133. Milyen esetben kell kötelezően rendőri intézkedést igényelni? Válassza ki a 
helytelen válaszlehetőséget! (6.139.-6.140.) 

134. Utasbeleset esetén a helyszínen intézkedő személy jelentésének mit kell 
tartalmaznia? Válassza ki a helytelen válaszlehetőséget! (6.174.) 

135. Válassza ki az Utasbalesettel kapcsolatos helytelen állítást! (6.181-.6.183.) 
136. Ha az utasok közül bárki a pályára került, az észlelő JÁDI milyen berendezést 

köteles működtetni? (6.189.) 
137. Gázolás után, mikor indítható újra a forgalom? Válassza ki a helyes 

válaszlehetőséget! (6.200.) 
138. Rendkívüli esemény esetén melyek a helyszíni megbízott feladatai? Válassza ki 

a helytelen állítást! (6.204.) 
139. Utasbaleset esetén metródolgozó mit állapíthat meg? (6.177.) 
140. Mi a teendő felszínről lefolyó vagy alagúti vízbetörés esetén ha a peronon, 

pályán jelentkező víz mennyisége olyan mértékű, hogy a vontatási áramellátást 
veszélyezteti? (7.31.) 

141. Válassza ki a helytelen választ! Milyen tárgyi feltételekkel történik a pályára 
lépés üzemszünetben? (8.8) 

142. Ha a munkavégzés a pálya vagy a harmadik-sín megbontásával jár, mikor 
engedélyezhető az üzemszüneti munkavégzés? (8.13.) 

143. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történik a pályára és alagútba 
üzemszünetben belépés? (8.15.) 

144. Ki állíthat ki üzemszüneti munkavégzéseknél használatos munkalapot (8.16.) 
145. Üzemszüneti belépés esetén a hány példányos a munkaalapot alkalmazunk az 

M4 területén? (8.17.) 
146. Üzemszüneti munkavégés esetén, amennyiben a pályára történik a belépés, 

mivel történik a belépés dokumentálása (8.18.) 
147. Szükséges-e minden esetben dokumentálni az üzemszünetben pályára lépő 

munkacsapatokat? (8.20-8.21.) 
148. Amennyiben a szolgálati vonat feszültség alatti pályán közlekedik ki a felelős 

személy a szállított munkacsapat tagjainak testi épségéért? (8.31.) 
149. A szolgálati vonatok közlekedésével kapcsolatos forgalmazás rádiótelefonon 

történik. A szolgálati vonat közlekedése során, állomási vagy állomásközi 
tartózkodások alatt a rádiótelefont kikapcsolni szigorúan tilos! (8.45.) 
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150. Ki felelős a járműtelepi kapuk zárva tartásával, a felszíni harmadik-sínnel ellátott 
körzet elhatárolásért? (11.7.) 

151. Üzemidőben a járműtelep felszíni körzetének harmadik sínnel ellátott vágányait 
feszültség állapot szerint milyen állapotúnak kell tekinteni?  (11.10.) 

152. A felszíni körzetben a feszültség alatti pályára való be- és kiléptetéshez a kapuk 
nyitását kerítés esetén ki végzi el? (11.14.) 

153. Válassza ki a helytelen állítást, az „Állomások utasforgalmának 
megszervezésével” kapcsolatban! (12.18.) 

154. Melyik metró munkakör köteles gondoskodni arról, hogy hogy az utazóközönség 
elől elzárt helyiségek ajtajai zárva legyenek? (12.18.) 

155. Mi a teendő, ha egy utas a mozgólépcsőre erőteljes szennyező anyagot juttat? 
(12.44.) 

156. Hány perccel előbb kell elvégezni a mozgólépcsők próbáját, az állomás 
utasforgalomra történő megnyitása előtt? (12.53.) 

157. Válassza ki a helytelen állítást a „Mozgólépcső meghibásodás esetén követendő 
eljárásokkal” kapcsolatban! (12.63.) 

158. Mikor köteles a mozgólépcsőt a megfigyelésre személy leállítani? (12.67.) 
159. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történhet mozgólépcsőkön történő 

szolgálati küldemények szállítása? (12.80-12,81.) 
160. A szolgálati helyen rendszeresített okmányokat a szolgálati helyről elvinni, lapjait 

kitépni, megrongálni vagy egyéb más módon olvashatatlanná tenni, elektronikus 
úton vezetett okmányt törölni tilos! (13.53.) 

161. Válassza ki a helytelen állítást a „Szolgálati okmányok vezetésével” 
kapcsolatban! (13.55.) 

162. Az F.2. Forgalmi Utasítás hatálya kiterjed-e külső vállalkozókra? (1.2.) 
163. Mi az előírás a F 2. Utasítás ismeretéről? (1.11.) 
164. Mit ír elő az F.2. Utasítás a külső vállalkozók munkavállalói számára? (1.11) 
165. Mit nevezünk "végrehajtó forgalmi szolgálatnak"? (2.4.) 
166. Mit nevezünk "társszolgálatnak"? (2.5.) 
167. Mit nevezünk "rendelkezések könyve"-nek? (2.14.) 
168. Mit ért értesítő könyv alatt és mi a célja? (2.15.) 
169. Mit nevezünk rendelkezésnek? (2.16.) 
170. Mit jelent a "döntési jogosultság"? (2.18.) 
171. Mit jelent az "intézkedési jog"? (2.19.) 
172. Mit jelent az állomási diszpécser-járművezető munkakör? (2.25.) 
173. Mi a feladata a kocsiszíni diszpécsernek? (2.26.) 
174. Mi a feladata a mozgató járművezetőnek? (2.29.) 
175. Mit ért a beavatkozó járművezető tevékenységi körén? (2.38.) 
176. Mit ért központi járműfelügyelet alatt? (2.39) 
177. Lehet-e fedélzeti járműfelügyeletet ellátni, járművezetői képesítés nélkül? (2.39) 
178. Mit ért váltókezelő tevékenység alatt? (2.40.) 
179. Mit nevezünk "járműtelepi egyéb vágányok"-nak? (2.42.) 
180. Mit nevezünk térköznek? (2.56.) 
181. Mit nevezünk fizikai térköznek? (2.57.) 
182. Mit nevezünk lezárható váltónak? (2.69) 
183. Mit nevezünk aláváltásnak? (2.76.) 
184. Mit nevezünk forgalom leállításának? (2.77.) 
185. Mit nevezünk forgalom korlátozásának? (2.78.) 
186. Mi az alagúti kioldó (TPEP) áramkör feladata? (2.99) 
187. Mit nevezünk személyszállító vonatnak? (2.109.) 
188. Mit nevezünk tesztvonatnak? (2.123.) 
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189. Mit nevezünk havária eseménynek? (2.135.) 
190. Az alábbiak közül mi a forgalmi szolgálat feladata? (3.2.) 
191. A kiképzés alatt álló személyek mikor végezhetnek gyakorlati munkát? (3.9) 
192. Az alábbiak közül mi a kiképzett dolgozó kötelessége? (3.14.) 
193. Mi a kötelessége a forgalmi dolgozónak, ha a szolgálatra jelentkezés helyén a 

kiadott rendelkezéseket nem tudja elolvasni? (3.26.) 
194. A forgalmi dolgozó kötelezhető-e a megjelölt munkaidején túli szolgálat 

teljesítésére? (3.28.) 
195. Hangrögzítő berendezésre kapcsolt hírközlőeszköznek számít-e a szolgálati 

mobiltelefon? (3.61.) 
196. Milyen előírás vonatkozik a Parancskönyvbe és a Rendelkezések könyvébe 

bejegyzett utasítások és rendelkezések betartására vonatkozóan? (3.69.) 
197. Milyen előírás vonatkozik a rádiótelefonra érkező hívásra vonatkozóan? (3.77) 
198. Hol kell szabályozni a rádióforgalmazásra vonatkozó részletes szabályokat? 

(3.82.) 
199. Milyen előírás vonatkozik a monitorok, számítógépek kezelő általi 

hangbeállítására? (3.103.) 
200. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.15.) 
201. Mikor kell a kocsiszíni és vonali szerelvénytároló-helyeket feszültség alá 

helyezni? (4.15.) 
202. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 

valamennyi forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette... (4.45.) 
203. Mi a teendő feszültség alá helyezés előtt, ha nem teljes körű a jelentés leadás? 

(4.46) 
204. Hogyan történik írásban feszültség alá helyezésről vonatkozó rendelkezés 

kiadása? (4.48.) 
205. Hogyan kell megválasztani a biztonsági járat sebességét? (4.79.) 
206. Kik szállíthatók a biztonsági járattal? (4.83) 
207. Hogyan lehet vonattal szolgálati küldeményt alagútba szállítani? (4.157) 
208. A harmadik-sín kikapcsolása után mi biztosítja a rövidre zárást-földelést? 

(4.174.) 
209. Mi a KFM kötelezettsége, ha pályahibáról kap jelzést? (5.263.) 
210. Mi a KFM kötelessége a pályahibáról kapott információ valósságának 

leellenőrzése érdekében? (5.264) 
211. Mekkora a sebessége a pályabejárásra közlekedtetett vonatnak? (5.265.) 
212. Mi a kötelessége a KFM-nek a szemlevonatot követő vonattal kapcsolatban? 

(5.269.) 
213. Mi a teendő az alagútban észlelt pályahiba esetén, ha a legközelebbi állomásra 

vonat érkezik? (5.274.) 
214. Mit kell tartalmaznia a PFT dolgozó jelentésének? (5.276.) 
215. Mi a kötelessége a KFM-nek a PFT dolgozó és a szemlére kirendelt beavatkozó 

járművezető jelentése birtokában? (5.278.) 
216. Sínáramkör meghibásodás esetén a rendszernek milyen hibaüzenete van? 

(5.309) 
217. Mi az előírás sínáramköri hiba esetén a vonatok közlekedtetésére? (5.311.) 
218. Mi az eljárás álfoglalt szakaszon való áthaladásra? (5.314.) 
219. Milyen esetben közelítheti meg vonattal a szemrevételezésre kijelölt területet a 

kiérkező PFT szakember? (5.317.) 
220. Mit ért egymást veszélyeztető vágányútnak? (5.323.) 
221. Milyen feltétel mellett engedélyezhető párhuzamos vágányúton egyidejű 

vonatmozgás? (5.324.) 
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222. Mi a KFM kötelessége váltó meghibásodásakor? (5.332.) 
223. Mikor végezhető karbantartási munka a vasútbiztosító és forgalomirányító 

berendezésen? (5.359) 
224. Használható-e kapcsolattartásra rádiótelefon hiba esetén a segélykérő? (5.396) 
225. Mi az eljárás a központi rendszer teljes meghibásodása esetén? (5.410) 
226. Mi az eljárás a lift-segélykérő rendszer meghibásodása esetén? (5.415.) 
227. Mi az eljárás, ha valamely külső vállalkozó munkavégzéséhez is szükséges 

feszültség és forgalom alatti pályára belépés? (6.17) 
228. Indokolt esetben az alábbiak közül mely munkák végezhetők feszültség alatti 

pályán? (6.19.) 
229. Mi az eljárás, ha vonattal kell belépni a feszültség és forgalom alatti pályára? 

(6.20.) 
230. Hol történhet munkavégzés feszültség és forgalom alatti pályán vonatforgalom 

mellett? (6.21.) 
231. Az alábbiak közül mi a feltétele a feszültség- és forgalom alatti pályán, illetve az 

alagúti vagy elzárt területen történő munkavégzésnek? (6.22.) 
232. Milyen feltételek mellett lehet vonalalagúti területre, műtárgyba gyalogosan 

belépni? (6.23.) 
233. Vonal alagúti területen, vágánytérbe pályaszintre történő belépés esetén mit 

köteles tenni a KFM? (6.25.) 
234. Hol szabad belépni a pályára, vonalalagúti területen vágánytérbe, feszültség 

alatt? (6.25.) 
235. Milyen esetben folytathatja útját a valamely műtárgyba beléptetést végző vonat? 

(6.36.) 
236. Mennyi az engedélyezett legnagyobb sebesség az alagúti munkavégzés 

helyén? (Fesz.alatti pályán) (6.40.) 
237. Milyen feltétellel rendelhető ki vonat, ki vagy belépő munkacsapat szállítására? 

(6.32.) 
238. Az alábbiak közül mi a teendője a BLP-nak és a KFM-nek a vonatról érkező 

tűzriasztás esetén? (6.131.) 
239. Mit köteles biztosítani a KFM ha az állomáson tűz vagy égő vonat van? (6.133.) 
240. Átszálló állomásokon (más vonalra) mit kell ellenőrizni tűz esetén? (6.135.) 
241. Melyik a helyes állítás? (6.216.) 
242. Ki és milyen feltételekkel rendelhet el állomástávolságú közlekedést? (6.230) 
243. Mely felsorolás tekintendő havária eseménynek? (7.1) 
244. Havária esemény bekövetkeztekor mi a forgalmi szolgálat feladata? (7.3.) 
245. Melyik a helyes eljárás bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) esetén? (7.21.) 
246. Mi az eljárás, ha a vízbetörés olyan mértékű, hogy a vontatási áramellátást is 

veszélyezteti? (7.32.) 
247. Mit ért a helyszín biztosításán? (7.33.) 
248. Mi a helyszínt biztosító személy alapvető feladata az alábbiak közül? (7.34.) 
249. Hogy történik a szolgálati vonatok mozgásának szervezése? (8.7) 
250. Mi az előírás tolt menetben történő tolatási mozgás esetére? (9.14.) 
251. Mennyi a járműtelepen alkalmazható sebesség és az alkalmazható üzemmód 

harmadik-sínnel ellátott vágányokon? (9.30.) 
252. Milyen állásba kell tartani a járműtelepi (egyéb) vágányokban levő váltókat? 

(9.39) 
253. Ki állíthatja a helyszíni állítású váltókat? (9.41.) 
254. Mennyi a járműtelepi egyéb vágányokon a tolatás sebessége? (9.45.) 
255. Kinek adhatja ki a mozgólépcső gépház kulcsát a JÁDI? (12.47.) 
256. Milyen menetrendeket alkalmazunk a jellemző forgalmi igények alapján? (13.4.) 
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257. Milyen menetjellegeket alkalmazunk?(13.26.) 
258. Melyek az alkalmazott állomási tartózkodási idők típusai? (13.27.) 
259. Milyen menetrendi eltéréseket ismer? (13.28) 
260. Késést okozó esemény után mely esetben kell a forgalmat menetrendszerűnek 

tekinteni? (13.38.) 
261. Mit jelent a kötött menetrend? (13.39) 
262. Mi az eljárás a kötött menetrendet érintő eltérésekkel? (13.29) 
263. Milyen feltételek teljesülése után lehet üzemszünetben a felszíni körzetet alá 

helyezni? (11.9) 

 
Szóbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes a DBR (M4) metróvonal F.2 Forgalmi utasítása? (1.1) 

2. Mit tartalmaz a DRB (M4) metróvonal F.2 Forgalmi utasítása? (1.4.) 

3. Kinek kell ismernie az Utasítást? (1.11.) 

4. Ismertesse a forgalmi szolgálat és a társszolgálat fogalmait! (2.3.,2.5.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati főnök, szolgálati elöljáró! 

(2.8.,2.9.) 

6. Ismertesse a szolgálati okmány meghatározását! (2.12.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi forgalmi menetirányító, 

Központi forgalmi menetirányító megbízottja. (2.20.,2.37.) 

8. Rendkívüli esemény esetén milyen rendelkezési joga van a KFM-nek? (2.20.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: Block-poszt járműtelepi forgalmi 

szolgálattevő, Állomási diszpécser-Járművezető, KUD! (2.21.2.25.,2.23.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető! 

(2.30.,2.31.) 

11. Energiadiszpécser, Műszaki diszpécser fogalma? (2.32.,2.33.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: váltókezelő és közlekedés 

állomástávolságban! (2.40.2.62.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: járműtelepi egyéb vágányok, összekötő 

vágány és a váltó helyes állása! (2.42.,2.47.,2.74.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: Űrszelvény, rakszelvény, térköz 

(2.50,2.51,2.56.) 

15. Mi minősül váltófelvágásnak és aláváltásnak? (2.75.,2.76.) 

16. Ismertesse a védelmi áramköröket (PEP, PPE, TPEP) (2.97.,2.98.,2.99.) 

17. Ismertesse a tolatás és a jármű megfutamodás fogalmát! (2.105.,2.106.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat: szerelvény, vonat! (2.107.,2.108.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati vonat, üzemidő, üzemszünet! 

(2.124.,2.129.,2.130.) 

20. Sorolja fel a havária eseményeket! (2.135.) 

21. Ismertesse a szolgálatra jelentkezésre vonatkozó és a szolgálat átadás- 

átvétellel kapcsolatos tudnivalókat! (3.15.-3.16.,3.25.-3.28.) 

22. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra és a szolgálati hely elhagyására 

vonatkozó előírásokat! (3.32.-3.36.) 

23. Kik tartózkodhatnak a szolgálati helységekben? (3.32.) 
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24.  A szolgálatban lévő dolgozó szolgálati helyét kinek az engedélyével hagyhatja 

el? (3.35-3.36.) 

25. Hol lehet dohányozni a metróvonalon? (3.41.) 

26. Hogyan végezhet szolgálatban nem lévő, vagy más szolgálati ág dolgozója a 

szolgálatban lévők helyett? (3.45.) 

27. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (3.49.-3.52.) 

28. Ismertesse a rendelkezések kiadására vonatkozó általános előírásokat! (3.56.-

3.69.) 

29. Ismertesse a szóbeli rendelkezésekre vonatkozó szabályokat! (3.70.-3.82.) 

30. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (3.73.) 

31. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalója ragaszkodik az 

érvényben lévő utasításokkal ellentétes rendelkezése végrehajtásához? (3.73.-

3.74.) 

32. Mikor köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a vonatok felé? (3.83.) 

33. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés és hogyan kell kezelni? (3.87.- 3.88.) 

34. Ki felelős a vasútbiztosító- és forgalomirányítói berendezések kezeléséért? 

(3.92.) 

35. Ismertesse az üzemszerű forgalom fogalmát, és ki a felelős annak 

fenntartására? (2.131.,4.4.-4.6.) 

36. Ki rendelkezik a járműtelepi mozgások és a járműtelepi tárolócsarnok 

feszültség alá helyezése felett? (4.8.) 

37. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? (4.14.) 

38. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.15.) 

39. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során adott, üzemkezdetre 

figyelmeztető jelzéseket és ezek jelentését! (4.17.-4.20.) 

40. Mit jelent a második figyelmeztető jelzés? (4.19.) 

41. Ismertesse a kilépések rendjét! (4.21.-4.25.) 

42. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (4.22.) 

43.  A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal 

kapcsolatos intézkedési jogukat mikor adják vissza a KFM-nek? (4.33) 

44. Kik adják hozzájárulásukat a pálya feszültség alá helyezéséhez? (4.26.- 4.28.) 

45. Ismertesse a pálya feszültség alá helyezésének folyamatát! (4.42.-4.51.) 

46. Kiket értesít a KFM a pálya feszültség állapotáról? (4.51.) 

47.  A járműtelepi vágányhálózaton ki végzi a vágányutak állítását? (4.55.) 

48. Ismertesse a forgalmi vágányok feszültségmentesítését! (4.172.-4.181.) 

49. Kit értesít a KFM a feszültségmentes állapotról? (4.180.) 

50. Ismertesse a Hívójelzés esetén követendő eljárást! (5.73.-5.79.) 

51. Mely esetekben kell a foglalt vágányra járás szabályai szerint eljárni? (5.85.) 

52. Hogyan történik foglalt vágányra a behaladás? (5.86.-5.88.) 

53. Ismertesse a pálya meghibásodása során követendő eljárás során, a hiba 

bejelentésére vonatkozó szabályokat! (5.262.-5.265.) 

54. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a pálya meghibásodásakor, 

ha bármely ok miatt víz kerül a pályára? (5.281.) 
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55. Ismertesse a váltó meghibásodás esetén követendő eljárást, mikor 

használható forgalmi szempontból a váltó? (5.329.-5.333.) 

56. Mi az általános rendelkezés, ha a hírközlő berendezés meghibásodik? (5.387.-

5.392.) 

57. Mi az eljárás,ha a Tetra rádiótelefon hibásodig meg? (5.393.-5.397.) 

58. Mit kell tenni rendkívüli esemény esetén? (6.1.-6.6.) 

59. Ki a felelős, az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha 

a KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (6.9.) 

60. Ismertesse a forgalom és feszültség alatti pályára belépés általános feltételeit! 

(6.12.-6.19.) 

61. Melyik szakterület adja ki a forgalom és feszültség alatti pályára való belépésre 

jogosító igazolványt, és milyen feltételekkel? (6.14.) 

62. Hány fő és milyen feltételekkel léphet be a forgalom és feszültség alatti 

pályára? (6.20.-6.31.) 

63. Mit kell ellenőriznie a munkacsapat-vezetőjének a feszültség alatti pályára való 

belépés előtt, mivel kell rendelkeznie a munkacsapat minden tagjának? (6.30.) 

64. Hogyan lehet végrehajtani rendkívüli feszültségmentesítést? (6.52.) 

65. Milyen okok miatt lehet rendkívüli kikapcsolás? (6.53.) 

66. Ismertesse a tűz esetén követendő eljárást! Mit kell tartalmaznia a tűzesetes 

jelentésnek?(6.119-6.124) 

67. A műszaki ügyeletes kinek köteles jelenteni a tűzjelzés valódiságát? (6.121.) 

68. A műszaki ügyeletes kinek az utasítására hajtja végre a tűzeseti beavatkozásokat? 

(6.136.) 

69. Mi a műszaki ügyeletes feladata a Tűzoltóság kiérkezéséig? (6.139.-6.141.) 

70. Mi a feladata az állomáson tartózkodó, munkát végző személyeknek 

tűzriasztás esetén? (6.144.) 

71. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró-dolgozó hová köteles menni? 

(6.147.) 

72. Hogyan kell megközelítenie az alagútban rekedt tűzesetes vonatot a műszaki 

ügyeletesnek? (6.159.-6.160.) 

73. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén? (6.163.) 

74. Felvágott váltó esetén szabad-e toltatni? (6.216.) 

75. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség felvágott váltóról való vonat 

eltávolítás esetén? (6.217.) 

76. Milyen eseményeket kell havária eseménynek tekinteni? (7.1.) 

77. Ismertesse az „üzemszünet” fogalmát és az üzemszüneti munkák 

megszervezésének rendjét! (2.130.,8.1.-8.7.) 

78. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie a munkacsapat vezetőnek 

üzemszünetben való belépéskor? (8.8.) 

79. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával jár, milyen 

feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes pályán? (8.13.) 

80. Ismertesse a feszültségmentes pályára történő belépés rendjét! (8.15.) 

81. Mikor érvényes a munkalap? (8.16.) 

82.  A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi dolgozó hol igazolja 

a belépési engedélyét? (8.17.) 
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83. Hány példányban kell átadni a munkalapot belépés előtt a munkacsapatok 

be-és kiléptetését végző forgalmi dolgozónak? (8.17.) 

84. Ismertesse a szolgálati vonatok közlekedésére vonatkozó szabályokat! (8.28.-

8.50.) 

85. Hogyan kell elrendelni a szolgálati vonat számára a feszültség és forgalom 

alatti pályán való közlekedést? (8.30.) 

86. Ki felelős a szolgálati vonaton tartózkodók biztonságáért? (8.31.) 

87. Hogyan áll forgalomba a szolgálati vonat? (8.34.) 

88. Hány közlekedési mód rendelhető el. egy rendelkezéssel egy szolgálati vonat 

részére és mi a teendő, ha a szolgálati vonatot mégis más módon kell 

közlekedtetni? (8.35.) 

89. Ismertesse a „Helyes irányban állomástávolságban” közlekedtetett szolgálati 

vonat közlekedésére vonatkozó előírásokat! (8.38.) 

90. Ismertesse a „Helytelen irányú állomástávolságú közlekedés” szabályai szerint 

közlekedtetett szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó előírásokat! (8.39.) 

91. Mely esetekben kell a szolgálati vonat közlekedése során a megállást 

bejelenteni a KFM-nek és hogyan lehet a megállás után tovább haladni? 

(F.2.8.40.) 

92. Mely esetekben köteles az állomásközt a KFM lezárni, amennyiben szolgálati 

vonat közlekedik az üzemszünetben? (8.41.) 

93. Hogyan közlekedhet szolgálati vonat a DBR metróvonalon a pálya 

feszültségmentesítésének időpontjától? (8.44.) 

94. Mi a teendő szolgálati vonat rádiótelefonjának meghibásodása esetén? (8.45.-

8.46.) 

95. Hogyan kell az M4 metróvonalon két személyszállító vonat között szolgálati 

vonatot közlekedtetni üzemidőben? (8.50.) 

96. Hogyan történik a vasúti járművek megfutamodás elleni biztosítása? (9.18.) 

97. Mi a kötelessége a tolatásvezetőnek a tolatás megkezdése előtt? (9.21.) 

98. Miről köteles meg győződni a tolatásvezető a tolatás megkezdése előtt? (9.22.) 

99. Mit tilos tolatások alkalmával? (9.24.) 

100. Ismertesse a szolgálati vonatok számozását! (13.51.) 

101. Ismertesse a szolgálati okmány fogalmát, kezelésének alapvető szabályait! 

(13.52.-13.63.) 

102. Kinek a kötelessége vezetni a menetokmányt? (13.76.) 

103. Kinek kell leadni a menetokmányt? (13.82.) 

104. Mit tartalmaz a szolgálati vonat menetokmánya? (13.81.) 

105. Mi az eljárás ha a menetokmány elveszett vagy használhatatlanná válik? 

(13.85.) 

106. Ismertesse a megengedett legnagyobb sebességértékeket biztosított váltón 

való áthaladáskor! (1. számú melléklet) 

107. Ismertesse a megengedett legnagyobb sebességértékeket lezárt váltón való 

áthaladáskor! (1. számú melléklet) 

108. Ismertesse a megengedett legnagyobb sebességértékeket le nem zárt váltón 

való áthaladáskor! (1. számú melléklet) 
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BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

Írásbeli vizsgakérdések 
 

1. Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, EDI, 
és a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? (23.) 

2. Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati 
vonatok közlekedésének rendjéről? (34.) 

3. Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
közlekedéséről szóló értesítésnek? (34.) 

4. A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati vonatok 
közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? (34.) 

5. Mikor szabad járműveket összekapcsolni? (47.) 
6. Hogyan közlekednek a szolgálati vonatok a forgalomba állás helyéig? (171.) 
7. Szolgálati hellyel el nem látott helyen történő forgalomba állás esetén hol kell 

érvényesíttetni a szolgálati vonat okmányait? (172.) 
8. Mi a teendője a szolgálati vonat tolatásvezetőjének a forgalomba állás előtt? 

(173.) 
9. Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? (173) 
10. Ki érvényesíti a szolgálati vonat menetokmányát? (174.) 
11. Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? (176) 
12. Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-próbát 

tartani? (177.) 
13. Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan személyek, akik a 

feszültség és forgalom alatti pályára való, belépésre jogosító igazolvánnyal 
rendelkeznek? (186.) 

14. Szállíthatók-e a szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik munkalappal nem 
rendelkeznek? (187.) 

15. Mikor hagyhatja el a munkacsapat a szolgálati vonatot a munkavégzés helyén? 
(191.) 

16. Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai 
betartsák az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági 
szabályokat? (188) 

17. Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 
továbbhaladására? (200.) 

18. A kiállás helyén szolgálatot teljesítő forgalomi dolgozó aláírása miért szükséges 
a szolgálati vonat menetokmányán? (215.) 

19. Mi a teendője a szolgálati vonat kiállításának helyén szolgálatot teljesítő forgalmi 
dolgozónak? (215.) 

20. Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? (219.) 
21. A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 

megbízottja hogyan köteles intézkedni? (223.) 
22. Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 

segélyvonatot kérni? (227.) 
23. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? (230.)  
 

Szóbeli vizsgakérdések 
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1. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! 

(1;4,6.) 

2. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 

3. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 

4. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat!(21-34.) 

5. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 

6. Ismertesse a külső felek részére történ ő szállítás szabályait! (40-46.) 

7. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47- 

53.) 

8. Ismertesse a z önműködő kapcsolószerkezettel történő járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (54.) 

9. Ismertesse a Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülékkel történő 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (55-65.) 

10. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel

 végrehajtott járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (66-73.) 

11. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 

12. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (8087.) 

13. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! 

(88-93.) 

14. Ismertesse a félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolását! (94- 

96.) 

15. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 

16. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! (107-

110.) 

17. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 

18. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121- 

126.) 

19. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 

20. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-15.) 

21. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146- 

160.) 

22. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 

23. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó

 általános szabályokat! (169-182.) 

24. Ismertesse a munkacsapat szolgálati vonaton történő

 szállításának szabályait! (183-192.) 

25. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 

26. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 

27. Ismertesse a szolgálati vonat kiállását a forgalomból! (215-218.) 

28. Ismertesse a szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli eseményekre vonatkozó 
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általános előírásokat! (219-224.) 

29. Ismertesse a szolgálati vonat meghibásodásakor követendő eljárást! (225- 230.) 

30. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat légfékberendezése teljes egészében 

meghibásodik?(225.) 

31. Ismertesse a vontatójárművek napi vizsgálatára vonatkozó általános 

előírásokat! (1.sz. melléklet) 

32. A vontatójárművek napi vizsgálata során, mely esetekben köteles a 

mozdonyvezető a járművét üzemképtelennek nyilvánítani? (1.sz. melléklet) 

33. Ismertesse a vontatójárművek fékberendezéseinek általános ellenőrzését! (59-

60.oldal) 

34. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kiskocsit továbbító 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

35. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség rakott transzformátor- szállító 

kocsit továbbító szolgálati vonattal? (2.sz. melléklet) 

36. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékezéssel közlekedő 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

37. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség részleges légfékhibával 

közlekedő szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

38. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrahasználat esetén, a 

szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. melléklet) 

39. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fedezett közúti átjárón 

áthaladó szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

40. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kocsit továbbító 

szolgálati vonatnál, járműtelepi és líravágányokon? (2.sz. melléklet) 

41. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a szétkapcsolt kocsikról 

történő lejárás alkalmával, a lekapcsolt járműtől számított 10 méterig? (2.sz. 

melléklet) 

42. Hol van a szolgálati vonatok forgalomba állási helye az É-D-i metróvonalon? 

(3.sz. melléklet) 

43. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létrás kocsi munkaterületen 

belüli mozgatásakor, kinyújtott létrával? (2.sz. melléklet) 

44. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létesítményen belüli 

tolatáskor? (2.sz. melléklet) 

45. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 

motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. melléklet) 

46. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség UDJ-vel történő daruzás 

esetén, a szomszédos vágányon történő elhaladáskor? (2.sz. ellékelt) 

47. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fordítókorongra, tolópadra 

történő ráhaladáskor? (2.sz. melléklet)  
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A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

Az elérhető maximális pontszám 40 pont. 

A megfelelt szinthez 30 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki:  

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal 

F.2. Forgalmi Utasítás (VHF/75600-1/2017-NFM) hatálya alá
 tartozó pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos 
fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott 
jelzéseket, a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a 
használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő közlekedés 
szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító és a szolgálati vonat közlekedése- 

, tolatás-, próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, valamint a V.1. Szolgálati Szabályzat-, és a 
SZVVHU vonatkozó előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését, a vonatok számozását. 

• Ismeri a Metró vasúti pályával kapcsolatos alapfogalmakat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a mozgólépcsők forgalmi üzemeltetésével és 

az állomások utasforgalmának megszervezésével kapcsolatos szabályokat. 
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41/A. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI 

TÁVKÖZLŐ-, ERŐSÁRAMÚ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS ÉS PÁLYA 

SZAKSZOLGÁLAT (BKV RT. METRÓ F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS 

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 48 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 24 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasításból (235/0/2005.), 

• 24 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasításból (235/0/2005.) 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 70 perc 

 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasításból (235/0/2005.) 

• 3 kérdés a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasításból (235/0/2005.) 

 

A szóbeli vi A szóbeli vizsgatevékenység időtartama:45 perc 

 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!) 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.) 
 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 
 
2. Jelzők és jelzőeszközök 

2.1. Jelzőkkel és jelzőeszközökkel kapcsolatos általános rendelkezések (fogalmak, 
csoportosításuk módjai, használatuk, kezelésük, értelmezésük). A jelzés 
parancs elve. 

 
3. Fényjelzők és jelzéseik 

3.1. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések (fajtái, jelzési képek és értelmezésük) 
3.2. A tolatási jelzőkre vonatkozó rendelkezések (fajtái, jelzési képek és 

értelmezésük) 
3.3. A különleges jelzőkre vonatkozó rendelkezések (fajtái, jelzési képek és 

értelmezésük) 
 

4. Egyéb jelzők és jelzéseik  
(fajtái, elhelyezésükre vonatkozó szabályok, jelzéseik értelmezése) 
4.1. Váltójelzők 
4.2. Vágányzáró jelző 
4.3. Megállás helye jelzők 
4.4. Engedélykérés kötelező jelző 
4.5. Állandó lassúmenet jelzők 
4.6. Fékezés kezdete jelzők 
4.7. Vészfékezés kezdete jelzők 
4.8. Vonathossz jelző 
4.9. A villamos vontatás jelzései 
4.10. Feszültségállapot jelző 

 
5. Érvénytelen és használhatatlan jelzők 

5.1. Érvénytelen jelzők 
5.2. Használhatatlan jelzők 

 
6. Hordozható jelzőeszközök (kihelyezésük módja és esetei, értelmezésük) 

6.1. Ideiglenes lassúmenet jelzései 
6.2. A járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
6.3. A „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz 

  

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_049
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_138
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7. A Metró dolgozóinak kézi jelzései 

(A jelzésnek látási viszonyoknak megfelelő szabályos adási módjai, illetve az 
alkalmazott jelzőeszközök és kiegészítő jelzések) 

7.1. „Megállj!” jelzés a közúti járművek részére 
7.2. „Megállj!” jelzés a vasúti járművek részére 
7.3. Állomáson alkalmazandó kézi jelzések 
7.4. A tolató személyzet kézi jelzései 
7.5. A működéspróba kézi jelzései 

 
8. A mozdony-és vonatszemélyzet hangjelzései 

( A jelzés adás módja, esetei, és értelmezése) 
 

9. Jelzések a vonatokon és járműveken 
( A jelzés adás módja, esetei, és értelmezése) 
 

10. Figyelmeztető jelek 
(Kihelyezésükre vonatkozó szabályok, jelentésük) 
10.1. Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 
10.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
10.3. Szelvény tábla 
10.4. Távbeszélő csatlakozó jelölése 

 
11. Mellékletek 

11.1. 1. számú melléklet (Szolgálatban levő dolgozók felszerelése 
jelzőeszközökkel) 

11.2. 2. számú melléklet (Felelősség a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető 
jelek elhelyezéséért, karbantartásáért) 

 

 
BKV Rt. METRÓ F. 2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.) 

 
1. Az F.2. Utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, az utasítás ismerete, kiegészítő 

utasítások, szabályzatok, függelékek. 
 

2. Az utasításban használt fogalmak meghatározása  
2.1. Szakterület 
2.2. Forgalmi szolgálat 
2.3. Szolgálati főnök, szolgálati elöljáró 
2.4. Szolgálati hely 
2.5. Szolgálati okmány 
2.6. Parancskönyv 
2.7. Rendelkezés, rendelkezési jog átadása 
2.8. Központi forgalmi menetirányító 
2.9. Központi forgalmi menetirányító megbízottja 
2.10. Forgalmi szolgálattevő 
2.11. A járműtelepi forgalmi szolgálattevő  
2.12. Műszakvezető diszpécser 
2.13. Állomási diszpécser 
2.14. Kocsiszíni diszpécser 

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_140
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_140
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_143
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_145
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_148
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_159
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_160
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_180
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_183
http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_tabla1
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2.15. Járművezető instruktor 
2.16. Motorkocsi-vezető 
2.17. motorkocsi-segédvezető  
2.18. Mozdonyvezető 
2.19. Tolatásvezető 
2.20. Energiadiszpécser 
2.21. Műszaki diszpécser 
2.22. Űrszelvény 
2.23. Rakszelvény 
2.24. Forgalmi vágányok 
2.25. Jobb vágány, bal vágány 
2.26. Helyes irány, helytelen irány 
2.27. Kihúzó vágány 
2.28. Csonka vágány 
2.29. Vágányzár 
2.30. Vágányút 
2.31. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.32. Állomás 
2.33. Állomásköz 
2.34. Térköz 
2.35. Állomástávolságú közlekedés 
2.36. Foglalt vágányra járás 
2.37. Járműtelep 
2.38. Kitérő 
2.39. Biztosított váltó 
2.40. Lezárt váltó 
2.41. Le nem zárt váltó 
2.42. Érintett váltó 
2.43. Védőváltó 
2.44. A váltó helyes állása 
2.45. A váltó jobbra áll,  
2.46. A váltó balra áll,  
2.47. Váltófelvágás 
2.48. Harmadik-sín 
2.49. Rövidre záró földelő megszakító 
2.50. A peronvész (PV) áramkör  
2.51. Az alagúti kioldó (AK) áramkör  
2.52. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.53. Kezelési körzet 
2.54. Hírközlő berendezések 
2.55. Hangrögzítő berendezés 
2.56. Tolatás 
2.57. Járműmegfutamodás 
2.58. Szerelvény 
2.59. Vonat 
2.60. Vonatszemélyzet 
2.61. Vonatfordítás 
2.62. A vonatnál alkalmazható sebesség 
2.63. Menetdiagram 
2.64. Üzemi fékút 
2.65. Vészfékút 
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2.66. Csökkentett fékút 
2.67. A vonat üzemképtelen 
2.68. A vonat mozgásképtelen 
2.69. A vonat gördülés-képtelen 
2.70. Szolgálati vonat 
2.71. Menetrend 
2.72. Menetrendi nap 
2.73. Üzemkezdet 
2.74. Forgalomba helyezés 
2.75. Üzemidő, Üzemszünet, Üzemszerű forgalom 
2.76. Rendkívüli esemény 
2.77. Függelék 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása  

3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Szolgálatra jelentkezés 
3.5. Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása 
3.6. Betegség bejelentése 
3.7. Szolgálat átadás, átvétel 
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.9. Szolgálat ellenőrzése 
3.10. Szolgálati fegyelem 
3.11. Szolgálati felelősség 
3.12. Szolgálati út 
3.13. Rendelkezések kiadása 
3.14. Szóbeli rendelkezések 
3.15. Írásbeli rendelkezések 
3.16. A jelző és vasútbiztosító berendezések kezelése 

 
4. Üzemszerű forgalom 

4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Vonal forgalomba helyezése 
4.3. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
4.4. Kilépések rendje, Hozzájárulások 
4.5. Állomási jelentések 
4.6. A pálya feszültség alá helyezése 
4.7. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton  
4.8. A vonal forgalmának leállítása  

 
 

5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
5.1. Általános rendelkezések 
5.2. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás 
5.3. Jelző- és vasútbiztosító berendezés meghibásodása  
5.4. A jelző- és vasútbiztosító berendezés javítása  
5.5. Hírközlő berendezések meghibásodása  
5.6. Áramellátási rendszerben történt meghibásodás  
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6. Rendkívüli események  
6.1. Általános rendelkezések 
6.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje 
6.3. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.4. A KFM - en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 
6.5. Peronvész kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályai 
6.6. Eljárás tűz esetén 
6.7. Eljárás tűz esetén (6.69.-6.76. pont) 
6.8. Utasbalesetek 
6.9. A pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályai  

 
 
7. Üzemszünet 

7.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
7.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
7.3. Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 
7.4. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
 
8. A járműtelep harmadik sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése 
8.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 

 
9. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok 

9.1. Vonatok számozása,Szolgálati okmányok, menetokmányok 
 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 
 

Kérdés Kérdés típusa Utasítás 
pontja 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás előírásai kötelező érvényűek a metró valamennyi 
szakterületére és minden metró dolgozóra, ezen kívül a tervező és kivitelező 
szervekre. 

Igaz- Hamis (F.1.5.) 
 

Az utasítás teljes szövegét ismernie kell a társszolgálatok azon 
munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával 
összefügg. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A társszolgálatok azon munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom 
lebonyolításával összefügg, az utasítás kijelölt részeiből kell vizsgát tenniük. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A jelzők-, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek jelzése parancs, mely azonnali 
és feltétlen végrehajtást követel. 
 

Igaz- Hamis (F.1.12.) 

A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel adhatók. A figyelmeztető jelek 
valamely veszély miatt fokozott figyelemre intenek, vagy tájékoztatnak 
valamiről. 
 

Igaz- Hamis (F.1.178.) 
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Az olyan jelzést, amely más jelzéssel összetéveszthető, aggályosnak kell 
tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

A kétes jelzés olyan jelzés, mely hiányos.  Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az „egyidőben adott eltérő értelmű „jelzések kétes jelzésnek minősülnek. Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni. Igaz- Hamis  

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, aggályosnak kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, kétes jelzésnek kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.28.) 

A fényjelzők a környezeti világítástól függően, egy vagy több fényforrással, 
azok színével fejezik ki jelzéseiket. 

Igaz- Hamis (F.1.21.) 

A szolgálatban lévő dolgozók az 1. sz. mellékletben előírt jelzőeszközöket 
kötelesek állandóan maguknál tartani. 

Igaz- Hamis (F.1.29.) 

A főjelzők a váltókkal és a vágányfoglaltsággal, valamint egymással általában 
szerkezeti függőségben vannak, a függést a biztosítóberendezés valósítja 
meg. 
 

Igaz- Hamis (F.1.34.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő dolgozó 
állítja „Megállj!” állásra (kézi vezérlés), a továbbhaladást engedélyező jelzés 
a vonat haladásának hatására önműködően jelenik meg.  

Igaz- Hamis (F.1.38.) 

A félig önműködő jelzőket kezelő személy állítja továbbhaladást engedélyező 
állásba, a „Megállj!” jelzés azonban a haladó vonat hatására önműködő jelenik 
meg.  

Igaz- Hamis (F.1.38.) 

Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén az alakjelzőket ki kell 
világítani. 

Igaz- Hamis (F.1.21.) 

Érvénytelen jelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőn rajta van az 
„Érvénytelenítő jelzés” vagy a vonatszemélyzet értesítése megtörtént. 

Igaz- Hamis (F.1.120.) 

Sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén, a vonat elejét legalább 
két fehér fényű, előre világító lámpával kell megjelölni.  

Igaz- Hamis (F.1.168.) 

Mi a jelző? Feleletválasztós (F.1.10.) 

Melyek a jelzésadására használható jelzőeszközök? Feleletválasztós (F.1.11.) 

A jelzők és jelzőeszközök jelzése parancs,.. Feleletválasztós (F.1.12.) 

Kik a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozók? Feleletválasztós (F.1.12.) 

Milyenek lehetnek a jelzések? Feleletválasztós (F.1.17.) 

A szabadlátás akkor korlátozott, ha.. Feleletválasztós (F.1.19.) 

Mikor korlátozott a távolbalátás? Feleletválasztós (F.1.19.) 

Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? Feleletválasztós (F.1.20.) 

Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? Feleletválasztós (F.1.23.) 

Hogyan kell használni jelzésadás közben a kézi jelzőeszközöket? Feleletválasztós (F.1.24.) 

Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? Feleletválasztós (F.1.24.) 

Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? Feleletválasztós (F.1.27.) 

Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? Feleletválasztós (F.1.28.) 
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Mi az eljárás hiányos jelzés észlelésekor? Feleletválasztós (F.1.28.) 

Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők? Feleletválasztós (F.1.33.) 

Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? Feleletválasztós (F.1.35.) 

Rendeltetésük szerint milyenek lehetnek a tolatási jelzők? Feleletválasztós (F.1.36.) 

Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? Feleletválasztós (F.1.78.) 

Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv. Feleletválasztós (F.1.82.) 

Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 
váltakozó csíkozása 10 cm széles? 

Feleletválasztós (F.1.83.) 

Mi a neve a három egyenlő részre festett „fehér -fekete-fehér” színű 
gerendának vagy síndarabnak? Hol kell elhelyezni? 

Feleletválasztós (F.1.99.) 

Hol helyezik el azt a négyszög alakú belülről kivilágítható háromfogalmú jelzőt, 
melynek felső részén kék, alsó részén fehér vízszintes téglalap van? 

Feleletválasztós (F.1.110.) 

Négyszög alakú jelző felső részén kék színű vízszintes téglalap világít. Mi a 
jelzés értelme? 

Feleletválasztós (F.1.111.) 

Fehér színű vízszintes téglalap villog egy négyszög alakú jelző alsó részén. 
Mi a jelzés értelme? 

Feleletválasztós (F.1.112.) 

Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 
fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? 

Feleletválasztós (F.1.113.) 

Mi a teendő, ha a „Feszültségállapot jelző” jelzése nem egyértelmű? Feleletválasztós (F.1.114.) 

Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? 

Feleletválasztós (F.1.115.) 

Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? Feleletválasztós (F.1.121.) 

Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén 
hol kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 
meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Sebességkorlátozást igénylő, üzemidőben jelentkező meghibásodás esetén 
a hibahely elejéhez elhelyezett sárga villogó jelzőlámpának mi a jelentése? 

Feleletválasztós (F.1.126.) 

Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa jelzésének értelme:.. Feleletválasztós (F.1.135.) 

Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Feleletválasztós (F.1.136.) 

Éjszakai üzemszünetben, ha a pályán vagy a pálya közelében munkacsapat 
dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét fedezni? 

Feleletválasztós (F.1.138.) 

Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére? Feleletválasztós (F.1.143.) 

Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával 
kell adni? 

Feleletválasztós (F.1.145.) 

Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? Feleletválasztós (F.1.145.) 

Melyik jelzést kell mindkét kar fej felett történő szétnyitásával  adni? Feleletválasztós (F.1.146.) 

Mi az a jelzés, melyet mindkét kar fej felett történő összezárásával kell adni? Feleletválasztós (F.1.147.) 

A tolató személyzet “Megállj!” kézi jelzése. Feleletválasztós (F.1.148.d.) 

Felhívás a figyelj jelzés adására! Feleletválasztós (F.1.148.e.) 

Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával 
kell adni? 

Feleletválasztós (F.1.148.b.) 
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Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 
jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva:. 

Feleletválasztós (F.1.148.a.) 

Nappal kibontott jelzőzászló vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 
fehér fényű jelzőlámpa vállmagasságban mozdulatlanul oldalt tartva. 

Feleletválasztós (F.1.148.c.) 

Tolatás során mellőzhető-e a jelzések adása? Feleletválasztós (F.1.154.) 

Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 
mi határozza meg annak irányát? 

Feleletválasztós (F.1.156.) 

Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? Feleletválasztós (F.1.162.) 

Hogyan kell „Figyelj!” jelzést adnia a járművezetőnek? Feleletválasztós (F.1.163.) 

Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? Feleletválasztós (F.1.168.) 

Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? Feleletválasztós (F.1.168.) 

Mi az eljárás, ha a motorkocsikból összeállított vonaton mindkét beépített 
zárjelző meghibásodott? 

Feleletválasztós (F.1.169.) 

Téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot ábrázoló vörös nyíl. Feleletválasztós (F.1.179.) 

Hol alkalmazzák a téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot 
ábrázoló vörös nyílat? 

Feleletválasztós (F.1.179.) 

Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. Feleletválasztós (F.1.180.) 

Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? Feleletválasztós (F.1.183.) 

A pályán egyénileg munkát végző 
dolgozó  előírt jelzőeszköze : 

Feleletválasztós (1. sz. 
melléklet) 

 
BKV Rt. METRÓ F.1. Jelzési Utasítás (235/0/2005.)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

1. Hol érvényes a Metró F.1. Jelzési Utasítás? (4.) 

2. Kinek és milyen mértékben kell ismernie az F.1. Jelzési Utasítás szövegét? (9.) 

3. Mit nevezünk jelzőnek és hogyan csoportosíthatók forgalmi szempontból? (10. 

4. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát és csoportosítását! (11.) 

5. Ismertesse a jelzés parancs elvét! (12.-13.) 

6. Kik a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozók? (12.) 

7. Hogyan csoportosíthatók a jelzések? (17.) 

8. Ismertesse a távolbalátás korlátozottságának fogalmát? (19.) 

9. Ismertesse a szabadlátás korlátozottságának fogalmát? (19.) 

10. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (20.) 

11. Mire kell ügyelni a kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (23.) 

12. Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? (27.) 

13. Mely jelzéseket kell eltérő értelmű jelzéseknek tekinteni, észlelésükkor mi a 

teendő? (28.) 

14. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésekor mi a teendő? (28.) 

15. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők? (33.-34.) 

16. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (35.) 

17. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a tolatási jelzők? (36.) 
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18. Hogyan csoportosíthatók a jelzők működés szempontjából? (38.) 

19. Ismertesse a jelzők elhelyezésre vonatkozó szabályt! (40.) 

20. Mit jelez az egyszerű váltó jelzője? (73.) 

21. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (78.) 

22. Ismertesse a „Vágányzáró jelző”-t! (82.) 

23. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér váltakozó 

csíkozása 10 cm széles? (83.) 

24. Ismertesse a „Biztonsági határjelző” elhelyezését és értelmezését! (98.-100.) 

25. Ismertesse a „Feszültségállapot-jelző” elhelyezésére és jelzéseinek értelmezésére 

vonatkozó előírásokat! (110.114) 

26. Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 

fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? (115.) 

27. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközöket és 

jelzéseik értelmezését! (134.137) 

28. Éjszakai üzemszünetben, ha a pályán vagy a pálya közelében munkacsapat 

dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét fedezni? (138.) 

29. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak” jelzőeszköz elhelyezésére és 

jelzésének értelmezésére vonatkozó előírásokat? (138.139) 

30. Hogyan és mikor kell kézi “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére veszély 

esetén? (143.144) 

31. Hogyan és mikor kell adni a „Szabad a továbbhaladás” kézi jelzést? (145.) 

32. Hogyan és milyen esetekben kell adni az „Ajtót nyiss!” kézi jelzést? (146.) 

33. Hogyan és milyen esetekben kell adni az „Ajtót zárj!” kézi jelzést? (147.) 

34. Ismertesse a tolató személyzet kézi jelzéseit! (148.) 

35. Tolatás során mellőzhető-e a kézi jelzések adása? (154.) 

36. Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és mi 

határozza meg annak irányát? (156.) 

37. Ismertesse a mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései közül a „Figyelj!” jelzést! 

Mikor és hogyan kell adni a „Figyelj” hangjelzést? (160.163) 

38. Hogyan és mikor megjelölni a vonatok elejét és végét? (167-171) 

39. Milyen célt szolgálnak a figyelmeztető jelek? (178.) 

40. Ismertesse a „Nagyfeszültségre figyelmeztető jel”-et! (179.) 

41. Ismertesse az „Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel”-et! (180.) 

42. Ismertesse a „Szelvény tábla”-t! (183.) 

43. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (183.) 

44. Milyen jelzőeszközzel kell rendelkeznie a pályán egyénileg munkát végző 

személynek? (1.sz. melléklet) 

45. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a nyílt pályán dolgozó munkacsapatot? 

(1.sz. melléklet) 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

KÉRDÉS Kérdés típusa Utasítás pontja 
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A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan 
kell vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő 
munkavállaló eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó 
bejegyzést piros tintával kell megtenni. 

Igaz- Hamis 
 

 (F.2.12.42.) 

Minden munkavállaló, aki az állomáson balesetet vagy 
rosszullétet észlel, köteles azonnal jelenteni a közvetlen 
szolgálati elöljárójának és a KFM-nek, valamint köteles a 
mentőket értesíteni. 

Igaz- Hamis  (F.2.11.32.) 

Az állomások utastereit az első utasszállító vonat adott 
állomásra való érkezése előtt 10 perccel az utazóközönség 
rendelkezésére kell bocsátani. 

Igaz- Hamis  (F.2.11.5.) 

Ha a munkavállaló a rendelkezésre jogosulttól olyan 
rendelkezést kap, amely az érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes, semmilyen körülmények között nem szabad 
végrehajtani, az esetet jelenteni kell a szolgálati főnöknek. 

Igaz- Hamis  (F.2.3.49.) 

Üzemszerű forgalomtól való eltérést jelent minden olyan 
körülmény, amely a METRÓ rendeltetésszerű működését 
gátolja. 

Igaz- Hamis . (F.2.2.85.)  

Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. Igaz- Hamis  (F.2.2.79.) 

Az űrszelvény annak a térnek a vágánytengelyre 
merőleges metszete, melyet a jármű és a rakomány 
együttesen elfoglalhat. 

Igaz- Hamis  (F.2.2.26.) 

Mit tartalmaz a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás? Feleletválasztós (F.2.1.1.) 

Kikre terjed ki a BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás 
hatálya? 

Feleletválasztós (F.2.1.4.) 

A szolgálati főnök: Feleletválasztós (F.2.2.6.) 

Ki a szolgálati elöljáró? Feleletválasztós (F.2.2.7.) 

A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli 
eseménykor a KFM-et milyen rendelkezési jog illeti meg? 

Feleletválasztós (F.2.2.13.) 

Tolatásvezető Feleletválasztós (F.2.2.23.) 

Űrszelvény Feleletválasztós (F.2.2.26.) 

Rakszelvény Feleletválasztós (F.2.2.27.) 

Állomásköz Feleletválasztós (F.2.2.38.) 

Jobb vágány, bal vágány Feleletválasztós (F.2.2.29.) 

Harmadik-sín Feleletválasztós (F.2.2.51.) 

Feszültségmentesnek nyilvánítás Feleletválasztós (F.2.2.56.) 

Üzemkezdet Feleletválasztós (F.2.2.80.) 

Mit nevezünk Üzemidőnek? Feleletválasztós (F.2.2.82.) 

Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? Feleletválasztós (F.2.3.25.) 

A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az 
engedélyével hagyhatja el? 

Feleletválasztós (F.2.3.27.) 

A rendelkezésre jogosult, hogyan köteles rendelkezéseit 
kiadni? 

Feleletválasztós (F.2.3.43.) 

Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű 
rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani? 

Kérdés típusa (F.2.4.1.) 
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Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével 
kapcsolatos teendők végzését? 

Feleletválasztós (F.2.4.6.) 

Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? Feleletválasztós (F.2.4.6.) 

Ki köteles gondoskodni az üzemkezdetre figyelmeztető 
jelzések leadásáról? 

Feleletválasztós (F.2.4.7.) 

Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap 
leadása? 

Feleletválasztós (F.2.4.12.) 

A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti 
munkákkal kapcsolatos intézkedési jogukat mikor adják 
vissza a KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.4.20.) 

Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá 
helyezését? 

Feleletválasztós (F.2.4.25.) 

Mekkora szolgálati küldemény szállítható személyvonaton 
a motorkocsi vezető engedélyével? 

Feleletválasztós (F.2.4.106.) 

Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő 
vágány felett? 

Feleletválasztós (F.2.4.111.) 

A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a 
pálya feszültségmentesítése? 

Feleletválasztós (F.2.4.121.) 

A forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal 
kapcsolatos intézkedési jogukat mikor kapják meg a KFM-
től? 

Feleletválasztós (F.2.4.131.) 

Üzemidőben, a pálya meghibásodása esetén, ha a hibás 
pályaszakaszon a forgalom fenntartható, a PFT szolgálat 
illetékesének döntéséig milyen sebességkorlátozást és 
hogyan köteles elrendelni a KFM? 

Feleletválasztós (F.2.5.62.) 

Ha valamely jelző önműködő vonatmegállító (autostop) 
berendezésének meghibásodása miatt a KFM nem a 
meghibásodott jelző előtt rendeli el az UAVA kikapcsolását, 
a kikapcsolt UAVA-val való közlekedésre vonatkozó 
sebességkorlátozás hol érvényes? 

Feleletválasztós (F.2.5.88.) 

Az állomástávolságú közlekedés esetét kivéve, mekkora 
lehet a kikapcsolt UAVA-val való közlekedés legnagyobb 
sebessége? 

Feleletválasztós (F.2.5.89.) 

Mikor végezhető a jelző- és vasútbiztosító berendezésen 
karbantartási munka? 

Feleletválasztós (F.2.5.102.) 

A rádiótelefon-hálózat üzemképtelensége esetén hogyan 
tartható fenn, a forgalom? 

Feleletválasztós (F.2.5.107.) 

Mi a teendő Jelző-, vasútbiztosító-, forgalomirányító- és 
hírközlő berendezés együttes és teljes 
használhatatlansága esetén? 

Feleletválasztós (F.2.5.110.) 

Mi a teendő, ha az állomás utasterének üzemi világítása 
teljesen megszűnik? 

Feleletválasztós (F.2.5.113.) 

Mi a teendő, ha a peronvész kapcsoló meghibásodik? Feleletválasztós (F.2.5.114.) 

Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a 
bekövetkezett rendkívüli eseményről? 

Feleletválasztós (F.2.6.1.) 

Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény 
bekövetkeztekor, ha a KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? 

Feleletválasztós (F.2.6.8.) 

Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a 
belépés a feszültség és forgalom alatti pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.12.) 

Hány fő léphet egyszerre a feszültség és forgalom alatti 
pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.12.) 

Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti 
pályára belépő munkacsapat minden tagjának? 

Feleletválasztós (F.2.6.20.) 
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Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell 
végezni, a vonatok munkavégzés helyén történő 
áthaladására ki ad engedélyt? 

Feleletválasztós (F.2.6.23.) 

Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal 
történik, a forgalom és feszültség alatti pályára, ki köteles a 
beléptetést végző vonat továbbhaladásáról jelentést tenni 
a KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.6.24.) 

Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók 
léptek be a feszültség és forgalom alatti pályára? 

Feleletválasztós (F.2.6.27.) 

Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, 
amelyben a feszültség és forgalom alatti pályán 
munkacsapat dolgozik? 

Feleletválasztós (F.2.6.27.) 

Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és 
feszültség alatti pályáról vonattal kilépő dolgozók? 

Feleletválasztós (F.2.6.31.) 

A forgalom és feszültség alatti pályáról vonattal kilépő 
dolgozók vonatra való felszállását ki köteles jelenteni a 
KFM-nek? 

Feleletválasztós (F.2.6.33.) 

Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli 
kikapcsolást eseménynek tekinteni? 

Feleletválasztós (F.2.6.35.) 

Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, 
baleset elhárítás, mentés mi után végezhető? 

Feleletválasztós (F.2.6.38.) 

Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli 
feszültségmentesítést elvégezni? (Állomáson) 

Feleletválasztós (F.2.6.46.) 

Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész 
kapcsolót? 

Feleletválasztós (F.2.6.47.) 

Ki rendelheti el az állomások kiürítését, lezárását, illetve a 
vonatokból való rendkívüli alagúti kiszállítást? 

Feleletválasztós (F.2.6.58.) 

A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének 
észlelése esetén mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? 

Feleletválasztós (F.2.6.70.) 

Mikor kell rendőri intézkedést igénybe venni? Feleletválasztós (F.2.6.85.) 

Mi az eljárás, ha gázoláskor a sérült a vonat alatt van? Feleletválasztós (F.2.6.86.) 

Pályára került utas balesetekor, milyen megjelölésekről kell 
gondoskodni? 

Feleletválasztós (F.2.6.90.) 

Gázolás esetén ki köteles gondoskodni a helyszín 
rögzítéséről? 

Feleletválasztós (F.2.6.90.) 

Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására 
vonatkozó rendelkezéseit a központi forgalmi 
menetirányító? 

Feleletválasztós (F.2.6.93.) 

Hogyan történik a baleset dokumentálása? Feleletválasztós (F.2.6.95.) 

Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és 
jelentéseket összegyűjteni és a központi forgalmi 
menetirányítónak továbbítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.96.) 

Pályára esett tárgy esetén mikor szabad a forgalmat 
leállítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.97.) 

Ha a pályára esett tárgy a vonatforgalmat veszélyezteti, 
hogyan kell eltávolítani? 

Feleletválasztós (F.2.6.99.) 

Ki bízható meg villamos vezérlésű váltó helyszíni kézi 
állításával? 

Feleletválasztós (F.2.6.110.) 

Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a 
pályán munkát végző dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.6.) 
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Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín 
megbontásával jár, milyen feltétellel engedélyezhető a 
munkavégzés a feszültségmentes pályán? 

Feleletválasztós (F.2.7.10.) 

Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad 
bemenni? 

Feleletválasztós (F.2.7.12.) 

Mikor érvényes a munkalap? Feleletválasztós (F.2.7.13.) 

A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi 
dolgozó hol igazolja a belépési engedélyét? 

Feleletválasztós (F.2.7.14.) 

Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a 
munkacsapatok be-és kilépését végző forgalmi 
dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.14.) 

A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni 
a belépés helyén a beléptető forgalmi dolgozónak? 

Feleletválasztós (F.2.7.15.) 

Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő 
munkacsapat dokumentálása? 

Feleletválasztós (F.2.7.15.) 

A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre 
jogosító igazolvány” - al rendelkezők hogyan léphetnek be 
a feszültségmentes pályára? 

Feleletválasztós (F.2.7.22.) 

Ki köteles gondoskodni arról, hogy a szolgálati vonatról a 
feszültség alatti pályára ne szálljon le senki, ha a szolgálati 
vonat feszültség alatti pályán közlekedik? 

Feleletválasztós (F.2.7.28.) 

Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik 
sínnel ellátott vágányaira a belépés üzemidőben? 

Feleletválasztós (F.2.10.5.) 

Mozgólépcsőn való teherszállítás kinek az engedélyével, 
és irányításával történhet? 

Feleletválasztós (F.2.11.65.) 

Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? Feleletválasztós (F.2.12.42.) 

 

BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.) –  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

1. Mit tartalmaz az F. 2. Forgalmi Utasítás? (1.1.) 

2. Kikre terjed ki az F.2. Forgalmi Utasítás? (1.5.) 

3. Kinek kell ismernie az F.2. Forgalmi Utasítás szövegét? (1.9.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálati főnök! (2.6. – 

2.7.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: rendelkezés, rendelkezési jog átadása! (2.11. 

-2.12.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: központi forgalmi menetirányító, központi 

forgalmi menetirányító megbízottja! Kit jelölhet ki a KFM helyszíni megbízottnak és 

mi a megbízott dolgozó feladata, jogköre? (2.13. - 2.14.) 

7. Milyen rendelkezési jog illeti meg, a vonatforgalom lebonyolítása során előforduló 

rendkívüli eseménykor a központi forgalmi menetirányítót? (2.13.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat:  

• forgalmi szolgálattevők, állomási diszpécser! (2.15- 2.16, 2.18.) 

• mozdonyvezető, tolatásvezető! (2.22. - 2.23.) 

• energiadiszpécser, műszaki diszpécser! (2.24. - 2.25.) 
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• űrszelvény, rakszelvény! (2.26. - 2.27.) 

• forgalmi vágányok, jobb vágány – bal vágány! (2.28. - 2.29.) 

• helyes – helytelen irány, kihúzó vágány, csonka vágány, összekötő vágány! 
(2.30. –2.33.) 

• állomás, állomásköz, térköz, járműtelep! (2.37.,2.39., 2.42.) 

• Mi a kitérő, és melyek a fő részei? (2.43.) 

• váltó helyes állása, váltófelvágás! (2.49. – 2.50.) 

• harmadik-sín, tápkörzet! (2.51. - 2.52.) 

• rövidrezáró-földelő megszakító, feszültségmentesnek nyilvánítás! (2.53., 
2.56.) 

• hírközlő berendezések, hangrögzítő berendezés, jármű megfutamodás! 
(2.58. - 2.59., 2.61.) 

• szerelvény, vonat, vonatfordítás! (2.62-2.63,2.66) 

• biztonsági járat, próbavonat, szolgálati vonat! (2.75. - 2.77.) 

• menetrend, menetrendi nap, üzemkezdet! (2.78. - 2.80.) 

• forgalomba helyezés, üzemidő, üzemszünet! (2.81. -2.83.) 

• üzemszerű forgalom, eltérés az üzemszerű forgalomtól, rendkívüli 
esemény! (2.84. - 2.86.) 

9. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit! (3.8. – 3.12.) 

10. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy a 

leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban? (3.15. – 3.17.) 

11. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra vonatkozó előírásokat! (3.25. – 3.26.) 

12. Hogyan és milyen feltételekkel hagyhatja el a szolgálatban lévő dolgozó a 

szolgálati helyét? (3.27. – 3.28.) 

13. Ismertesse a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat!  (3.31. – 3.34.) 

14. Hogyan végezhet munkát szolgálatban nem lévő, vagy más szolgálati ág 

dolgozója a szolgálatban lévők helyett? (3.35.) 

15. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az Utasításokban nincs 

szabályozva, hogyan kell eljárni? (3.36. – 3.37.) 

16. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (3.39. – 3.40.) 

17. Ismertesse a szolgálati út betartására vonatkozó előírásokat! (3.41. – 3.42.) 

18. Ki és hogyan adhat ki rendelkezést? (3.43. – 3.46.) 

19. Ismertesse a szóbeli rendelkezések kiadására vonatkozó előírásokat! (3.47. – 

3.49.) 

20. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (3.49.) 

21. Milyen jog illeti meg a központi forgalmi menetirányítót üzemszerű forgalom 

esetén? Miért felelős? (4.1. – 4.3.) 

22. Milyen kötelessége van a szolgálatban lévő dolgozónak, zavaró körülmény vagy 

meghibásodás esetén? (4.4. – 4.6.) 

23. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.6.) 

24. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során adott, üzemkezdetre 

figyelmeztető jelzéseket és ezek jelentését! (4.7. – 4.10.) 

25. A harmadik-sínt mikor kell feszültség alattinak tekinteni? (4.9.) 

26. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (4.12.) 
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27. Kik kötelesek jelenteni a feszültség alá helyezés előtt a központi forgalmi 

menetirányítónak? (4.14. – 4.15.) 

28. Mikor adhatja le a jelentését a műszaki diszpécser, az energiadiszpécser, a 

pályamester, a biztosítóberendezési üzemviteli csoportvezető? (4.16. – 4.19.) 

29. Hogyan intézkedhet a jelentést adó dolgozó a jelentése leadása után? (4.20.) 

30. Ismertesse a pálya feszültség alá helyezésének folyamatát! (4.25. – 4.33.) 

31. Kik szállíthatók illetve kik nem szállíthatók a biztonsági járattal? (4.49.) 

32. Ismertesse a szolgálati küldemények személyvonaton történő szállítására 

vonatkozó előírásokat! (4.103. – 4.110.) 

33. Mikor tekinthető forgalommentesnek a pálya? (4.120.) 

34. Mikor rendelhető el a vonal üzemszerű feszültségmentesítése? Sorolja fel a 

lépéseit! (4.123. – 4.124.) 

35. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés fogalmát, és ebben az esetben 

követendő általános előírásokat! Mikor szabad eltérni az üzemszerű forgalomtól? 

(2.85.,5.1. – 5.5.) 

36. Ismertesse a pálya meghibásodása estén követendő eljárást! (5.56. – 5.70.) 

37. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó? (5.94.) 

38. Ismertesse a hírközlő berendezések meghibásodása esetén követendő eljárást! 

(5.104. – 5.111.) 

39. Mit kell tenni rendkívüli esemény esetén? (6.1. – 6.3.) 

40. Kiket köteles a központi forgalmi menetirányító értesíteni rendkívüli esemény 

bekövetkezése esetén? (6.4. – 6.6.) 

41. Milyen feladatai vannak a helyszíni megbízottnak rendkívüli esemény 

bekövetkezésekor? Hogyan köteles a helyszíni megbízott tevékenykedni? (6.7. – 

6.10.) 

42. Kinek az engedélyével és milyen esetekben lehetséges a feszültség és forgalom 

alatti pályára való belépés? (6.11. – 6.12.) 

43. Milyen feltételekkel adható ki a „Feszültség és forgalom alatti pályára való 

belépésre jogosító igazolvány”? (6.13. – 6.15.) 

44. Feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodókról mit tartalmaz a nyilvántartás, 

és milyen munkák végezhetők? (6.16. – 6.17.) 

45. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? Mivel kell rendelkezniük 

a feszültség és forgalom alatti pályára belépő dolgozóknak és mit vihetnek 

magukkal? (6.18. – 6.20.) 

46. Hogyan történik a belépés gyalogosan a feszültség és forgalom alatti pályára? 

(6.21.) 

47. Hogyan történik a vonattal a feszültség és forgalom alatti pályára való belépés? 

(6.22.) 

48. Mikor folytathatja a beléptetést végző vonat az útját? (6.23. – 6.26.) 

49. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés helyén? Hogyan lehet más 

munkaterületre áttérni? (6.27. – 6.29.) 

50. Hogyan történik a kilépés a feszültség és forgalom alatti pályáról? (6.30. – 6.33.) 

51. Minek kell tekinteni üzemidő alatt minden feszültségmentesítést és kikapcsolást? 

(6.34.) 

52. Mi a teendő, ha a metró területén bárki tüzet észlel? (6.69.) 
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53. Mi a KFM és a tüzet észlelő dolgozó kötelessége? (6.70. – 6.71.) 

54. Mi a teendő vonaton történt tűz esetén? (6.72. – 6.74.) 

55. Mi a teendő állomás területén bekövetkezett tűz esetén? (6.75. – 6.76.) 

56. Mi a metró dolgozó kötelessége, ha balesetet vagy rosszullétet észlel? (6.77.) 

57. Mit állapíthat meg metró dolgozó? (6.80.) 

58. Miről köteles gondoskodni a helyszíni megbízott gázolás esetén? Mit kell 

megjelölnie? (6.90.) 

59. Ismertesse az „üzemszünet” fogalmát és az üzemszüneti munkák 

megszervezésének rendjét! (2.83.,) Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az 

üzemszünetben a pályán munkát végző dolgozónak? (7.1. – 7.5.) 

60. Hogyan kell közlekedni a feszültség és forgalommentes pályán? (7.6.) 

61. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával jár, milyen 

feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes pályán? (7.7. – 

7.9.) 

62. Mikor engedélyezhető a belépés feszültségmentes pályára? (7.10. – 7.11.) 

63. Ismertesse a feszültség és forgalommentes pályára való belépés rendjét! (7.12.) 

64. Hogyan történhet a belépés a feszültségmentes összekötő vágányra? (7.12. – 

7.22.) 

65. Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik sínnel ellátott vágányaira a 

belépés üzemidőben? (7.23. – 7.25.) 

66. Hogyan kell vezetni a szolgálati okmányokat? (10.5.) 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 48 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 36 pont szükséges. 
 

Szóbeli vizsga: 

 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. METRÓ F.2. Forgalmi Utasítás (235/0/2005.) 
hatálya alá tartozó pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos 
fogalmakat. 

 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, egyes egyéb jelzők által adott jelzési képeket, valamint 
azok jelentését. 

 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 



960  

 

• Tévesztés nélkül ismeri az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés” során 
alkalmazandó szabályokat. 

 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését. 
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41/B. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI 

TÁVKÖZLŐ-, ERŐSÁRAMÚ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS ÉS PÁLYA 

SZAKSZOLGÁLAT (BKV RT. KELET-NYUGATI METRÓVONAL F.2. 

FORGALMI UTASÍTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-

KAV2022/1–M2  

 

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a
 vizsgakérdések megoszlása: 

• 20 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 20 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc. 

Alkalmazott módszertan  

 Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a 
feleletválasztós kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a 
helyeset, majd bejelöli, és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek 
fel, magyarázhatnak kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 
vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 
helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  
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-  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 3 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc. 

Alkalmazott módszertan  

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 
 

2. Jelzők és jelzőeszközök 
2.1. Jelzők és jelző eszközök  
2.2. A jelzők, jelzőeszközök és jelzések parancselve, A jelzések 
2.3. Távolbalátás,- szabadlátás korlátozottsága, Rálátási távolság 
2.4. A jelzések adása, megfigyelésük 
2.5. Kétes és eltérő értelmű jelzések 
2.6. Érvénytelen, használhatatlan jelzők  
2.7. Kézi jelzőeszközök 
2.8. Forgalmi szempontból a jelzők 
2.9. A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód 

függvényében 
 

3. Fényjelzők és jelzéseik 
3.1. A fényjelzők kialakítása, elhelyezése, jelölése, vezérlése  
3.2. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
3.3. K-Ny-i vonalon alkalmazott fényjelzők 
3.4. A Főjelzők és jelzéseik 
3.5. Ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezések, jelzéseik 
3.6. A tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések, jelzéseik 
3.7. Menetengedély-határ jelzők és jelzéseik 

 
4. Egyéb jelzők és jelzéseik  

4.1. Váltójelzők 
4.2.  Vágányzáró jelző 
4.3. Megállás helye jelzők 
4.4. Engedélykérés kötelező jelző 
4.5. Lassúmenet jelzései 
4.6. Szabad kézi vezetésre vonatkozó üzemmód váltásra figyelmeztető jelző 
4.7. Vezetői vészfékezés kezdete jelző 
4.8. Biztonsági határjelző 
4.9. Vonathossz jelző 
4.10. Áramot kikapcsolni jelző 
4.11. Feszültségállapot jelző 
4.12. Járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzők 
4.13. „Pályán munkások dolgoznak!” jelző 
4.14. A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők 

  

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_049
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5. A metró dolgozóinak kézi jelzései 

5.1. „Megállj!” jelzés közúti járművek részére 
5.2. „Megállj!” jelzés a vasúti járművek részére 
5.3. „Szabad a továbbhaladás!” 
5.4. „Ajtót nyiss!” 
5.5. „Ajtót zárj!” 
5.6. „Távolodj tőlem!” 
5.7. „Közeledj felém!” 
5.8. „Lassan!” 
5.9. „Felhívás a figyelj jelzés adására!” 

 
6. A mozdony-és vonatszemélyzet hangjelzései 

6.1. „Figyelj!” 
6.2. „Féket ereszd meg!” 
6.3. „Féket húzd meg!” 
6.4. „Vészjelzés!” 

 
7. Jelzések a vonatokon és járműveken 

 
8. Figyelmeztető jelek 

8.1. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
8.2. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
8.3. Szelvény tábla 

 
9. Mellékletek 

9.1. 2.sz. melléklet : A fényjelzők jelölése 
9.2. 3.sz. melléklet: Szolgálatban levő személyek felszerelése jelzőeszközökkel 

 
 

BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás hatálya, Az utasítás tartalma 
1.2. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.3. Az utasítás ismerete, Kiegészítő utasítások 
 
 

2. Meghatározások 
2.1. Igazgatóság 
2.2. Szakterület 
2.3. Forgalmi szolgálat 
2.4. Forgalmi szakvizsga 
2.5. Forgalmi vizsga  
2.6. Szolgálati főnök 
2.7. Szolgálati elöljáró 
2.8. Dolgozó 
2.9. Szolgálati hely 
2.10. Szolgálati okmány 
2.11. Parancskönyv 
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2.12. Rendelkezés 
2.13. Rendelkezési jog átadása 
2.14. Központi forgalmi menetirányító 
2.15. Központi forgalmi operátor 
2.16. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
2.17. Járműtelepi forgalmi szolgálattevő 
2.18. Járműtelepi forgalmi operátor 
2.19. Forgalmi szolgálattevő 
2.20. Műszakvezető diszpécser 
2.21. KFM megbízottja 
2.22. Állomási diszpécser 
2.23. Kocsiszíni diszpécser 
2.24. Járművezető instruktor 
2.25. Metró járművezető 
2.26. Mozdonyvezető  
2.27. Tolatásvezető 
2.28. Energiadiszpécser 
2.29. Műszaki diszpécser  
2.30. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.31. Pályamester 
2.32. Űrszelvény 
2.33. Rakszelvény 
2.34. Forgalmi vágányok 
2.35. Jobb vágány, bal vágány 
2.36. Helyes irány, helytelen irány 
2.37. Kihúzó vágány 
2.38. Csonka vágány 
2.39. Összekötő vágány 
2.40. Forgalomtechnológiai határ 
2.41. Átadó szakasz 
2.42. Előre tervezett vágányzár 
2.43. Előre nem tervezett vágányzár 
2.44. Vágányút 
2.45. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.46. Állomás 
2.47. Állomásköz 
2.48. Térköz 
2.49. Közlekedés állomás távolságban 
2.50. Foglalt vágányra járás 
2.51. Járműtelep  
2.52. Próbapálya 
2.53. Kitérő 
2.54. Biztosított váltó  
2.55. Lezárt váltó  
2.56. Le nem zárt váltó 
2.57. Lezárható és le nem zárható váltók  
2.58. Érintett váltó  
2.59. Védőváltó  
2.60. A váltó helyes állása  
2.61. Váltófelvágás  
2.62. Biztonságkritikus kezelés  
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2.63. Éberségi berendezés  
2.64. Harmadik-sín  
2.65. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása  
2.66. Tápkörzet  
2.67. Rövidre záró-földelő megszakító  
2.68. Védelmi áramkörök  
2.69. Feszültségmentesnek nyilvánítás  
2.70. Kezelési körzet  
2.71. Távfelügyelet  
2.72. Hírközlő berendezések  
2.73. Hangrögzítő berendezés  
2.74. Tolatás  
2.75. Járműmegfutamodás  
2.76. Szerelvény  
2.77. Vonat  
2.78. Vonatszemélyzet 
2.79. Vonatfordítás  
2.80. A vonatnál alkalmazható sebesség  
2.81. Menetdiagram  
2.82. Üzemi fékút  
2.83. Vészfékút  
2.84. Csökkentett fékút  
2.85. A vonat üzemképtelen  
2.86. A vonat mozgásképtelen  
2.87. A vonat gördülés képtelen 
2.88. Biztonsági járat  
2.89. Próbavonat  
2.90. Szolgálati vonat  
2.91. Menetrend  
2.92. Menetrendi nap  
2.93. Üzemkezdet  
2.94. Forgalomba helyezés  
2.95. Üzemidő  
2.96. Üzemszünet  
2.97. Üzemszerű forgalom  
2.98. Vegyes forgalom  
2.99. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  
2.100. Rendkívüli esemény  
2.101. Függelék  

 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása  

3.1. A forgalmi szolgálat feladata  
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei  
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei  
3.4. Szolgálatra jelentkezés  
3.5. Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása  
3.6. Betegség bejelentése  
3.7. Szolgálat átadás, - átvétel  
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás  
3.9. Szolgálat ellenőrzése  



967  

3.10. Szolgálati fegyelem  
3.11. Szolgálati felelősség  
3.12. Szolgálati út  
3.13. Rendelkezések kiadása  
3.14. Szóbeli rendelkezések  
3.15. Írásbeli rendelkezések  
3.16. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelése  

 
4. Üzemszerű forgalom  

4.1. Általános rendelkezések  
4.2. A vonal forgalomba helyezése  
4.3. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések  
4.4. Kilépések rendje  
4.5. Hozzájárulások  
4.6. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tárolóhelyre  
4.7. Állomási jelentések  
4.8. A váltók próbája  
4.9. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése  
4.10. Vonali szerelvénytárolás  
4.11. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton  
4.12. A vonal forgalmának leállítása  
4.13. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése 
4.14. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről  

 
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  

5.1. Általános rendelkezések  
5.2. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás   
5.3. Váltó meghibásodás  
5.4. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.5. A vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés használhatatlansága 

esetén követendő eljárás 
 

6. Rendkívüli események  
6.1. Általános rendelkezések  
6.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje  
6.3. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.4. A KFM - en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai  
6.5. Peron vészkapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályai   
6.6. Eljárás tűz esetén  

 
7. Üzemszünet 

7.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
7.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
7.3. Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 
7.4. Szolgálati vonatok közlekedése 

 

8. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 
feszültségmentesítése  
8.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain  
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9. Az állomások utasforgalmának megszervezése 
9.1. Általános rendelkezések 11.1.-11.10. pontok 
9.2. Mozgólépcsők üzemeltetése 11.33.-11.35. pontok 
9.3. Szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn 11.67.-11.74. pontok 

 
 

10. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok  
10.1. Szolgálati okmányok  
10.2. Menetokmányok  

 
 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

 

Írásbeli kérdések 

 
1. Hol érvényes a Kelet–nyugati (továbbiakban: K–Ny-i) metróvonal F.1. Jelzési 

Utasítása? (1.) 
2. Kikre kötelező érvényűek a K–Ny-i metróvonal F.1. Jelzési Utasításának 

előírásai? (2.) 
3. Mit nevezünk jelzőnek a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
4. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
5. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (12.) 
6. Hogyan kell a jelzéseket figyelembe venni? Mi a jelzés parancs elve? (14.) 
7. Az egyes jelzők és jelzőeszközök jelzésének parancsait hogyan kell végrehajtani 

az automatikus vonattovábbítási rendszerben? (16.) 
8. Milyenek lehetnek a jelzések? (21.) 
9. Mikor korlátozott a távolbalátás? (25.) 
10. A szabadlátás akkor korlátozott, ha..(27.) 
11. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (28.) 
12. Hol vannak elhelyezve a jelzők?(30.) 
13. Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? (34.) 
14. Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? (35.) 
15. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (41.) 
16. Használhatatlan jelzők esetén milyen üzemmódot kell alkalmazni? (43.) 
17. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (46.) 
18. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (47.) 
19. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (50.) 
20. Melyek az „ismétlő jelző” jellemzői? (51.) 
21. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (52.) 
22. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a „Menetengedély-határ” jelzők? (53.) 
23. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (53.) 
24. Hogyan kell értelmezni a fényjelzők „vörös” színképét? (55.) 
25. Mely jelzők, fényjelzők K–Ny-i metróvonalon? (71.) 
26. Melyek a CBTC rendszer „AM” járművezetési üzemmódjának jellemzői? (57.) 
27. CBTC rendszerben automatikus vonattovábbítás esetén, melyek az „ATPM” 

járművezetési üzemmód jellemzői? (57.) 
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28. Milyen a fényjelzők kialakítása a K–Ny-i vonalon? (59.) 
29. Honnan történik a fényjelzők vezérlése üzemszerűen? (62.) 
30. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (61.) 
31. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (65.) 
32. Mely főjelzők „Megállj!” jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 
várakozás után? (68.) 

33. A főjelző „zöld és alatta egy fehér” fényének jelzése a következő: (71.1) 
34. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző „zöld és alatta egy fehér” fénye? (71.1) 
35. Mit jelent egy zöld fény a főjelzőn? (71.2) 
36. Egy vörös fény a főjelzőn: (71.3) 
37. Hívójelzés a főjelzőn. (71.4) 
38. Milyen rálátási távolságra kell kitűzni az ismétlő jelzőt? (75.) 
39. Jelzőfények hiányában az ismétlő jelző hogyan haladható meg? (76.) 
40. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”Mi a jelzés értelme? 

(77.1.) 
41. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye? (77.3) 
42. Egy fehér fény a tolatásjelzőn (79.2) 
43. A tolatásjelző Hívójelzése (79.3) 
44. Mit jelent a tolatási határjelző „egy vörös” fénye? (79.1) 
45. Egyszerű váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér 

téglalap” jelzés látható. Mi a jelentése? (84.) 
46. Átszelési váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő 

ferde helyzetű fehér téglalap” jelzés látható. Mi a jelentése?(85.) 
47. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül?(87.) 
48. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (88.) 
49. Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv.(92.) 
50. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (93) 
51. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (94.) 
52. Vonathossztól függő megállás helye jelző, a... (95.)  
53. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű „Á” betű. (96.) 
54. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? (97.) 
55. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (99.) 
56. Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén hol 

kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? (99.) 
57. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 
a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (99.) 

58. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 
melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (102.) 

59. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 
mezejében fekete „5” -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (102.) 

60. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete „V” 
betű van. Mi a jelzés értelme? (104.) 

61. Fordított helyzetű, nagy fekete „V” betű, egy téglalap alakú tábla fehér 
mezejében. (105.) 

62. Sárga alapú fehér keretes fekvő téglalap alakú jelzőtábla mely piros „ATPR-25” 
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feliratot tartalmaz. (112.) 
63. Hol helyezendő el, a fehér alapon vörös „VF” betűs jelző? (113.) 
64. Automatikus vonatvezetés (AM) üzemmódban, kinek és mi a teendője, ha a 

próbapálya végszakaszt fedező jelzőn „Megállj!”jelzés van és a „Vezetői 
vészfékezés kezdete” jelző eléréséig nem működött a próbapálya végszakaszt 
fedező jelző előtti megállást biztosító automatikus fékezés? (113.) 

65. Ellenőrzött kézi vezetés (ATPR) üzemmódban, a próbapálya végszakaszt 
fedező jelzőn „Megállj!”jelzés van.  A „Vezetői vészfékezés kezdete” jelző 
elérésekor a szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/h. Kinek és mi a 
teendője? (113.) 

66. Három egyenlő részre festett fehér - fekete-fehér gerenda, vagy síndarab (114.)
  

67. Mi a jelentése a „Vonathossz jelző”-nek? (115.) 
68. A fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl jelentése AM 

üzemmódban? (117.) 
69. Mit jelent Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl? (117.) 
70. Szabad kézi vezetés (ATPR, ATC By) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl jelzésének értelme? (117.) 
71. Egy kék fény a „Feszültségállapot jelzőn”(118.) 
72. Mit jelent a „Feszültségállapot jelző” villogó fehér fénye? (118.) 
73. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (118.) 
74. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve, melyik csoportba 

tartozik és mi a jelzésének értelme? (120.) 
75. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Mi a tábla 

neve és melyik csoportba tartozik? (122.) 
76. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a pálya 

közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét 
fedezni? (123.) 

77. Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? (125.) 

78. Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 
(129.) 

79. Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával kell 
adni? (132.) 

80. Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? (132.) 
81. Melyik az a jelzés, amelyet „mindkét kar fej felett történő szétnyitásával” kell 

adni? Mikor kell alkalmazni? (133.) 
82. Mikor kell alkalmazni azt a jelzést, amelyet „mindkét kar fej felett történő 

összezárásával” kell adni? Mi a jelzés neve? (134.) 
83. Mi a kiegészítő hangjelzése annak a jelzésnek, amit nappal kibontott sárga 

jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges 
irányban fel-le mozgatásával kell adni? (135.) 

84. Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával kell 
adni? (136.) 

85. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (137.) 

86. Felhívás a figyelj jelzés adására!  (138.) 
87. Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 
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mi határozza meg annak irányát? (143.) 
88. Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? (148.) 
89. Mikor és hogyan kell adni a „Figyelj” hangjelzést? (149.) 
90. Egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang a jelzőkürttel. (-.-). (150.) 
91. Hogyan kell adni jelzőkürttel a „Féket húzd meg!” jelzést? (151.) 
92. Hogyan kell adni a „Vészjelzés!”-t? (152.) 
93. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (155.) 
94. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni?(155.) 
95. Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. (162.) 
96. Nyolcszög alakú sárga szegélyes fekete táblán, egy sárga nyíl. (163.). 
97. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (164.) 
98. Mélyvezetésű szakaszokon milyen „Szelvénytáblákat” alkalmazunk? (165.) 
99. Mi a teendője a járművezetőnek a  „Sebességhatár” hangjelzés 

megszólalásakor? (1.sz.mell.) 
100. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? 

(3.sz.mell.) 
 

Szóbeli kérdések 

 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (F.1. 1.) 

2. Kinek kell ismernie a K-Ny metróvonal F.1. teljes szövegét? (F.1.10.) 

3. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket, valamint a jelzőeszközöket? (F.1.11.-12.) 

4. Ismertesse a „jelző” fogalmát a K-Ny-i metróvonalon! (F.1.11.) 

5. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K-Ny (M2) metróvonalon? 

(F.1.11.) 

6. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (F.1.12.) 

7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (F.1.12.) 

8. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (F.1.14.) 

9. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a rájuk vonatkozó szabályokat! 

(F.1.22.-24.) 

10. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(F.1.25.) 

11. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(F.1.27.) 

12. Mely jelzéseket kell eltérő értelmű jelzéseknek tekinteni? Észlelésükkor mi a 

teendő? (F.1.35.) 

13. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (F.1.36.- 

37.) 

14. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (F.1.41.) 

15. Mi a használhatatlan jelzőt észlelő dolgozó kötelessége? (F.1.42.) 

16. Ismertesse a kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó szabályokat! 

(F.1.46.-48.) 

17. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket? (F.1.50.) 

18. Ismertesse a főjelző meghatározását! (F.1.50.) 

19. Melyek az "Ismétlő jelző" jellemzői? (F.1.51.) 

20. Mit szabályoznak a tolatásjelzők? (F.1.52.) 
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21. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (F.1.53.) 

22. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (F.1.53.) 

23. Milyen a fényjelzők kialakítása a K-Ny vonalon? (F.1.59.) 

24. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (F.1.60.) 

25. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (F.1.61.) 

26. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (F.1.65.) 

27. Milyen alapállásúak K-Ny a főjelzők? (F.1.67.) 

28. Mely főjelzők "Megállj!" jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 

várakozás után sem? (F.1.68.) 

29. Hogyan értelmezendő a főjelző fényeinek kialvása, valamint bármilyen 

értelemzavaró fény észlelése? (F.1.69.) 

30. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.70.-71.) 

31. A főjelző "zöld és alatta egy fehér" fényének jelzése a következő:..(F.1.71.1) 

32. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző "zöld és alatta egy fehér" fénye? (F.1.71.1) 

33. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.2.) 

34. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.3.) 

35. A főjelző folyamatos vörös és alatta egy villogó fehér fénye. Mi a jelzés értelme? 

(F.1.71.4.) 

36. Ismertesse az ismétlő jelző jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.77.) 

37. Ismétlő jelző zöld és alatta egy fehér fénye mit jelent a fedélzeti berendezéssel 

fel nem szerelt illetve nem kommunikáló vonat részére? (F.1.77.1.) 

38. Ismétlő jelző egy zöld fénye mit jelent! (F.1.77.2.) 

39. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye a vonat személyzetének? (F.1.77.3.) 

40. Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.78.-79.) 

41. Ismertesse a vágányzáró fényjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.81.) 

42. Ismertesse a tolatási határjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.82.) 

43. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! Mit jelez az egyszerű váltó jelzője? 

(F.1.83.-84.) 

44. Ismertesse az átszelési váltók váltójelzőjének jelzéseit! (F.1.85.) 

45. Hogyan határozzuk meg a „főirányt” és a „mellék” irányt átszelési váltóknál? 

(F.1.86.) 

46. Mi szerint kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (F.1.88.) 

47. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (F.1.92.) 

48. Ismertesse a "Megállás helye" jelzőket és azok értelmezését! (F.1.93.-96.) 

49. Ismertesse a gerenda kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.93.-94.) 

50. Ismertesse a tábla kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.95.-96.) 

51. Ismertesse a „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! (F.1.98.- 

110.) 

52. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást

igénylő meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (F.1.98.-99.) 

53. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és a 
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hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (F.1.99.) 

54. Mi a neve és értelme annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú 

táblának, melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (F.1.102.) 

55. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete "V" 

betű van. Mi a tábla neve és mi a jelzés értelme? (F.1.104.) 

56. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér mezejében. 

Mi a tábla neve és a jelzés értelme? (F.1.105.) 

57. Ismertesse a "Vonathossz jelző"-t! (F.1.115.) 

58. Ismertesse a fehér alapon vörös VF betűs táblát! (F.1.113.) 

59. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (F.1.114.) 

60. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni jelző”-t! (F.1.117.) 

61. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és

jelzéseinek értelmezését! (F.1.118.-119.) 

62. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn": Mi a jelzés értelme? (F.1.118.1.) 

63. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (F.1.118.2.) 

64. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (F.1.118.3.) 

65. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (F.1.120.-122.) 

66. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (F.1.121.) 

67. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (F.1.122.) 

68. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (F.1.125.) 

69. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére? 

(F.1.129.-131.) 

70. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.135.) 

71. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.136.) 

72. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 

fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.137.) 

73. Ismertesse a „Felhívás a figyelj jelzés adására!” kézi jelzést! (F.1.138.) 

74. Ismertesse a „„Szabad a továbbhaladás!” jelzést! (F.1.132.) 

75. Ismertesse az „Ajtót nyiss!” jelzést! (F.1.133.) 

76. Ismertesse az „Ajtót zárj!” jelzést! (F.1.134.) 

77. Ismertesse a tolatási mozgások közben adandó kézi jelzésekre vonatkozó 

általános előírásokat! (F.1.139.-145.) 

78. Mi az előírás a jelzőkürttel kapcsolatban? (F.1.146.-148.) 

79. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzései közül a „Figyelj!” 

jelzést! (F.1.149.) 

80. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket húzd 
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meg!” jelzést! (F.1.151.) 

81. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket ereszd 

meg!” jelzést! (F.1.150.) 

82. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Vészjelzés!”-t! 

(F.1.152.) 

83. Ismertesse a vonatokon és a járműveken alkalmazott jelzéseket! (F.1.154.-156.) 

84. Ismertesse a figyelmeztető jeleket! (F.1.161.-166.) 

85. Ismertesse a K-Ny alkalmazott szelvény táblákat! (F.1.164.166.) 

86. Milyen jelzőeszközökkel kell ellátni személyvonat személyzetét? (F.1. 3. számú 

melléklet) 

87. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „sebességhatár” hangjelzését! (F.1. 

1. számú melléklet) 

88. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „éberségi berendezés” hangjelzését! 

(F.1. 1. számú melléklet) 

89. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „ATC figyelmeztető” hangjelzését! 

(F.1. 1. számú melléklet) 

 

 

BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

Írásbeli vizsgakérdések 
 

1. Hol érvényes a K–Ny-i metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? (1.1) 
2. Mit tartalmaz a K–Ny-i metróvonal F. 2. Forgalmi Utasítása az alábbiak közül? 

(1.3.) 
3. A szolgálati főnök: (2.6.) 
4. Ki a szolgálati elöljáró? (2.7.) 
5. A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli eseménykor a KFM-et 

milyen rendelkezési jog illeti meg? (2.14.) 
6. Tolatásvezető (2.27.) 
7. Űrszelvény (2.32.) 
8. Rakszelvény (2.33.) 
9. Jobb vágány, bal vágány (2.35.) 
10. Állomásköz (2.47) 
11. Virtuális térköz (2.49) 
12. Statikus követési rend (2.50.) 
13. Dinamikus követési rend (2.51.) 
14. Menetengedély határ (MAL) (2.52.) 
15. Biztonságkritikus kezelések (2.66.) 
16. Mit jelent a jármű rendszerinicializálása? (2.74.) 
17. Mi a lokalizálás célja? (2.75.) 
18. Kalibrálás (2.76.) 
19. Transzponder (baliz) (2.77.) 
20. Harmadik-sín (2.78.) 
21. Feszültségmentesnek nyilvánítás (2.84.) 
22. Mi a tolatás? (2.89.) 
23. Üzemképtelen vonat (2.100.) 
24. Mozgásképtelen vonat (2.101.) 
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25. Gördülésképtelen vonat (2.102.) 
26. Üzemkezdet (2.108.) 
27. Üzemidő (2.110.) 
28. Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.25.) 
29. A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az engedélyével hagyhatja el? 

(3.27.) 
30. Ki a felelős a vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelési utasítás szerinti 

kezeléséért? (3.56.) 
31. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezésen idegen szoftver futtatása, vagy 

hardver eszközeinek eltérő funkcióra való használata szín és hangbeállításainak 
módosítása. (3.64.) 

32. Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű rendelkezéseit 
maradéktalanul végrehajtani? (4.1.) 

33. Ki rendelkezik a  járműtelepi vágányok feszültség alá helyezése felett? (4.1.) 
34. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? (4.6.) 
35. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.6.) 
36. Mit jelent a „második” üzemkezdetre figyelmeztető jelzés? (4.9.) 
37. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (4.12.) 
38. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos 

intézkedési jogukat mikor adják vissza a KFM-nek? (4.20.) 
39. Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá helyezését? (4.26.) 
40. Mit és Kinek köteles jelenteni a járművezető forgalomba álláskor, a rádiópróba 

során? (4.42.) 
41. Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő vágány felett? (4.144.) 
42. Hogyan szabad vonatot indítani az M2/M3 összekötő vágányra? (4.147.) 
43. Hogyan történik a vonatok közlekedése az M2/M3 összekötő vágányon? (4.148.) 
44. Milyen sebességgel közlekedhetnek a vonatok az M2/M3 összekötő vágányon? 

(4.150.) 
45. Hol kell szabályozni az M2/M3 összekötő vágány használatát? (4.152.) 
46. A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a pálya 

feszültségmentesítése? (4.159.) 
47. Igaz–e az állítás, hogy a hívójelzés kivezérlése biztonságkritikus kezelés? (5.7) 
48. Pályahiba esetén, a hibás pályaszakaszon áthaladó vonatok személyzetét mire 

köteles a KFM utasítani? (5.137.) 
49. Hogyan tartható fenn a forgalom a pálya menti, vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén? (5.158.) 
50. Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli 

eseményről? (6.1.) 
51. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha a 

KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (6.2.) 
52. Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a belépés a feszültség és 

forgalom alatti pályára? (6.12.) 
53. Melyik szakterület adja ki a forgalom és feszültség alatti pályára való belépésre 

jogosító igazolványt, és milyen feltételekkel? (6.13.) 
54. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (6.19.) 
55. Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti pályára belépő munkacsapat 

minden tagjának? (6.20) 
56. Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell végezni, a vonatok 

munkavégzés helyén történő áthaladására ki ad engedélyt? (6.23.) 
57. Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal történik, a forgalom és 
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feszültség alatti pályára, ki köteles a beléptetést végző vonat továbbhaladásáról 
jelentést tenni a KFM-nek? (6.24.) 

58. Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók léptek be a feszültség 
és forgalom alatti pályára? (6.27.) 

59. Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, amelyben a feszültség és 
forgalom alatti pályán munkacsapat dolgozik? (6.28.) 

60. Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és feszültség alatti pályáról 
vonattal kilépő dolgozók? (6.34.) 

61. Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli kikapcsolást 
eseménynek tekinteni? (6.37.) 

62. Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, baleset elhárítás, mentés 
mi után végezhető? (6.41.) 

63. Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli feszültségmentesítést 
elvégezni? (Állomáson) (6.49.) 

64. Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész kapcsolót? (6.50.) 
65. Kit köteles a KFM helyszínre küldeni a műszaki ügyeletes akadályoztatása esetén 

a tűzjelzés valódiságának megállapítása érdekében?  (6.80) 
66. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén mikor 

kell a Tűzoltóságot értesíteni? (6.82.) 
67. Kinek kell jelentést tenni a tűzjelzés valódiságának megállapítása után? (6.90) 
68. Mi a műszaki ügyeletes feladata a Tűzoltóság kiérkezéséig? (6.92.) 
69. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? (6.94.) 
70. Az állomáson tartózkodó, munkát végző személyeknek tűzriasztás esetén mi a 

teendőjük? (6.96.) 
71. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró-dolgozó hová köteles menni? (6.99.) 
72. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét kinek köteles 

jelenteni a járművezető? (6.101.) 
73. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén? (6.112.) 
74. Milyen esetekben kötelező rendőri intézkedést kérni? (6.125.) 
75. Gázoláskor mit köteles a helyszíni megbízott rögzíteni a helyszínen? (6.130.) 
76. Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására vonatkozó 

rendelkezéseit a központi forgalmi menetirányító? (6.133.) 
77. Hogyan történik a baleset dokumentálása? (6.135.) 
78. Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és jelentéseket összegyűjteni és a 

központi forgalmi menetirányítónak továbbítani? (6.136.) 
79. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán munkát végző 

dolgozónak? (7.6.) 
80. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával jár, milyen 

feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes pályán? (7.10.) 
81. Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad bemenni? (7.12.) 
82. Mikor érvényes a munkalap? (7.13.) 
83. A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi dolgozó hol igazolja a 

belépési engedélyt? (7.13.) 
84. Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a munkacsapatok be-és 

kilépését végző forgalmi dolgozónak? (7.14.) 
85. A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni a belépés helyén a 

beléptető forgalmi dolgozónak? (7.15.) 
86. Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő munkacsapat dokumentálása? 

(7.15.) 
87. Mi a teendője a beléptető forgalmi dolgozónak az átvett munkalapokkal? (7.15.) 
88. A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre jogosító igazolvány” - al 
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rendelkezők hogyan léphetnek be a feszültségmentes pályára? (7.22.) 
89. Ki felelős a szolgálati vonaton tartózkodók biztonságáért, ha a szolgálati vonat 

feszültség alatti pályán közlekedik? (7.28.) 
90. Üzemszünet alatt az állomási bejáratokon kik engedhetők be? (11.17.) 
91. Ki köteles arról gondoskodni, hogy az utazóközönség elől elzárt helyiségek ajtajai 

zárva legyenek? (11.19) 
92. Kinek az engedélyével és hogyan történhet kézben nem szállítható szolgálati 

küldemények szállítása mozgólépcsőn? (11.69.) 
93. Nagyobb súlyú, illetve különleges méretű küldemény mozgólépcsőn történő 

szállítása esetén, kinek az előzetes engedélye szükséges a szállításhoz? (11.70.) 
94. Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? (12.46) 
95. Hol kell rögzíteni a forgalmi szolgálat által használt berendezések, létesítmények 

meghibásodásait, azok kijavítását és átvételét? (12.48.) 
96. Hogyan kell rögzíteni a Hibaelőjegyzési Könyvben a bejegyzéseket? (12.49.) 

 
Szóbeli vizsgakérdések 

 

 
1. Hol érvényes a K-Ny metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás? (1.1.) 

2. Mit tartalmaz a K-Ny metróvonal F. 2. Forgalmi Utasítás? (1.3.) 

3. Kinek kell ismernie a K.Ny metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás szövegét? 

(1.9.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálati 
főnök! 

(2.6. – 2.7.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: rendelkezés, rendelkezési 

jog átadása!(2.12. – 2.13.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: központi forgalmi menetirányító, 

központi utasforgalom-irányító diszpécser! (2.14., 

2.16.) 

7. Rendkívüli esemény esetén milyen rendelkezési joga van a KFM-nek?(2.14.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: járműtelepi forgalmi 

szolgálattevő, forgalmi szolgálattevő, KFM megbízottja! (2.17., 

2.19., 2.21.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető! 

(2.26. – 2.27.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: energiadiszpécser, műszaki 

diszpécser, pályamester!(2.28. – 2.29.,2.31.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: űrszelvény, rakszelvény!

(2.32. – 2.33.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi vágányok, jobb vágány – 

bal vágány! (2.34. – 

2.35.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: helyes – helytelen irány, kihúzó 

vágány, csonka vágány, összekötő vágány! (2.36. – 2.39.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre 

nem tervezett vágányzár! (2.42. – 
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2.43.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: állomás, állomásköz, térköz! 

(2.46. – 2.48.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: járműtelep, próbapálya, 

kitérő!(2.55. – 2.57.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: váltó helyes állása, váltófelvágás!(2.64. 

– 2.65.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín 

áthidalhatatlan megszakítása, tápkörzet! (2.78. – 2.80.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: rövidrezáró-földelő 

megszakító, feszültségmentesnek nyilvánítás! (2.81., 2.84.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: hírközlő berendezések, hangrögzítő 

berendezés, jármű megfutamodás!(2.87.- 2.88., 2.90.)  

21. Ismertesse a következő fogalmakat: szerelvény, vonat, 

vonatfordítás!(2.91. – 2.92., 2.94.) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: biztonsági járat, próbavonat, 

szolgálati vonat!(2.103. – 2.105.) 

23. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi 

nap, üzemkezdet! 

(2.106. – 2.108.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalomba helyezés, 

üzemidő, üzemszünet!(2.109. – 2.111.) 

25. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemszerű forgalom, eltérés 

az üzemszerű forgalomtól, rendkívüli esemény!(2.112., 2.114. – 

2.115.) 

26. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit!(3.8. – 3.12.) 

27. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, 

hogy a leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban?(3.15. – 

3.17.) 

28. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra vonatkozó 

előírásokat!(3.25. – 3.28.) 

29. Hogyan és milyen feltételekkel hagyhatja el a szolgálatban lévő 

dolgozó a szolgálati helyét?(3.27. – 3.28.) 

30. Ismertesse a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat!(3.31. – 3.38.) 

31. Hogyan végezhet munkát szolgálatban nem lévő, vagy más 

szolgálati ág dolgozója a szolgálatban lévők helyett?(3.35.)) 

32. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az 

Utasításokban nincs szabályozva, hogyan kell eljárni?(3.37.) 

33. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat!(3.39. – 3.40.) 

34. Ismertesse a szolgálati út betartására vonatkozó előírásokat!(3.41. – 3.42.) 

35. Ki és hogyan adhat ki rendelkezést?(3.43. – 3.46.) 

36. Ismertesse a szóbeli rendelkezések kiadására vonatkozó 

előírásokat!(3.47. – 3.49.) 

37. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben 
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lévő utasításokkal ellentétes rendelkezést kap?(3.49.) 

38. Milyen jog illeti meg a KFM-t üzemszerű forgalom esetén? Miért felelős?(4.1. 

– 4.3.) 

39. Milyen kötelessége van a szolgálatban lévő dolgozónak, zavaró 

körülmény vagy meghibásodás esetén?(4.4. – 4.5.) 

40. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos 

teendők végzését? Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni?(4.6.) 

41. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során adott, 

üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket és ezek jelentését!(4.7. – 

4.10.) 

42. A harmadik-sínt mikor kell feszültség alattinak tekinteni?(4.9.) 

43. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása?(4.12.) 

44. Kik kötelesek jelenteni a feszültség alá helyezés előtt a központi 

forgalmi menetirányítónak?(4.14. – 4.15) 

45. Mikor adhatja le a jelentésétűszaki diszpécser, az energiadiszpécser, a 

pályamester, a biztosítóberendezési üzemviteli csoportvezető?(4.16. – 

4.19.) Hogyan intézkedhet a jelentést adó dolgozó a jelentése leadása 

után? Minek kell tekinteni ezután a pályát?(4.20. – 4.21.) 

46. Ismertesse a forgalmi vágányok feszültség alá 

helyezésének folyamatát!(4.26. – 4.34.) 

47. Kik szállíthatók illetve kik nem szállíthatók a biztonsági járattal?(4.55.) 

48. Ismertesse a szolgálati küldemények személyvonaton történő 

szállítására vonatkozó szabályokat!(4.137. – 4.143.) 

49. Mikor tekinthető forgalommentesnek a pálya?(4.154.) 

50. Mikor rendelhető el a vonal üzemszerű feszültségmentesítése? Sorolja 

fel a lépéseit!(4.159. -4.160.) 

51. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés fogalmát, és ebben az 

esetben követendő általános előírásokat! Mikor szabad eltérni az 

üzemszerű forgalomtól?(2.114.,5.1. – 5.6.) 

52. Kinek köteles jelenteni bármely metródolgozó, ha pálya 

meghibásodást észlel? Mit kell tartalmaznia a jelentésnek?(5.121. – 

5.123.) 

53. Meddig tartható fenn a forgalom, ha vízszint emelkedés van a pályán 

és a harmadik-sín védőburkolat sérülése esetén?(5.125. – 5.126.) 

54. Mekkora sebességgel tartható fenn a forgalom a hibás pályaszakaszon, 

ha a jelentés ezt tartalmazza? Mi a KFM kötelessége?(5.127. – 5.128.) 

55. Hogyan történik üzemidőben a pálya hiba felderítése és mi a 

pályafenntartási dolgozó kötelessége?(5.129. – 5.132.) 

56. Hogyan közlekedtethető a vonat feszültség és forgalom alatti pályán 

történő munkavégzés esetén?(5.145.) 

57. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó?(5.184.) 

58. Ismertesse a hírközlő berendezések meghibásodása esetén 

követendő eljárást!(5.220. – 5.225.) 

59. Mit kell tenni rendkívüli esemény esetén?(6.1. – 6.3.) 
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60. Kiket köteles a KFM értesíteni rendkívüli esemény 

bekövetkezése esetén?(6.4. – 6.6.) 

61. Milyen feladatai vannak a helyszíni megbízottnak rendkívüli 

esemény bekövetkezésekor? Hogyan köteles a helyszíni 

megbízott 

tevékenykedni?(6.7. – 6.10.) 

62. Kinek az engedélyével és milyen esetekben lehetséges a feszültség 

és forgalom alatti pályára való belépés?(6.11. – 6.12.) 

63. Milyen feltételekkel adható ki a „Feszültség és forgalom alatti pályára 

való belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”?(6.13. – 6.15.) 

64. Feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodókról mit 

tartalmaz a nyilvántartás, és milyen munkák végezhetők?(6.16. 

– 6.17.) 

65. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? Mivel kell 

rendelkezniük a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 

dolgozóknak és mit vihetnek magukkal?(6.18. – 6.20.) 

66. Hogyan történik a belépés gyalogosan a feszültség és forgalom 

alatti pályára?(6.21.) Hogyan történik vonattal a feszültség és 

forgalom alatti pályára való belépés?(6.22.) 

67. Mikor folytathatja a beléptetést végző vonat az útját?(6.23. – 6.26.) 

68. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés helyén? Hogyan 

lehet más munkaterületre áttérni?(6.27. – 6.32.) 

69. Hogyan történik a kilépés a feszültség és forgalom alatti 

pályáról?(6.33. – 6.36.) 

70. Minek kell tekinteni üzemidő alatt minden 

feszültségmentesítést és kikapcsolást?(6.37.) 

71. Mi a teendő, ha a metró területén bárki tüzet észlel? Mi a KFM és 

műszaki diszpécser kötelessége?(6.78. – 6.80.) 

72. Mit kell tartalmaznia tűz esetén a jelentésnek? Mi a KFM kötelessége?(6.81. 

– 6.82.) 

75. A műszaki ügyeletes kinek köteles jelenteni a tűzjelzés valódiságát és 

kinek az utasítására hajtja végre a tűzeseti beavatkozásokat?(6.90. – 

6.91.) 

76. Hogyan intézkedik tűz esetén a műszaki ügyeletes?(6.92.) 

77. Mi a feladata a KFM-nek, a KUD-nak és az ÁDI-nak tűz 

esetén?(6.93. – 6.95.) 

78. Mi a feladata az állomáson tartózkodó, munkát végző 

személyeknek tűzriasztás esetén?(6.96. – 6.98.) 

79. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró dolgozó hová 

köteles menni?(6.99.) 

80. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén?(6.112.) 

81. Mi a kötelessége a metródolgozóknak, ha a metróterületén 

utasbalesetet vagy rosszullétet észlel?(6.116.) 

82. Mit állapíthat meg metró dolgozó?(6.120.) 



981  

83. Miről köteles gondoskodni a helyszíni megbízott gázolás esetén? Mit 

kell megjelölnie?(6.130.)Ismertesse az „üzemszünet” fogalmát és az 

üzemszüneti munkák megszervezésének rendjét!(2.111.,7.1. – 7.5.) 

84. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán 

munkát végző dolgozónak?(7.6.) 

85. Hogyan kell közlekedni a feszültség és forgalommentes pályán?(7.7. – 7.9.) 

86. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával jár, 

milyen feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes 

pályán?(7.10. 

– 7.11.) 

87. Mikor engedélyezhető a belépés feszültségmentes pályára?(7.12.) 

88. Ismertesse a feszültség és forgalommentes pályára való 

belépés rendjét!(7.12. – 7.22.) 

89. Hogyan történhet a belépés a feszültségmentes összekötő vágányra?(7.23. 

– 7.25.) 

90. Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik sínnel 

ellátott vágányaira a belépés üzemidőben?(10.4.) 

91. Hogyan kell vezetni a szolgálati okmányokat?(12.42. – 12.46.) 

 

 

 

 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 40 pont. 

A megfelelt szinthez 30pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasítás (UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) hatálya alá tartozó pályahálózaton 
alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 
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• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését 
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41/C. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI 

TÁVKÖZLŐ-, ERŐSÁRAMÚ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS ÉS PÁLYA 

SZAKSZOLGÁLAT (BKV ZRT. DÉL-BUDA - RÁKOSPALOTA M4 

METRÓVONAL F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a
 vizsgakérdések megoszlása: 

• 20 kérdés a BKV ZRt Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal 
F.1. Jelzési Utasításból  (VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 20 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. 
Forgalmi Utasításból ( VHF/75600-1/2017-NFM) 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc. 

Alkalmazott módszertan  

 Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a 

feleletválasztós kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a 

helyeset, majd bejelöli, és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek 

fel, magyarázhatnak kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki 

a vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van 
megfogalmazva, amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A 
hiányzó szavakat a 2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan 
kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis 
lehet. A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak 
tartalma igaz, vagy hamis.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

• Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a 
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helyes meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.” 

. 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési 
Utasításból ( VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasításból  (VHF/75600-1/2017-NFM), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc. 

Alkalmazott módszertan  

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Zrt . Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/75607-1/2017- NFM) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 
 

2. Jelzők és jelzőeszközök 
2.1. Jelzők és jelző eszközök  
2.2. A jelzések parancselve, A jelzések 
2.3. Rálátási távolság, Szabadlátás korlátozottsága, Távolbalátás korlátozottsága 
2.4. A jelzések adása, megfigyelésük 
2.5. Eltérő értelmű jelzések, Kétes Jelzés 
2.6. Érvénytelen, használhatatlan jelzők  
2.7. Kézi jelzőeszközök 
2.8. Forgalmi szempontból a jelzők 
2.9. A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód 

függvényében 
 
3. Fényjelzők és jelzéseik 

3.1. A fényjelzők kialakítása, elhelyezése, jelölése, vezérlése  
3.2. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
3.3. Az M4 metróvonalon alkalmazott fényjelzők 
3.4. A Főjelzők: A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések, A vonali főjelző jelzései, a 

járműtelepi főjelző jelzései 
3.5. Ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezések, jelzéseik 
3.6. A tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések, jelzéseik 
3.7. Menetengedély-határ jelzők és jelzéseik 

 
4. Egyéb jelzők és jelzéseik  

4.1. Váltójelzők 
4.2. Vágányzáró jelző 
4.3. Megállás helye jelzők 
4.4. Engedélykérés kötelező jelző 
4.5. Lassúmenet jelzései 
4.6. Szabad kézi vezetésre vonatkozó üzemmód váltásra figyelmeztető jelző 
4.7. Biztonsági határjelző 
4.8. Vonathossz jelző 
4.9. Áramot kikapcsolni jelző 
4.10. Feszültségállapot jelző 
4.11. A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők 
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5. Hordozható Jelzőeszközök  

5.1. A járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
5.2. A „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz 

 
 
6. A metró dolgozóinak kézi jelzései 

6.1. „Megállj!” jelzés közúti járművek részére 
6.2. „Megállj!” jelzés a vasúti járművek részére 
6.3. „Szabad a továbbhaladás!” 
6.4. „Ajtót nyiss!” 
6.5. „Ajtót zárj!” 
6.6. „Távolodj tőlem!” 
6.7. „Közeledj felém!” 
6.8. „Lassan!” 
6.9. „Felhívás a figyelj jelzés adására!” 

 
 
7. A mozdony-és vonatszemélyzet hangjelzései 

7.1. „Figyelj!” 
7.2. „Féket ereszd meg!” 
7.3. „Féket húzd meg!” 
7.4. „Vészjelzés!” 

 
 
8. Jelzések a vonatokon és járműveken 
 
 
9. Figyelmeztető jelek 

9.1. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
9.2. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
9.3. Szelvény tábla 

 
 
10. Mellékletek 

10.1. 2.sz. melléklet : A fényjelzők jelölése 
10.2. 3.sz. melléklet: Szolgálatban levő személyek felszerelése 

jelzőeszközökkel 
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BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/75600-1/2017-NFM) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás tartalma 
1.3. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.4. Az utasítás ismerete 
1.5. Kiegészítő utasítások 

 
2. Meghatározások 

2.1. Igazgatóság 
2.2. Szakterület 
2.3. Forgalmi szolgálat 
2.4. Végrehajtó forgalmi szolgálat 
2.5. Társszolgálat 
2.6. Forgalmi szakvizsga 
2.7. Forgalmi vizsga  
2.8. Szolgálati főnök 
2.9. Szolgálati elöljáró 
2.10. Dolgozó 
2.11. Szolgálati hely 
2.12. Szolgálati okmány 
2.13. Parancskönyv 
2.14. Rendelkezések könyve 
2.15. Értesítő könyv 
2.16. Rendelkezés 
2.17. Rendelkezési jog átadása 
2.18. Döntési jogosultság 
2.19. Intézkedési jog 
2.20. Központi forgalmi menetirányító 
2.21. Block-post járműtelepi forgalmi szolgálattevő 
2.22. Központi forgalmi operátor 
2.23. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
2.24. Műszakvezető diszpécser 
2.25. Állomási diszpécser-járművezető 
2.26. Kocsiszíni diszpécser 
2.27. Járművezető instruktor 
2.28. Metró-járművezető 
2.29. Mozgató járművezető 
2.30. Mozdonyvezető  
2.31. Tolatásvezető 
2.32. Energiadiszpécser 
2.33. Műszaki diszpécser  
2.34. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.35. Pályamester 
2.36. Központi forgalmi menetirányító helyszíni megbízottja 
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2.37. Beavatkozó járművezető 
2.38. Járműfelügyelet 
2.39. Váltókezelő 
2.40. Forgalmi vágányok 
2.41. Járműtelepi egyéb vágányok 
2.42. Jobb vágány, bal vágány 
2.43. Helyes irány, helytelen irány 
2.44. Kihúzó vágány 
2.45. Csonka vágány 
2.46. Összekötő vágány 
2.47. Forgalomtechnológiai határ 
2.48. Átadószakasz 
2.49. Űrszelvény 
2.50. Rakszelvény 
2.51. Vágányút 
2.52. Megcsúszási vágányút 
2.53. Állomás 
2.54. Állomásköz 
2.55. Térköz 
2.56. Fizikai térköz 
2.57. Virtuális térköz 
2.58. Statikus követési rend 
2.59. Dinamikus követési rend 
2.60. Menetengedély-határ 
2.61. Közlekedés állomás távolságban 
2.62. Foglalt vágányra járás 
2.63. Járműtelep  
2.64. Próbapálya 
2.65. Kitérő 
2.66. Biztosított váltó  
2.67. Lezárt váltó  
2.68. Le nem zárt váltó  
2.69. Lezárható és le nem zárható váltók  
2.70. Érintett váltó  
2.71. Védőváltó  
2.72. A váltó helyes állása  
2.73. Váltófelvágás  
2.74. Aláváltás 
2.75. Forgalom leállítása 
2.76. Forgalom korlátozása 
2.77. Előre tervezett vágányzár 
2.78. Előre nem tervezett vágányzár 
2.79. Biztonságkritikus kezelés  
2.80. Éberségi berendezés 
2.81. Fedélzeti automatika 
2.82. Fedélzeti automatika üzemállapotai 
2.83. Transzponder (balíz) 
2.84. Harmadik-sín 
2.85. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása  
2.86. Tápkörzet  
2.87. Rövidre záró-földelő megszakító 
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2.88. Rövidrezáró kézi készülék  
2.89. Védelmi áramkörök  
2.90. Feszültségmentesnek nyilvánítás  
2.91. Kezelési körzet  
2.92. Távfelügyelet  
2.93. Hírközlő berendezések  
2.94. Hangrögzítő berendezés  
2.95. Tolatás  
2.96. Járműmegfutamodás  
2.97. Szerelvény  
2.98. Vonat 
2.99. Személyszállító vonat  
2.100. Vonatszemélyzet 
2.101. Vonatfordítás  
2.102. A vonatnál alkalmazható sebesség  
2.103. Menetdiagram  
2.104. Üzemi fékút  
2.105. Vészfékút  
2.106. Csökkentett fékút 
2.107. A vonat működésképtelen  
2.108. A vonat üzemképtelen  
2.109. A vonat mozgásképtelen  
2.110. A vonat gördülés képtelen 
2.111. Biztonsági járat  
2.112. Próbavonat 
2.113. Tesztvonat  
2.114. Szolgálati vonat  
2.115. Menetrend  
2.116. Menetrendi nap  
2.117. Üzemkezdet  
2.118. Forgalomba helyezés  
2.119. Üzemidő  
2.120. Üzemszünet  
2.121. Üzemszerű forgalom  
2.122. Vegyes forgalom  
2.123. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  
2.124. Rendkívüli esemény  
2.125. Havária esemény 
2.126. Függelék  

 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása  

3.1. Az önálló szolgálatvégzés feltételei     
3.2. Szolgálatra jelentkezés        
3.3. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása    
3.4. Szolgálati helyen történő tartózkodás    
3.5. Szolgálati fegyelem      
3.6. Szolgálati felelősség       
3.7. Szolgálati út         
3.8. Rendelkezések kiadása       
3.9. Szóbeli rendelkezések       
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3.10. Szóbeli rendelkezések kiadása rádiótelefonon keresztül  
3.11. A vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés kezelése 

 
4. Üzemszerű forgalom  

4.1. A vonal forgalomba helyezése       
4.2. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések     
4.3. Kilépések rendje        
4.4. Hozzájárulások        
4.5. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése    
4.6. A biztonsági járat        
4.7. A személyszállítóvonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítás 
4.8. Vonali szerelvénytárolás      
4.9. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton   
4.10. A vonal forgalmának leállítása      
4.11. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése  

   
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  

5.1. Általános rendelkezések       
5.2. Füst- vagy tűzérzékelő hiba      
5.3. Ajtóhiba, ablaktörés        
5.4. Fényszóró, zárjelző hiba       
5.5. Váltókörzetek helyi üzemre történő átvétele    
5.6. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás   
5.7. A forgalom fenntartása       
5.8. Sebességkorlátozás bevezetése     
5.9. Sebességkorlátozás bevezetése feszültség- és forgalom 
5.10. Feszültség és forgalom alatti pályán történő belépés, munkavégzés  
5.11. Vasútbiztosító, forgalomirányító berendezés és vonatvezérlő rendszer 

meghibásodása esetén követendő eljárás   
5.12. A vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés javítása  
5.13. PPE automatika üzemképtelensége esetén követendő eljárás  
5.14. A vasútbiztosító, forgalomirányító és hírközlő berendezés 
5.15. használhatatlansága esetén követendő eljárás  

  
 

6. Rendkívüli események  
6.1. Általános rendelkezések  
6.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje (belépés 

feltételei, belépés kilépés végrehajtása)  
6.3. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.4. A KFM - en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai  
6.5. Eljárás tűz esetén  

 
7. Havária események 

7.1. Általános rendelkezések 
7.2. Robbanóanyag, gyanús csomag észlelése 
7.3. Egyéb havária esemény bekövetkezése esetén 

 
8. Üzemszünet 

8.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
8.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
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8.3. Szolgálati vonatok közlekedése 
 
 
9. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése  
9.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain  

 
10. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok  

10.1. A vonatok számozása  
10.2. Szolgálati okmányok  
10.3. Menetokmányok, fedélzeti napló 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

BKV Zrt . Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás  
(VHF/75607-1/2017- NFM) 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

 

1. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.2) 
2. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás ismeretére vonatkozóan? 

(1.10.) 
3. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 
4. Mit ért a jelzések parancselvén? (2.6.) 
5. A következő meghatározásokból melyik állítás igaz? (2.7) 
6. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 

parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? 
(2.10.) 

7. Mi az eljárás, ha az utasításban fel nem sorolt jelzés alkalmazása válik 
szükségessé? (2.11) 

8. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 
9. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 
10. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 
11. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 
12. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek? (2.46.) 
13. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 
14. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 
15. Hogy kell elhelyezni az M4 metróvonalán a fényjelzőket? (2.53.) 
16. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 
17. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az M4 

metróvonalán? (2.66.) 
18. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld 

és alatta egy fehér fénye? (2.67.) 
19. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld fénye? 

(2.68.) 
20. Mit jelent a járműtelepi főjelző „Szabad a továbbhaladás” jelzése? (2.70.) 
21. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző?(2.73) 
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22. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? 
(2.77) 

23. Ismétlő jelzőn "Egy sárga fény" jelzési képhez mely előírás kapcsolódik? (2.77) 
24. Hol vannak tolatásjelzők az M4 metróvonal területén? (2.78.) 
25. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelző? 

(2.85.) 
26. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 
27. Milyen üzemmódban kell figyelembe venni a „Pontos megállás helye” jelzőt? 

(2.102.) 
28. Hogy néz ki a „Próbapálya CBTC üzemi megállás helye” jelző? (2.103.) 
29. Mi a neve középről kifelé dőlő vörös-fehér csíkozású gerendának? (2.103.) 
30. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló takaró lemezt? 

(2.130.) 
31. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló sárga-fekete sávos 

ferde keresztet? (2.130.) 
 

Szóbeli vizsgakérdések 
1. Hol érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.1.) 

2. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (1.4.) 

4. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás

 ismeretére vonatkozóan? (1.10.) 

5. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása munkakörre 

vonatkozó szövegét? (1.10.) 

6. Mit nevezünk jelzőnek a DBR (M4) metróvonalon? (2.1.) 

7. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? 

(2.1.) 

8. Mit nevezünk jelzőeszköznek a DBR (M4) metróvonalon? (2.2.) 

9. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 

10. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (2.6.) 

11. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 

parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? 

(2.10.) 

12. Milyenek lehetnek a jelzések? (2.13.) 

13. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! (2.18.) 

14. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! (2.19.) 

15. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (2.21.) 

16. Ismertesse a jelzők elhelyezésére vonatkozó előírást! (2.25.) 

17. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 

18. Hogyan kell értelmezni az egy időben adott eltérő értelmű jelzéseket? (2.30.) 

19. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (2.31.) 

20. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (2.36.) 

21. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 

22. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (2.39.) 

23. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (2.40.) 

24. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? 
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(2.43-2.47.) 

25. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 

26. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (2.43. a-d) 

27. Ismertesse az „ismétlő jelző” jellemzőit! (2.44.) 

28. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 

29. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (2.45.) 

30. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a "Menetengedély-határ" jelzők? 

(2.46.) 

31. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (2.46.) 

32. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek?(2.46.) 

33. Mely jelzők, fényjelzők a DBR (M4) metróvonalon? (2.48.) 

34. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 

35. Melyek a CBTC rendszer „MTO” járművezetési üzemmódjának jellemzői? 

(2.50.) 

36. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 

37. Milyen követési rendben történik a vonatok vezetése szabad kézi vezetés 

esetén? (2.51.) 

38. Milyen a fényjelzők kialakítása a DBR vonalon? (2.52.) 

39. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (2.53.) 

40. Ismertesse a fényjelzők jelölésére vonatkozó előírást! (2.54.) 

41. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 

42. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az

 M4 metróvonalán? (2.66.) 

43. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (2.67-2.71.) 

44. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld 

és alatta egy fehér fénye? (2.67.) 

45. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat (nem 

MTO üzemmódban közlekedő vonat) személyzetének mit jelent a főjelző "zöld 

és alatta egy fehér" fénye? (2.67.) 

46. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.68.) 

47. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelentése? (2.69.) 

48. Egy zöld fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.70.) 

49. Egy vörös fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.71.) 

50. Milyen sebesség érték tartozik az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő 

jelzők jelzéseihez? (2.72.) 

51. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző? (2.73.) 

52. Ismertesse az Ismétlő jelző jelzési képeit és jelentésüket! (2.74-2.77.) 

53. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”. Mi a jelzés értelme? 

(2.75.) 

54. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? 

(2.77.) 

55. Hol alkalmaznak tolatásjelzőt az M4 területén? (2.78.) 

56. Ismertesse a „Tolatásjelzők” és a „Menetengedély-határ jelzők” jelölésére 

vonatkozó előírásokat! (2.78-2.85.) 
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57. Egy fehér fény a tolatásjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.81.) 

58. Az M4 metróvonalán alkalmazott mely jelzőkre lehet

 "hívójelzést" kivezérelni? (2.82.) 

59. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (2.83-2.85.) 

60. Mit jelent a helytelen irányú menetengedély-határ jelző jelzése? (2.84.) 

61. Egy vörös fény helytelen irányú menetengedély-határ jelzőn. Mi a jelzés 

értelme? (2.85.) 

62. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” 

jelző? (2.85.) 

63. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! (2.87-2.89.) 

64. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül? (2.95.) 

65. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (2.96.) 

66. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! 

(2.98-2.99.) 

67. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (2.100.) 

68. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (2.101.) 

69. Ismertesse, hogy néz ki a "Pontos megállás helye" jelző? (2.102.) 

70. Hol kell elhelyezni a "Pontos megállás helye" jelzőt? (2.102.) 

71. Hol kell megállni a "Pontos megállás helye" jelzőnél? (2.102.) 

72. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 

73. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (2.103.) 

74. Vonathossztól függő megállás helye jelző. Mi a jelző értelme? (2.104.) 

75. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű "Á" betű. Mit jelent? 

(2.105.) 

76. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? 

(2.106.) 

77. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 

a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (2.110.) 

78. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (2.108-2.109.) 

79. Ismertesse az „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! (2.110-

2.119.) 

80. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 

melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (2.111.) 

81. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 

mezejében fekete "5" -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (2.111.) 

82. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete 

"V" betű van. Mi a jelzés értelme? (2.113.) 

83. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér 

mezejében. Mi a jelzés értelme?(2.114.) 

84. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (2.120.) 
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85. Mi a jelentése a "Vonathossz jelző"-nek? (2.121.) 

86. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és

 jelzéseinek értelmezését! (2.124-2.129.) 

87. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn". Mit jelent? (2.125.) 

88. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (2.126.) 

89. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (2.127.) 

90. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (2.130.) 

91. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (2.131-2.133.) 

92. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (2.132.) 

93. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (2.133.) 

94. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a 

pálya közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés 

helyét fedezni? (2.134.) 

95. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz elhelyezésére és 

jelzésének értelmezésére vonatkozó előírásokat! (2.134-2.135.) 

96. Ismertesse a „Megállj!” jelzés” adásmódját a közúti járművek részére! (2.136- 

2.138.) 

97. Hogyan kell "Megállj!" jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 

(2.139.) 

98. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek 

részére?(2.139 2.141.) 

99. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. (2.146.) 

100. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben 

fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. (2.147.) 

101. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé 

tartása, sötétben fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (2.148.) 

102. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzéseit! (2.156- 

2.163.) 

103. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (3.2.) 

104. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? (3.2.) 

105. Ismertesse az "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel"-

et, a „Jelzési parancs irányra figyelmeztető jel”-et a "Szelvény táblát"! (4.2.-

4.4.) 

106. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (4.4.) 

107. Van-e hangjelzés funkciója a vonatbefolyásoló berendezésnek a 

vonatszemélyzet számára? (1.sz. melléklet) 

108. Mi tartozik az utasmenekítési riasztások közé? (1.sz.melléklet) 

109. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat 

személyzetét? (3.sz. melléklet) 
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BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/75600-1/2017-NFM) 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

 
1. A rövidrezáró-földelő megszakító a vontatási áramátalakítókba telepített olyan 

életvédelmi berendezés, amely a futósín és a harmadik-sín rövidrezárására és 
földelésére szolgál (2.95.) 

2. A rövidrezáró kézi készülék olyan életvédelmi berendezés, amely a jobb futó-
sínszál és a bal futó-sínszál helyszínen történő rövidrezárására szolgál (2.96.) 

3. A peronvész (a továbbiakban: PEP) áramkör kettős feladatot lát el. Feladata 
szükség esetén az állomási peron melletti harmadik-sín feszültségmentesítése, 
és az érkező vonat behaladásának megakadályozása a vasútbiztosító- és 
forgalomirányító berendezés által. Áramellátási szempontból működése 
megegyezik az alagúti kioldóéval. (2.97.) 

4. A peronvédelmi (a továbbiakban: PPE) automatika az állomási peron melletti, 
valamint a ki- és bejárati szakaszok élet- és vonatforgalom biztonságát 
szolgáló berendezés, amely a területre történő beesés vagy behatolás esetén 
feladatát és működését tekintve megegyezik a peronvész áramkörrel. (2.98) 

5. Az alagúti kioldó (a továbbiakban: TPEP) áramkör feladata a pálya 
feszültségmentesítési folyamatában, a kikapcsolt tápkörzet együttes biztonsági 
feltételeinek garantálása: a visszakapcsolás elleni reteszelés, és a 
rövidrezárás-földelés biztosítása. (2.99.) 

6. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása 
azt jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek 
azok a biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás 
megakadályozását, a rövidrezárás és földelés elvégzését, a 
feszültségmentesség ellenőrzését garantálják. (2.100.) 

7. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: 
utasítás) érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 
metróvonalán járműtelepén és az összekötő összes aluljáró területen.(1.1) 

8. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: 
utasítás) érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 
metróvonalon és járműtelepén. (1.1) 

9. A szolgálati elöljáró, valamely szakterület egyszemélyi felelős vezetője. (2.9) 
10. Mi a Parancskönyv? (2.13.) 
11. Rendelkezés: A végrehajtó dolgozók felé adott, a forgalom lebonyolításával 

vagy valamely ténykedés végzésével kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli 
utasításokat, közléseket rendelkezésnek nevezzük.(2.16) 

12. A központi forgalmi menetirányító (a továbbiakban: KFM) az M4 metróvonal 
utasforgalmának egyszemélyi felelős irányítója, a végrehajtó forgalmi dolgozók 
szolgálati elöljárója. Munkáját a rendelkezésre álló technikai berendezések 
segítségével a szolgálatban lévő forgalmi végrehajtó dolgozók felé kiadott 



997  

rendelkezéseivel irányítja és ellenőrzi a vonat- és utasforgalom biztonságos és 
menetrendszerű lebonyolítását. A forgalom lebonyolításával kapcsolatban az 
egész vonalra a forgalmi szolgálatok felé rendelkezési, rendkívüli esemény 
esetén a forgalom lebonyolítását, illetve menekítést érintő kérdésekben 
közvetlen érvényesíthető irányítói jog illeti meg. (2.20) 

13. Mit értünk a Metró-járművezető-i munkakör meghatározása alatt? (2.22.) 
14. A kezdőpont felől a végpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 

vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Keleti pályaudvar.(2.43.) 

15. A végpont felől a kezdőpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 
vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Kelenföld vasútállomás. (2.43) 

16. Mely munkavállalók szolgálati elöljárója a Műszaki diszpécser? (2.33.) 
17. Helyettesítse be a hiányzó kifejezéseket az alábbi meghatározásba! 

Űrszelvény: Az űrszelvény a ….. mellett és …. szabadon tartandó 
meghatározott …nek a vágánytengelyre …….. metszete. (2.50.) 

18. Az üzemszünet két menetrendi nap közötti időszak, amikor a berendezések 
karbantartása és javítása történhet. (2.130) 

19. Rendkívüli eseménykor a vonatforgalom minden esetben teljesen lehetetlenné 
válik. (2.134.) 

20. Forgalmi vágányoknak nevezzük a harmadik-sínnel ellátott, fényjelzők által 
szabályozott, a CBTC rendszer felügyelete alatt lévő, olyan vágányok 
összességét, ahol rendszeres vonatközlekedés történik, ide értve: a vonali, az 
állomási kihúzó, és a járműtelepi vágányokat (2.41.) 

21. Mit értünk fizikai térköz meghatározás alatt? (2.57.) 
22. Az állomási forgalmi személyzetek szolgálati beosztásával kinek van döntési 

jogosultsága az alábbi munkakörök közül? (2.24.) 
23. A váltó a vágányba épített olyan szerkezet, amely lehetővé teszi a vasúti 

járművek egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladását. (2.66) 
24. Melyek a kitérő részei? (2.66.) 
25. Mi minősül biztosított váltónak? (2.67.) 
26. Melyik váltó meghatározásra igaz az alábbi mondat: A jelző- és vasútbiztosító 

berendezés kezelőfelületéről elektromos úton vagy a helyszínen mechanikus 
váltózárral le van zárva, vagy állítását egyéb csúcssínrögzítő szerkezettel 
megakadályozták ? (2.68.) 

27. Statikus követési rend: CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.59.) 

28. Statikus követési rend: A valós fizikai térköz és védőszakaszos térközbiztosítás 
felügyelete alatt jelzőüzemre történő közlekedés. (2.59.) 

29. Dinamikus követési rend:CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.60.) 

30. A KFM a rendkívüli esemény kiváltó okának elhárítására megbízhatja 
valamelyik forgalmi dolgozót vagy forgalmi vizsgával rendelkező műszaki 
dolgozót a helyszíni irányítói feladatokkal. A megbízott dolgozónak az 
elhárítással kapcsolatban rendelkezési joga van, azonban a munkáját a 
szolgálati elöljárója utasításai szerint köteles végezni. (2.37.) 

31. Amennyiben üzemszerű forgalomtól való eltérés vagy rendkívüli esemény 
esetén beavatkozó járművezető szükséges a személyszállító járműre, ki a 
járművezető szolgálat előljárója (2.38.) 

32. Forgalmi szempontból mely munkakörökkel áll folyamatos kapcsolatban az 
Energiadiszpécser? (2.32.) 
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33. Csonka vágánynak nevezzük a vágánykapcsolatos állomások, illetve a 
járműtelepi vágányok energiaemésztő ütközőbakban végződő vágányait. 
(2.46.) 

34. Kétirányú forgalomra berendezett vasúti pályán a közlekedésre kijelölt irány a 
helyes irány. A kijelölt iránnyal ellentétes irány a helytelen irány. (2.44.) 

35. Összekötő vágánynak nevezzük a járműtelep és a forgalmi vágányok között 
lévő vagy két metróvonalat összekötő olyan üzemi vágányt, amely kétirányú 
forgalomra van berendezve. Az összekötő vágányok forgalomtechnológiai 
határán átadó szakaszok találhatók. (2.47.) 

36. Állomásnak nevezzük az vonatforgalom kiszolgálása céljából épített 
létesítményt. A vágánykapcsolatos állomás az vonatforgalom kiszolgálásán 
kívül alkalmas jármű fordításra, vagy egyik vágányról a másikra történő 
közlekedtetésére is. (2.54.) 

37. A menetengedély-határ (a továbbiakban: MAL) a CBTC rendszer által valamely 
védendő objektumra számított megállási pont (funkcionális, biztonsági MAL). 
(2.61) 

38. Váltófelvágásnak minősül, amikor a jármű csúcs felőli irányból a számára 
helytelen irányba álló váltóra ráhalad, és a sínek átállítását a jármű kerekei 
végzik.(2.75.) 

39. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: A váltó állítási 
folyamata közben a vonat csúcs felől érkezik a váltóra? (2.76.) 

40. A biztonságkritikus kezelések során a biztonsági feltételek meglétének 
ellenőrzése a Biztostó berendezés üzemviteli csoportvezető feladata és 
felelőssége. (2.81.) 

41. A fedélzeti automatika – automatikus vonatirányítás (ATO) és automatikus 
vonatvédelem (ATP) – a pályába integrált berendezés, amely az automatikus 
vonattovábbítás céljából került felszerelésre. (2.83.) 

42. Válassza ki a „Csökkentett üzemállapotok közüli 2. visszaesési szint” 
jellemzőit! (2.84.) 

43. A balíz az ATC-vel közlekedő jármű számára a pályán való tartózkodás pontos 
helymeghatározására szolgáló, aktív pályaelem. (2.88.) 

44. Válassza ki a helyes állítást az alábbiak közül, melyik a helyes meghatározás a 
kalibrálás fogalmával kapcsolatban? (2.91.) 

45. Válassza ki a helyes állítást a harmadik sín meghatározásával kapcsolatban! 
(2.92.) 

46. Egy tápkörzet táplálása önállóan nem kapcsolható ki csak párosával.  (2.94.) 
47. Mely munkakör teljeskörű jogosultsága a feszültségmentesnek nyilvánítás? 

(2.100.) 
48. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása 

azt jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek 
azok a biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás 
megakadályozását, a rövidrezárás és földelés elvégzését, a 
feszültségmentesség ellenőrzését garantálják. A feszültségmentesnek 
nyilvánítás a KFM kizárólagos joga (2.100.) 

49. A vonat tolatás vagy vonatközlekedés céljából összeállított vontató- és 
vontatott járművek egysége.(2.107.) 

50. A pontozott részek helyére válassza ki a megfelelő kifejezéseket: A vonat 
általában állomások közötti közlekedés céljából forgalomba állított olyan 
………., amely az előírt jelzőeszközökkel, felszerelési tárgyakkal, ………… 
menetokmányokkal el van látva, és amelyen ……………… teljesít szolgálatot. 
A vonatokra vonatkozó rendelkezések érvényesek az egyedül közlekedő 
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vontató járművekre is. MTO üzemmódban a vonat járműszemélyzet nélkül 
közlekedik automatikus vonatvédelem alatt, automatikus vonattovábbítással. 
(2.108.) 

51. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatnál alkalmazható sebesség”-gel 
kapcsolatban! A vonatnál alkalmazható sebességet meghatározza: (2.112.) 

52. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a csökkentett üzemi fékút 
meghatározásra! (2.116.) 

53. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a „vonat mozgásképtelenségére”! 
(2.119.) 

54. A kémvonat az üzemszünet után – szükség esetén rendkívüli esemény 
elhárítása után – a forgalmi vágányok ellenőrzése céljából közlekedő vonat. A 
kémvonat utasokat nem szállíthat. (2.121.) 

55. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: „A személyszállító 
járművek javítása után, vagy külön rendelkezésre próbafutást végző vonat”? 
(2.122.) 

56. A szolgálati vonat üzemi szállítások vagy karbantartás kiszolgálása céljából 
forgalomba állított vonat. (2.124.) 

57. Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. (2.126.) 
58. Mit értünk „Üzemkezdet” alatt? (2.127.) 
59. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” esemény! (2.135.) 
60. Havaria esemény : minden olyan hatósági intézkedés, amely az üzemelést 

érinti. (2.134,2.135.) 
61. Mit nevezünk „Üzemszerű forgalom”-nak az M4 metró esetében? (2.131.) 
62. Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi szolgálat feladata? 

(3.2) 
63. Mit kell biztosítania a Forgalmi szolgálatnak? (3.1.) 
64. Válassza ki az alábbi állítások közül, melyik feltétel nem szükséges a forgalmi 

szolgálat ellátásához? (3.3-3.7) 
65. Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető módszerátadó melletti 

gyakoroltatása esetén? (3.11.) 
66. A forgalmi dolgozók a szolgálati beosztásban feltüntetett időpontban és helyen, 

munkára képes állapotban, a formaruha viselésre kötelezettek a Ruhaellátási 
Szabályzatban meghatározott, tiszta formaruhában kötelesek szolgálatra 
jelentkezni. (3.15.) 

67. Válassza ki a helytelen állítást az „Alkohol vagy más tudatmódosító szer 
fogyasztásával” kapcsolatban! (3.17-3.20.) 

68. A munkavállaló a keresőképes igazolás kézhezvételét követő munkanapon 
köteles a szolgálati főnök által meghatározott szolgálati helyen jelenteni a 
munkára képes állapot napját. (3.24.) 

69. Kik nem tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.32.) 
70. Ki engedélyezheti a szolgálati hely elhagyását az alábbi személyek közül? 

(3.35.) 
71. Vonatforgalom irányítási feladat, kommunikáció lebonyolítható-e mobiltelefon 

segítségével? (3.61.) 
72. Személy- vagy forgalombiztonságot veszélyeztető rendelkezést kiadni nem 

szabad. Biztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést semmilyen 
körülmények között nem szabad végrehajtani. Az ilyen esetet jelenteni kell a 
szolgálati főnöknek.(3.62.) 

73. A Parancskönyvbe és a Rendelkezések könyvébe bejegyzett utasítások és 
rendelkezések betartása kötelező.(3.69.) 

74. Válassza ki a helytelen állítást a szóbeli rendelkezések előírásaival 
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kapcsolatosan! 
75. Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal ellentétes 

rendelkezéssel” kapcsolatban! (3.73.) 
76. Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? (3.83) 
77. Mikortól van érvényben az írásbeli rendelkezés? (3.85.) 
78. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés? (3.86.) 
79. A vasútbiztosító- és forgalomirányító berendezés rendszermonitorjainak 

színbeállítása és felbontása megváltoztatható? (3.102.) 
80. Ki rendelkezik a járműtelepi tárolócsarnok feszültség alá helyezése felett? (4.8) 
81. MTO üzemmódtól eltérő üzemmódban a vonat üzemszerűen utasokat 

szállíthat. (4.13.) 
82. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” 

kapcsolatban! (4.14.) 
83. Válassza ki a helyes állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” kapcsolatban! 

(4.15.) 
84. Ki adja le az üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket? (4.17.) 
85. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezése során adott 

figyelmeztető jelzésekkel” kapcsolatban! (4.18.) 
86. Mit jelent a munkalap leadása a   vonal forgalomba helyezési eljárása során? 

(4.22.) 
87. Válassza ki a helytelen előírást az üzemszünet utáni kiléptetésekkel 

kapcsolatban! (4.26.) 
88. Ki nem köteles jelenteni a KFM felé a forgalomba helyezési eljárással 

kapcsolatosan? (4.27.) 
89. A jelentés leadása után a jelentést tevő személyek olyan intézkedést nem 

tehetnek a KFM engedélye nélkül, amely a forgalom beindítását, illetve 
lebonyolítását hátráltatja vagy zavarja. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók 
a jelentés leadásával az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos intézkedési 
jogukat visszaadják a KFM-nek. (4.33.) 

90. Válassza ki a helytelen állítást! Miről köteles meggyőződni a JÁDI a 
forgalomba helyezési jelentésének leadása előtt? (4.38.) 

91. Forgalomba helyezési eljárás során ki végzi el a központi állítású váltók 
próbáját a vonali körzetben? (4.40.) 

92. A központilag vezérelt váltók üzemszerű működésének megállapításához, 
mennyi próbaállítást kell végrehajtania kötelezően a váltók próbáját végző 
munkavállalónak? 4.41.) 

93. Válassza ki, melyik az utolsó folyamat feladat a feszültség alá helyezési eljárás 
esetén!? (4.44.) 

94. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 
forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette, a pálya feszültség alá helyezését 
nem rendelheti el a szükséges biztonsági intézkedések megtétele nélkül még 
akkor sem, ha a feszültség alá helyezés időpontja elérkezett.(4.45.) 

95. Amennyiben az M4 metró CBTC rendszerrel felszerelt személyszállító vonatjai 
közlekedése nem üzemszerűen történik, ezt melyik üzemmódban tehetjük 
meg? (4.52.) 

96. Az M4-DBR metró vonal esetében a vonali vágányokon milyen követési 
rendben közlekednek a vonatok üzemszerűen? (4.53.) 

97. Üzemszünetben a peron mellett tárolt vonat esetén a vonat távvezérelt 
élesztését a KFM még az állomás utasforgalomra történő megnyitása előtt 
köteles elvégeztetni.(4.67.) 

98. Válassza ki a helyes szabályzati előírást a biztonsági járatra vonatkozóan! 
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(4.72-4.83) 
99. Szállítható-e utas biztonsági járattal? (4.83.) 
100. Mely eszközök, berendezések nem a SICAS rendszer által felügyeltek? 

(4.100) 
101. MTO üzemmódban állomáson áthaladó vonat esetén mi a JÁDI 

kötelessége? (4.121.) 
102. Mi a teendő ha az utas az iránynak megmegfelelő végállomáson a 

vonatban maradt? (4.125.) 
103. CCTV kamera rendszeren keresztül ki ellenőrzi a kiálló vonat üres 

állapotát? (4.133.) 
104. Üzemidő alatt vonatot tárolni a vonalon csak távvezérelt altatásra 

alkalmas tárolóhelyen lehet. Vonatot csak feszültségmentesített pályán, altatva 
tárolni – tűzjelző rendszerrel ellátott vágányokon – a tűzjelző rendszer 
bekapcsolt üzemképes állapotában szabad! (4.144.) 

105. Válassza ki a helytelen állítást! Szolgálati küldeményeket 
személyvonatokon szállítani kizárólag abban az esetben szabad, ha az 
(4.147.) 

106. Hol történhet a PPE modulok szállítása vonaton, szolgálati 
küldeményként (4.154.) 

107. Válassza ki a helytelen szabályzati előírást! A feszültségmentesítés több 
lépésben megvalósuló összetett folyamat, amely…-ból tevődik össze. (4.173.) 

108. Mi a teendő ha a kijelölt személyszállító járművezető a a jármű vezetői 
konzol fedél nyitása során a kulcsot beletöri a zárszerkezetbe? (5.18.-5.19.) 

109. Válassza ki a helytelen állítást! A vonatot üzemképtelennek kell 
nyilvánítani, ha: (5.22.) 

110. M4 Metró személyszállító vonatközlekedésében alkalmazható-e a foglalt 
vágányra járás? (5.84.) 

111. Válassza ki a helytelen előírást a pályára leesett tárgy esetén követendő 
eljárással kapcsolatban! (5.104-5.105.) 

112. Mit jelent a DET-es IOS üzenet? (5.152.) 
113. Járművezető felügyelete mellett a vezetői konzolfedél eltávolítása illetve 

felhelyezésére mikor kerülhet sor? (5.166.) 
114. Válassza ki a helytelen előírást, az üzemképtelenné minősített vonattal 

kapcsolatosan! (5.179.) 
115. A KFM köteles a JÁDI-t felderítés céljából a helyszínre küldeni. 

Padlólemez feletti füst- vagy tűzjelzés esetén ha a helyszínre kirendelt JÁDI 
semmilyen kísérő jelenséget nem tapasztal (égett szag, füst), akkor a vonatot: 
ATPR üzemmódban utasok nélkül közlekedtetve; járműfedélzeti felügyelet 
mellett; a kirendelt JÁDI-val folyamatos rádiókapcsolatot tartva rendkívüli 
felülvizsgálat céljából ki kell vonni a forgalomból. Rendellenesség észlelése a 
JÁDI köteles a KFM-et értesíteni. (5.197.) 

116. Mi a teendő, ha a személyszállító vonat mindkét fényszórója vagy 
mindkét zárjelzője meghibásodott? Válassza ki a helytelen állítást! (5.226.) 

117. Mely szakterület feladata a pálya MTO üzemre alkalmas állapotban 
tartása? (5.261-5.262.) 

118. Pályameghibásodás esetén a PFT dolgozó jelentésében mit kell 
meghatározni kötelezően az alábbiak közül? Nevezze meg a helytelen választ! 
(5.277.) 

119. A váltómeghibásodásakor a KFM által kiküldött személy, miről kell 
meggyőződjön, hogy váltó egyértelműen használható forgalmi szempontból? 
Nevezze meg a helytelen válaszlehetőséget! (5.332.) 
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120. Válassza ki a helytelen állítást PPE modulhiba elhárítási előírásaival 
kapcsolatosan! (5.382-5.386.) 

121. Mikor rendel ki a helyszínre helyszíni megbízottat a KFM? (6.8) 
122. Válassza ki a helyes állítást a Feszültség alatti pályára történő belépés 

szabályzati előírásai közül! (6.12.) 
123. Válassza ki a helytelen állítást! Indokolt esetben az alábbi munkák 

végezhetők feszültség alatti pályán: (6.19.) 
124. Milyen feltétellel lehet feszültség alatti pályára belépni? (6.23.) 
125. Feszültség alatti munkavégzés esetén, amennyiben pályára való 

belépéssel lehet csak elhárítani a hibát, milyen felszerelési tárgyakkal kell 
rendelkeznie a munkacsapatnak? (6.30.) 

126. Egészítse ki az alábbi előírást a megfelelő kulcskifejezésekkel: 
Feszültség- és forgalom alatti pályán végzendő munkákhoz csak a 
munkavégzéshez szükséges ………., villamos műszereket, ………. szabad 
bevinni. …… cm-nél hosszabb tárgyat bevinni szigorúan tilos, kivételt képez a 
síntörésnél használatos ……. heveder (6.31.) 

127. Válassza ki a helyes előírást, a vonattal történő feszültség alatti pályára 
történő belépésre vonatkozóan! (6.33.) 

128. Válassza ki a helyes előírást, amennyiben fesz.alatti pályán 
munkavégzés történik, legfeljebb mekkora sebesség (6.40.) 

129. A DBR M4 Metróvonalon, hogyan lehetséges rendkívüli 
feszültségmentesítés? Válassza ki a helytelen állítást! (6.52.) 

130. A harmadik-sín feszültség alatti állapotában a menekítőjárdát 
menekítésre, vagy a jármű gyalogos megközelítésére használni tilos! Az ajtó 
nyítását követően a KFM köteles az állomás forgalmi személyzetét a 
helyszínre küldeni. (6.64.-6.65.) 

131. Válassza ki a helytelen előírást az „Állomási tűz esetén követendő” 
eljárás esetében (6.93.) 

132. Válassza ki a helytelen előírást az „Tűz esetén követendő” eljárás 
esetében (6.132.) 

133. Milyen esetben kell kötelezően rendőri intézkedést igényelni? Válassza 
ki a helytelen válaszlehetőséget! (6.139.-6.140.) 

134. Utasbeleset esetén a helyszínen intézkedő személy jelentésének mit 
kell tartalmaznia? Válassza ki a helytelen válaszlehetőséget! (6.174.) 

135. Válassza ki az Utasbalesettel kapcsolatos helytelen állítást! (6.181-
.6.183.) 

136. Ha az utasok közül bárki a pályára került, az észlelő JÁDI milyen 
berendezést köteles működtetni? (6.189.) 

137. Gázolás után, mikor indítható újra a forgalom? Válassza ki a helyes 
válaszlehetőséget! (6.200.) 

138. Rendkívüli esemény esetén melyek a helyszíni megbízott feladatai? 
Válassza ki a helytelen állítást! (6.204.) 

139. Utasbaleset esetén metródolgozó mit állapíthat meg? (6.177.) 
140. Mi a teendő felszínről lefolyó vagy alagúti vízbetörés esetén ha a 

peronon, pályán jelentkező víz mennyisége olyan mértékű, hogy a vontatási 
áramellátást veszélyezteti? (7.31.) 

141. Válassza ki a helytelen választ! Milyen tárgyi feltételekkel történik a 
pályára lépés üzemszünetben? (8.8) 

142. Ha a munkavégzés a pálya vagy a harmadik-sín megbontásával jár, 
mikor engedélyezhető az üzemszüneti munkavégzés? (8.13.) 

143. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történik a pályára és alagútba 
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üzemszünetben belépés? (8.15.) 
144. Ki állíthat ki üzemszüneti munkavégzéseknél használatos munkalapot 

(8.16.) 
145. Üzemszüneti belépés esetén a hány példányos a munkaalapot 

alkalmazunk az M4 területén? (8.17.) 
146. Üzemszüneti munkavégés esetén, amennyiben a pályára történik a 

belépés, mivel történik a belépés dokumentálása (8.18.) 
147. Szükséges-e minden esetben dokumentálni az üzemszünetben pályára 

lépő munkacsapatokat? (8.20-8.21.) 
148. Amennyiben a szolgálati vonat feszültség alatti pályán közlekedik ki a 

felelős személy a szállított munkacsapat tagjainak testi épségéért? (8.31.) 
149. A szolgálati vonatok közlekedésével kapcsolatos forgalmazás 

rádiótelefonon történik. A szolgálati vonat közlekedése során, állomási vagy 
állomásközi tartózkodások alatt a rádiótelefont kikapcsolni szigorúan tilos! 
(8.45.) 

150. Ki felelős a járműtelepi kapuk zárva tartásával, a felszíni harmadik-
sínnel ellátott körzet elhatárolásért? (11.7.) 

151. Üzemidőben a járműtelep felszíni körzetének harmadik sínnel ellátott 
vágányait feszültség állapot szerint milyen állapotúnak kell tekinteni?  (11.10.) 

152. A felszíni körzetben a feszültség alatti pályára való be- és kiléptetéshez 
a kapuk nyitását kerítés esetén ki végzi el? (11.14.) 

153. Válassza ki a helytelen állítást, az „Állomások utasforgalmának 
megszervezésével” kapcsolatban! (12.18.) 

154. Melyik metró munkakör köteles gondoskodni arról, hogy hogy az 
utazóközönség elől elzárt helyiségek ajtajai zárva legyenek? (12.18.) 

155. Mi a teendő, ha egy utas a mozgólépcsőre erőteljes szennyező anyagot 
juttat? (12.44.) 

156. Hány perccel előbb kell elvégezni a mozgólépcsők próbáját, az állomás 
utasforgalomra történő megnyitása előtt? (12.53.) 

157. Válassza ki a helytelen állítást a „Mozgólépcső meghibásodás esetén 
követendő eljárásokkal” kapcsolatban! (12.63.) 

158. Mikor köteles a mozgólépcsőt a megfigyelésre személy leállítani? 
(12.67.) 

159. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történhet mozgólépcsőkön 
történő szolgálati küldemények szállítása? (12.80-12,81.) 

160. A szolgálati helyen rendszeresített okmányokat a szolgálati helyről 
elvinni, lapjait kitépni, megrongálni vagy egyéb más módon olvashatatlanná 
tenni, elektronikus úton vezetett okmányt törölni tilos! (13.53.) 

161. Válassza ki a helytelen állítást a „Szolgálati okmányok vezetésével” 
kapcsolatban! (13.55.) 

162. Az F.2. Forgalmi Utasítás hatálya kiterjed-e külső vállalkozókra? (1.2.) 
163. Mi az előírás a F 2. Utasítás ismeretéről? (1.11.) 
164. Mit ír elő az F.2. Utasítás a külső vállalkozók munkavállalói számára? 

(1.11) 
165. Mit nevezünk "végrehajtó forgalmi szolgálatnak"? (2.4.) 
166. Mit nevezünk "társszolgálatnak"? (2.5.) 
167. Mit nevezünk "rendelkezések könyve"-nek? (2.14.) 
168. Mit ért értesítő könyv alatt és mi a célja? (2.15.) 
169. Mit nevezünk rendelkezésnek? (2.16.) 
170. Mit jelent a "döntési jogosultság"? (2.18.) 
171. Mit jelent az "intézkedési jog"? (2.19.) 
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172. Mit jelent az állomási diszpécser-járművezető munkakör? (2.25.) 
173. Mi a feladata a kocsiszíni diszpécsernek? (2.26.) 
174. Mi a feladata a mozgató járművezetőnek? (2.29.) 
175. Mit ért a beavatkozó járművezető tevékenységi körén? (2.38.) 
176. Mit ért központi járműfelügyelet alatt? (2.39) 
177. Lehet-e fedélzeti járműfelügyeletet ellátni, járművezetői képesítés 

nélkül? (2.39) 
178. Mit ért váltókezelő tevékenység alatt? (2.40.) 
179. Mit nevezünk "járműtelepi egyéb vágányok"-nak? (2.42.) 
180. Mit nevezünk térköznek? (2.56.) 
181. Mit nevezünk fizikai térköznek? (2.57.) 
182. Mit nevezünk lezárható váltónak? (2.69) 
183. Mit nevezünk aláváltásnak? (2.76.) 
184. Mit nevezünk forgalom leállításának? (2.77.) 
185. Mit nevezünk forgalom korlátozásának? (2.78.) 
186. Mi az alagúti kioldó (TPEP) áramkör feladata? (2.99) 
187. Mit nevezünk személyszállító vonatnak? (2.109.) 
188. Mit nevezünk tesztvonatnak? (2.123.) 
189. Mit nevezünk havária eseménynek? (2.135.) 
190. Az alábbiak közül mi a forgalmi szolgálat feladata? (3.2.) 
191. A kiképzés alatt álló személyek mikor végezhetnek gyakorlati munkát? 

(3.9) 
192. Az alábbiak közül mi a kiképzett dolgozó kötelessége? (3.14.) 
193. Mi a kötelessége a forgalmi dolgozónak, ha a szolgálatra jelentkezés 

helyén a kiadott rendelkezéseket nem tudja elolvasni? (3.26.) 
194. A forgalmi dolgozó kötelezhető-e a megjelölt munkaidején túli szolgálat 

teljesítésére? (3.28.) 
195. Hangrögzítő berendezésre kapcsolt hírközlőeszköznek számít-e a 

szolgálati mobiltelefon? (3.61.) 
196. Milyen előírás vonatkozik a Parancskönyvbe és a Rendelkezések 

könyvébe bejegyzett utasítások és rendelkezések betartására vonatkozóan? 
(3.69.) 

197. Milyen előírás vonatkozik a rádiótelefonra érkező hívásra vonatkozóan? 
(3.77) 

198. Hol kell szabályozni a rádióforgalmazásra vonatkozó részletes 
szabályokat? (3.82.) 

199. Milyen előírás vonatkozik a monitorok, számítógépek kezelő általi 
hangbeállítására? (3.103.) 

200. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.15.) 
201. Mikor kell a kocsiszíni és vonali szerelvénytároló-helyeket feszültség alá 

helyezni? (4.15.) 
202. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével 

megbízott valamennyi forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette... (4.45.) 
203. Mi a teendő feszültség alá helyezés előtt, ha nem teljes körű a jelentés 

leadás? (4.46) 
204. Hogyan történik írásban feszültség alá helyezésről vonatkozó 

rendelkezés kiadása? (4.48.) 
205. Hogyan kell megválasztani a biztonsági járat sebességét? (4.79.) 
206. Kik szállíthatók a biztonsági járattal? (4.83) 
207. Hogyan lehet vonattal szolgálati küldeményt alagútba szállítani? (4.157) 
208. A harmadik-sín kikapcsolása után mi biztosítja a rövidre zárást-



1005  

földelést? (4.174.) 
209. Mi a KFM kötelezettsége, ha pályahibáról kap jelzést? (5.263.) 
210. Mi a KFM kötelessége a pályahibáról kapott információ valósságának 

leellenőrzése érdekében? (5.264) 
211. Mekkora a sebessége a pályabejárásra közlekedtetett vonatnak? 

(5.265.) 
212. Mi a kötelessége a KFM-nek a szemlevonatot követő vonattal 

kapcsolatban? (5.269.) 
213. Mi a teendő az alagútban észlelt pályahiba esetén, ha a legközelebbi 

állomásra vonat érkezik? (5.274.) 
214. Mit kell tartalmaznia a PFT dolgozó jelentésének? (5.276.) 
215. Mi a kötelessége a KFM-nek a PFT dolgozó és a szemlére kirendelt 

beavatkozó járművezető jelentése birtokában? (5.278.) 
216. Sínáramkör meghibásodás esetén a rendszernek milyen hibaüzenete 

van? (5.309) 
217. Mi az előírás sínáramköri hiba esetén a vonatok közlekedtetésére? 

(5.311.) 
218. Mi az eljárás álfoglalt szakaszon való áthaladásra? (5.314.) 
219. Milyen esetben közelítheti meg vonattal a szemrevételezésre kijelölt 

területet a kiérkező PFT szakember? (5.317.) 
220. Mit ért egymást veszélyeztető vágányútnak? (5.323.) 
221. Milyen feltétel mellett engedélyezhető párhuzamos vágányúton egyidejű 

vonatmozgás? (5.324.) 
222. Mi a KFM kötelessége váltó meghibásodásakor? (5.332.) 
223. Mikor végezhető karbantartási munka a vasútbiztosító és 

forgalomirányító berendezésen? (5.359) 
224. Használható-e kapcsolattartásra rádiótelefon hiba esetén a segélykérő? 

(5.396) 
225. Mi az eljárás a központi rendszer teljes meghibásodása esetén? (5.410) 
226. Mi az eljárás a lift-segélykérő rendszer meghibásodása esetén? (5.415.) 
227. Mi az eljárás, ha valamely külső vállalkozó munkavégzéséhez is 

szükséges feszültség és forgalom alatti pályára belépés? (6.17) 
228. Indokolt esetben az alábbiak közül mely munkák végezhetők feszültség 

alatti pályán? (6.19.) 
229. Mi az eljárás, ha vonattal kell belépni a feszültség és forgalom alatti 

pályára? (6.20.) 
230. Hol történhet munkavégzés feszültség és forgalom alatti pályán 

vonatforgalom mellett? (6.21.) 
231. Az alábbiak közül mi a feltétele a feszültség- és forgalom alatti pályán, 

illetve az alagúti vagy elzárt területen történő munkavégzésnek? (6.22.) 
232. Milyen feltételek mellett lehet vonalalagúti területre, műtárgyba 

gyalogosan belépni? (6.23.) 
233. Vonal alagúti területen, vágánytérbe pályaszintre történő belépés esetén 

mit köteles tenni a KFM? (6.25.) 
234. Hol szabad belépni a pályára, vonalalagúti területen vágánytérbe, 

feszültség alatt? (6.25.) 
235. Milyen esetben folytathatja útját a valamely műtárgyba beléptetést végző 

vonat? (6.36.) 
236. Mennyi az engedélyezett legnagyobb sebesség az alagúti munkavégzés 

helyén? (Fesz.alatti pályán) (6.40.) 
237. Milyen feltétellel rendelhető ki vonat, ki vagy belépő munkacsapat 
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szállítására? (6.32.) 
238. Az alábbiak közül mi a teendője a BLP-nak és a KFM-nek a vonatról 

érkező tűzriasztás esetén? (6.131.) 
239. Mit köteles biztosítani a KFM ha az állomáson tűz vagy égő vonat van? 

(6.133.) 
240. Átszálló állomásokon (más vonalra) mit kell ellenőrizni tűz esetén? 

(6.135.) 
241. Melyik a helyes állítás? (6.216.) 
242. Ki és milyen feltételekkel rendelhet el állomástávolságú közlekedést? 

(6.230) 
243. Mely felsorolás tekintendő havária eseménynek? (7.1) 
244. Havária esemény bekövetkeztekor mi a forgalmi szolgálat feladata? 

(7.3.) 
245. Melyik a helyes eljárás bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) esetén? 

(7.21.) 
246. Mi az eljárás, ha a vízbetörés olyan mértékű, hogy a vontatási 

áramellátást is veszélyezteti? (7.32.) 
247. Mit ért a helyszín biztosításán? (7.33.) 
248. Mi a helyszínt biztosító személy alapvető feladata az alábbiak közül? 

(7.34.) 
249. Hogy történik a szolgálati vonatok mozgásának szervezése? (8.7) 
250. Mi az előírás tolt menetben történő tolatási mozgás esetére? (9.14.) 
251. Mennyi a járműtelepen alkalmazható sebesség és az alkalmazható 

üzemmód harmadik-sínnel ellátott vágányokon? (9.30.) 
252. Milyen állásba kell tartani a járműtelepi (egyéb) vágányokban levő 

váltókat? (9.39) 
253. Ki állíthatja a helyszíni állítású váltókat? (9.41.) 
254. Mennyi a járműtelepi egyéb vágányokon a tolatás sebessége? (9.45.) 
255. Kinek adhatja ki a mozgólépcső gépház kulcsát a JÁDI? (12.47.) 
256. Milyen menetrendeket alkalmazunk a jellemző forgalmi igények alapján? 

(13.4.) 
257. Milyen menetjellegeket alkalmazunk?(13.26.) 
258. Melyek az alkalmazott állomási tartózkodási idők típusai? (13.27.) 
259. Milyen menetrendi eltéréseket ismer? (13.28) 
260. Késést okozó esemény után mely esetben kell a forgalmat 

menetrendszerűnek tekinteni? (13.38.) 
261. Mit jelent a kötött menetrend? (13.39) 
262. Mi az eljárás a kötött menetrendet érintő eltérésekkel? (13.29) 
263. Milyen feltételek teljesülése után lehet üzemszünetben a felszíni 

körzetet feszültség alá helyezni? (11.9) 
 

Szóbeli vizsgakérdések 
 

 

1. Hol érvényes a DBR metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? (F.2. 1.1.) 

2. Kikre terjed ki és kikre kötelező érvényű a DBR metróvonal F.2. Forgalmi 

Utasítása? (F.2. 1.2., 1.3.) 

3. Mit tartalmaz a DBR metróvonal F. 2. Forgalmi Utasítása az alábbiak 

közül?(F.2. 1.4.) 

4. Kinek kell ismernie a DBR metróvonal F.2. Forgalmi utasításának 
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szövegét?(F.2. 1.11.,1.12.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálat, végrehajtó forgalmi 

szolgálat, társszolgálat! (F.2. 2.3., 2.4.,2.5.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálati főnök! 

(F.2. 2.8., 2.9.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: rendelkezés, rendelkezési jog átadása, 

intézkedési jog! (F.2. 2.16., 2.17., 2.19.) 

8. Ismertesse a következő fogalmat: központi forgalmi menetirányító! (F.2. 

2.20.) 

9. Rendkívüli esemény esetén milyen rendelkezési joga van a KFM-nek? 

(F.2. 2.20.) 

10. Ismertesse a következő fogalmat: block-post járműtelepi forgalmi 

szolgálattevő!(F.2. 2.21.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: központi utasforgalomirányító 

diszpécser, állomási diszpécser – járművezető! (F.2. 2.23., 2.25.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: energiadiszpécser, műszaki 

diszpécser, műszaki ügyeletes! (F.2. 2.32.-2.34.) 
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13. Ismertesse a következő fogalmakat: biztosítóberendezés-üzemviteli 

csoportvezető, pályamester, központi forgalmi menetirányító helyszíni 

megbízottja! (F.2. 2.2.35.-2.37.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi vágányok, járműtelepi 

vágányok, jobb vágány – bal vágány! (F.2. 2.41.-2.43.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: helyes – helytelen irány, kihúzó vágány, 

csonka vágány! (F.2. 2.44.-2.46.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: összekötő vágány, űrszelvény, 

rakszelvény! (F.2. 2.47., 2.50., 2.51.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: állomás, állomásköz, térköz! (F.2. 

2.54.-2.56.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat:   járműtelep,   próbapálya,   kitérő! 

(F.2. 2.64.-2.66.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: váltó helyes állása, váltófelvágás, 

aláváltás! (F.2. 2.74.-2.76.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalom leállítása, forgalom 

korlátozása!(F.2. 2.79., 2.80.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre nem 

tervezett vágányzár! (F.2. 2.41, 2.42, 2.54, 2.63) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín 

áthidalhatatlan megszakítása, tápkörzet! (F.2. 2.92.-2.94.) 

23. Ismertesse a következő fogalmakat: rövidrezáró-földelő megszakító, 

rövidrezáró kézi készülék, feszültségmentesnek nyilvánítás!(F.2. 2.95., 2.96., 

2.100.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: hírközlő berendezések, hangrögzítő 

berendezés, jármű megfutamodás! (F.2. 2.103.-2.106.) 

25. Ismertesse a következő fogalmakat: vonatfordítás, biztonsági járat, szolgálati 

vonat! (F.2. 2.111., 2.121., 2.124.) 

26. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi nap, 

üzemkezdet!(F.2. 2.125.-2.127.) 

27. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalomba helyezés, üzemidő 

üzemszünet, üzemszerű forgalom! (F.2. 2.128.- 2.131.) 

28. Ismertesse a következő fogalmakat: eltérés az üzemszerű forgalomtól, 

rendkívüli esemény, havária esemény! (F.2. 2.133., 2.134., 2.135.) 

29. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit!       (F.2. 3.8-3.14.) 

30. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy 

a leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban?(F.2. 3.17.-3.20.) 

31. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra vonatkozó előírásokat! (F.2. 

3.32.-3.33.)) 

32. Hogyan és milyen feltételekkel hagyhatja el a szolgálatban lévő dolgozó a 

szolgálati helyét? (F.2. 3.35.-3.36.) 

33. Ismertesse a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! (F.2. 3.39.-3.48.) 

34. Hogyan végezhet munkát szolgálatban nem lévő, vagy más szolgálati ág 

dolgozója a szolgálatban lévők helyett? (F.2. 3.45.) 
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35. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az Utasításokban 

nincs szabályozva, hogyan kell eljárni? (F.2. 3.47.) 

36. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (F.2. 3.49.-3.52.) 

37. Ismertesse a szolgálati út betartására vonatkozó előírásokat!(F.2. 3.53.- 

3.55.) 

38. Ki és hogyan adhat ki rendelkezést? (F.2. 3.56.-3.58.) 

39. Hogyan köteles a megbízott személy a rendelkezési jog átadása esetén, a 

helyszínen tevékenykedni? (F.2. 3.59.-3.60.) 

40. Kiadható-e rendelkezés szolgálati mobiltelefonnal? (F.2. 3.61.) 

41. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától személy-, vagy 

forgalombiztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést kap? 

(F.2. 3.62.) 

42. Ismertesse a szóbeli rendelkezések kiadására vonatkozó előírásokat! 

(F.2. 3.70.-3.74.) 

43. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (F.2. 3.73.) 

44. Ismertesse a rádiótelefonon kiadott szóbeli rendelkezésekre vonatkozó 

előírásokat! (F.2. 3.75.-3.81.) 

45. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? (F.2. 4.14.) 

46. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (F.2. 4.15.) 

47. Az áramszedő sínt mikor kell feszültség alattinak tekinteni? (F.2. 4.9.) 

48. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során adott, üzemkezdetre 

figyelmeztető jelzéseket és ezek jelentését! (F.2. 4.17.-4.20.) 

49. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (F.2. 

4.22.) 

50. Kik kötelesek jelenteni a feszültség alá helyezés előtt a központi forgalmi 

menetirányítónak? (F.2. 4.26.-4.27.) 

51. Hogyan intézkedhet a jelentést adó dolgozó a jelentése leadása után? 

(F.2. 4.33.-4.34.) 

52. Ismertesse a pálya feszültség alá helyezésének folyamatát! (F.2. 4.42 -4.44.) 

53. Kik szállíthatók illetve kik nem szállíthatók a biztonsági járattal? (F.2. 

4.83.) 

54. Mi a teendő, ha metró dolgozó sötét zárjelzőt vagy hibás fényszórót 

észlel?(F.2. 4.89.) 

55. Mikor tekinthető forgalommentesnek a pálya? (F.2. 4.164.) 

56. Mikor és hogyan rendelhető el a vonal feszültségmentesítése?(F.2. 4.168.) 

57. Ki köteles az állomást üzemszerűen lezárni? (F.2. 4.171.) 

58. Mikor rendelheti el a KFM a forgalmi vágányok feszültségmenetsítését? 

Sorolja fel a lépéseit! (F.2. 4.172.-4.173.) 

59. Kiket értesít a KFM a feszültségmentes állapotról? (F.2. 4.180.) 

60. Milyen szabály vonatkozik az üzemidő alatti vonali 

szerelvénytárolásra?(F.2.4.144.-4.145.) 
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61. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés fogalmát, és ebben az 

esetben követendő általános előírásokat! Mikor szabad eltérni az üzemszerű 

forgalomtól? (F.2. 2.133., 5.1., 5.3.-5.4.) 

62. Mi a teendő, ha a vonatról padlólemez alatti vagy feletti füst- vagy tűzriasztás 

érkezik? (F.2. 5.194.-5.196.) 

63. Mi a teendő, ha a metró dolgozó nyitott ajtóval való vonat elindulást 

észlel?(F.2. 5.219.) 

64. Ismertesse a pálya meghibásodása estén követendő eljárást!(F.2. 5.261.- 

5.279.) 

65. Meddig tartható fenn a forgalom, ha vízszint emelkedés van a pályán és a 

harmadik-sín védőburkolat sérülése esetén? (F.2. 5.281.-5.282.) 

66. Hogyan közlekedtethető el MTO-ban a vonat feszültség- és forgalom alatti 

pályán tartózkodó munkacsapat mellet?(F.2. 5.294.) 

67. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó?     (F.2. 5.332.) 

68. Mivel kell rendelkeznie a rádióforgalmazás figyelésére kötelezett 

dolgozónak? Meddig tarható fenn a forgalom, ha rádiótelefon hálózat 

meghibásodott? (F.2. 5.393., 5.395.) 

69. Mit kell tenni rendkívüli esemény esetén?       (F.2. 6.1.-6.4.) 

70. Milyen feladatai vannak a helyszíni megbízottnak rendkívüliesemény 

bekövetkezésekor? Hogyan köteles a helyszíni megbízott 

tevékenykedni?(F.2. 6.8.-6.9.) 

71. Kinek az engedélyével és milyen esetekben lehetséges a feszültség és 

forgalom alatti pályára való belépés? (F.2. 6.12.-6.13.) 

72. Milyen feltételekkel adható ki a „Feszültség és forgalom alatti pályára való 

belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”? (F.2. 6.14.-6.15.) 

73. Kiknek kell rendelkezésre bocsátani a „Feszültség és forgalom alatti pályára 

való belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”-nyal rendelkezők 

névsorát? (F.2. 6.16.) 

74. Feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodókról mit tartalmaz a 

nyilvántartás és milyen munkák végezhetők? (F.2. 6.18.-6.19.) 

75. Hogyan lehet elsősorban belépni feszültség és forgalom alatti pályára a DBR 

metróvonalon? (F.2. 6.20.-6.25.) 

76. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (F.2. 6.27.-6.29.) 

77. Mivel kell rendelkezniük a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 

dolgozóknak és mit vihetnek magukkal? (F.2. 6.30.-6.31.) 

78. Hogyan történik a belépés gyalogosan a feszültség és forgalom alatti 

pályára?(F.2. 6.32.) 

79. Hogyan történik a vonattal a feszültség és forgalom alatti pályára való 

belépés?(F.2. 6.33.-6.34.) 

80. Mikor folytathatja a beléptetést végző vonat az útját? (F.2.6.36.-6.39.) 

81. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés helyén? Hogyan lehet 

más munkaterületre áttérni? (F.2. 6.42.-6.44.) 

82. Hogyan történik a kilépés a feszültség és forgalom alatti pályáról? (F.2. 

6.45.-6.49.) 
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83. Ismertesse a KFM-en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés 

szabályait! (F.2. 6.59.-6.62.) 

84. Hol van elhelyezve és mire szolgál a PPE automatika? PPE vagy PEP 

működés esetén mi a metródolgozó kötelessége? (F.2. 6.63.-6.65.) 

85. Mi a teendő, ha a metró területén bárki tüzet észlel? (F.2. 6.119.-6.124.) 

86. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? (F.2. 6.132.-6.135.) 

87. A műszaki ügyeletes kinek az utasítására hajtja végre a tűzeseti 

beavatkozásokat? (F.2. 6.136.) 

88. Milyen feladatai vannak az EDI-nek és a KUD-nak tűzesetén?(F.2. 6.137.- 

6.138.) 

89. A műszaki ügyeletes kinek köteles jelenteni a tűzjelzés valódiságát? 

(F.2. 6.139.) 

90. Mi a műszaki ügyeletes feladata a Tűzoltóság kiérkezéséig? (F.2. 

6.140.-6.141.) 

91. Mi a feladata az állomáson tartózkodó, munkát végző személyeknek 

tűzriasztás esetén? (F.2. 6.146.) 

92. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró-dolgozó hová köteles menni? 

(F.2. 6.147.) 

93. Milyen kötelessége van a metródolgozóknak, ha változás történik tűz 

esetén? (F.2. 6.150.) 

94. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén?(F.2. 6.163.) 

95. Mi a kötelessége a metró dolgozóknak, ha a metró területén utasbalesetet 

vagy rosszullétet észlel? (F.2. 6.169.) 

96. Milyen eseteket kell havária eseménynek tekinteni? Mi az elsődleges feladat 

havária esemény bekövetkezésekor? (F.2. 7.1.-7.2.) 

97. Milyen kötelessége van a metródolgozóknak a kiérkező hatóságokkal 

kapcsolatban? (F.2. 7.8.) 

98. Mi a teendő, ha gyanús csomag, robbanóanyag észlelése történik?(F.2. 

7.19.-7.20.) 

99. Ismertesse az „üzemszünet”  fogalmát és az üzemszüneti munkák 

megszervezésének rendjét! (F.2. 130., 8.1.-8.7.) 

100. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán 

munkát végző dolgozónak? (F.2. 8.8.) 

101. Hogyan közlekedni a feszültség és forgalommentes pályán? 

(F.2.8.9.-8.12.) 

102. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával 

jár,milyen feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes 

pályán? (F.2. 8.13.-8.14.) 

103. Mikor engedélyezhető a belépés feszültségmentes pályára?(F.2. 

8.15.) 

104. Ismertesse a feszültség és forgalommentes pályára való belépés 

rendjét! (F.2. 8.15.-8.27.) 

105. Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik sínnel ellátott 

vágányaira a belépés üzemidőben? (F.2. 11.11.) 
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106. Hogyan történik a be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel 

ellátott vágányira? (F.2. 11.10.-11.14.) 

107. Ismertesse a szolgálati vonatok számozását! (F.2. 13.51.) 

108. Hogyan kell vezetni a szolgálati okmányokat? (F.2. 13.52.-13.59.) 

109. Minek kell tekinteni az utasításban előírt munkalapot?(F.2. 13.69.) 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

Az elérhető maximális pontszám 40 pont. 

A megfelelt szinthez 30 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

 
• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal 

F.2. Forgalmi Utasítás (VHF/75600-1/2017-NFM) hatálya alá tartozó 
pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító és a szolgálati vonat közlekedése- 

, tolatás-, próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, valamint a V.1. Szolgálati Szabályzat-, és a 
SZVVHU vonatkozó előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését, a vonatok számozását. 

• Ismeri a Metró vasúti pályával kapcsolatos alapfogalmakat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a mozgólépcsők forgalmi üzemeltetésével és 
az állomások utasforgalmának megszervezésével kapcsolatos szabályokat. 
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42/B. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI MUNKAVEZETŐ (BKV 

RT. KELET-NYUGATI METRÓVONAL F.2. FORGALMI UTASÍTÁSA ÉS 

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

 

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 20 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 20 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60perc. 

Alkalmazott módszertan  

 Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a 
feleletválasztós kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a 
helyeset, majd bejelöli, és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek fel, 
magyarázhatnak kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 
vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. Minden 
helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

- Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

- Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

- Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

- Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  
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-  

- Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

- Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből. 

. 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 3 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc. 

Alkalmazott módszertan  

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 
 

2. Jelzők és jelzőeszközök 
2.1. Jelzők és jelző eszközök  
2.2. A jelzők, jelzőeszközök és jelzések parancselve, A jelzések 
2.3. Távolbalátás,- szabadlátás korlátozottsága, Rálátási távolság 
2.4. A jelzések adása, megfigyelésük 
2.5. Kétes és eltérő értelmű jelzések 
2.6. Érvénytelen, használhatatlan jelzők  
2.7. Kézi jelzőeszközök 
2.8. Forgalmi szempontból a jelzők 
2.9. A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód 

függvényében 
 

3. Fényjelzők és jelzéseik 
3.1. A fényjelzők kialakítása, elhelyezése, jelölése, vezérlése  
3.2. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
3.3. K-Ny-i vonalon alkalmazott fényjelzők 
3.4. A Főjelzők és jelzéseik 
3.5. Ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezések, jelzéseik 
3.6. A tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések, jelzéseik 
3.7. Menetengedély-határ jelzők és jelzéseik 

 
4. Egyéb jelzők és jelzéseik  

4.1. Váltójelzők 
4.2.  Vágányzáró jelző 
4.3. Megállás helye jelzők 
4.4. Engedélykérés kötelező jelző 
4.5. Lassúmenet jelzései 
4.6. Szabad kézi vezetésre vonatkozó üzemmód váltásra figyelmeztető jelző 
4.7. Vezetői vészfékezés kezdete jelző 
4.8. Biztonsági határjelző 
4.9. Vonathossz jelző 
4.10. Áramot kikapcsolni jelző 
4.11. Feszültségállapot jelző 
4.12. Járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzők 
4.13. „Pályán munkások dolgoznak!” jelző 
4.14. A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők 
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5. A metró dolgozóinak kézi jelzései 

5.1. „Megállj!” jelzés közúti járművek részére 
5.2. „Megállj!” jelzés a vasúti járművek részére 
5.3. „Szabad a továbbhaladás!” 
5.4. „Ajtót nyiss!” 
5.5. „Ajtót zárj!” 
5.6. „Távolodj tőlem!” 
5.7. „Közeledj felém!” 
5.8. „Lassan!” 
5.9. „Felhívás a figyelj jelzés adására!” 

 
6. A mozdony-és vonatszemélyzet hangjelzései 

6.1. „Figyelj!” 
6.2. „Féket ereszd meg!” 
6.3. „Féket húzd meg!” 
6.4. „Vészjelzés!” 

 
7. Jelzések a vonatokon és járműveken 

 
8. Figyelmeztető jelek 

8.1. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
8.2. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
8.3. Szelvény tábla 

 
9. Mellékletek 

9.1. 2.sz. melléklet : A fényjelzők jelölése 
9.2. 3.sz. melléklet: Szolgálatban levő személyek felszerelése jelzőeszközökkel 

 
 

BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

 
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás hatálya, Az utasítás tartalma 
1.2. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.3. Az utasítás ismerete, Kiegészítő utasítások 
 
 

2. Meghatározások 
2.1. Igazgatóság 
2.2. Szakterület 
2.3. Forgalmi szolgálat 
2.4. Forgalmi szakvizsga 
2.5. Forgalmi vizsga  
2.6. Szolgálati főnök 
2.7. Szolgálati elöljáró 
2.8. Dolgozó 

  



1017  

 
2.9. Szolgálati hely 
2.10. Szolgálati okmány 
2.11. Parancskönyv 
2.12. Rendelkezés 
2.13. Rendelkezési jog átadása 
2.14. Központi forgalmi menetirányító 
2.15. Központi forgalmi operátor 
2.16. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
2.17. Járműtelepi forgalmi szolgálattevő 
2.18. Járműtelepi forgalmi operátor 
2.19. Forgalmi szolgálattevő 
2.20. Műszakvezető diszpécser 
2.21. KFM megbízottja 
2.22. Állomási diszpécser 
2.23. Kocsiszíni diszpécser 
2.24. Járművezető instruktor 
2.25. Metró járművezető 
2.26. Mozdonyvezető  
2.27. Tolatásvezető 
2.28. Energiadiszpécser 
2.29. Műszaki diszpécser  
2.30. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.31. Pályamester 
2.32. Űrszelvény 
2.33. Rakszelvény 
2.34. Forgalmi vágányok 
2.35. Jobb vágány, bal vágány 
2.36. Helyes irány, helytelen irány 
2.37. Kihúzó vágány 
2.38. Csonka vágány 
2.39. Összekötő vágány 
2.40. Forgalomtechnológiai határ 
2.41. Átadó szakasz 
2.42. Előre tervezett vágányzár 
2.43. Előre nem tervezett vágányzár 
2.44. Vágányút 
2.45. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.46. Állomás 
2.47. Állomásköz 
2.48. Térköz 
2.49. Közlekedés állomás távolságban 
2.50. Foglalt vágányra járás 
2.51. Járműtelep  
2.52. Próbapálya 
2.53. Kitérő 
2.54. Biztosított váltó  
2.55. Lezárt váltó  
2.56. Le nem zárt váltó 
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2.57. Lezárható és le nem zárható váltók  
2.58. Érintett váltó  
2.59. Védőváltó  
2.60. A váltó helyes állása  
2.61. Váltófelvágás  
2.62. Biztonságkritikus kezelés  
2.63. Éberségi berendezés  
2.64. Harmadik-sín  
2.65. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása  
2.66. Tápkörzet  
2.67. Rövidre záró-földelő megszakító  
2.68. Védelmi áramkörök  
2.69. Feszültségmentesnek nyilvánítás  
2.70. Kezelési körzet  
2.71. Távfelügyelet  
2.72. Hírközlő berendezések  
2.73. Hangrögzítő berendezés  
2.74. Tolatás  
2.75. Járműmegfutamodás  
2.76. Szerelvény  
2.77. Vonat  
2.78. Vonatszemélyzet 
2.79. Vonatfordítás  
2.80. A vonatnál alkalmazható sebesség  
2.81. Menetdiagram  
2.82. Üzemi fékút  
2.83. Vészfékút  
2.84. Csökkentett fékút  
2.85. A vonat üzemképtelen  
2.86. A vonat mozgásképtelen  
2.87. A vonat gördülés képtelen 
2.88. Biztonsági járat  
2.89. Próbavonat  
2.90. Szolgálati vonat  
2.91. Menetrend  
2.92. Menetrendi nap  
2.93. Üzemkezdet  
2.94. Forgalomba helyezés  
2.95. Üzemidő  
2.96. Üzemszünet  
2.97. Üzemszerű forgalom  
2.98. Vegyes forgalom  
2.99. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  
2.100. Rendkívüli esemény  
2.101. Függelék  
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3. A forgalmi szolgálat ellátása  

3.1. A forgalmi szolgálat feladata  
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei  
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei  
3.4. Szolgálatra jelentkezés  
3.5. Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása  
3.6. Betegség bejelentése  
3.7. Szolgálat átadás, - átvétel  
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás  
3.9. Szolgálat ellenőrzése  
3.10. Szolgálati fegyelem  
3.11. Szolgálati felelősség  
3.12. Szolgálati út  
3.13. Rendelkezések kiadása  
3.14. Szóbeli rendelkezések  
3.15. Írásbeli rendelkezések  
3.16. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelése  

 
4. Üzemszerű forgalom  

4.1. Általános rendelkezések  
4.2. A vonal forgalomba helyezése  
4.3. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések  
4.4. Kilépések rendje  
4.5. Hozzájárulások  
4.6. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tárolóhelyre  
4.7. Állomási jelentések  
4.8. A váltók próbája  
4.9. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése  
4.10. Vonali szerelvénytárolás  
4.11. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton  
4.12. A vonal forgalmának leállítása  
4.13. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése 
4.14. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről  

 
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  

5.1. Általános rendelkezések  
5.2. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás   
5.3. Váltó meghibásodás  
5.4. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.5. A vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés használhatatlansága 

esetén követendő eljárás 
 

6. Rendkívüli események  
6.1. Általános rendelkezések  
6.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje  
6.3. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.4. A KFM - en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai  
6.5. Peron vészkapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályai   
6.6. Eljárás tűz esetén  
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7. Üzemszünet 
7.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
7.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
7.3. Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 
7.4. Szolgálati vonatok közlekedése 

 

8. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 
feszültségmentesítése  
8.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain  

 
 

9. Az állomások utasforgalmának megszervezése 
9.1. Általános rendelkezések 11.1.-11.10. pontok 
9.2. Mozgólépcsők üzemeltetése 11.33.-11.35. pontok 
9.3. Szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn 11.67.-11.74. pontok 

 
 

10. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok  
10.1. Szolgálati okmányok  
10.2. Menetokmányok  

 
 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

 

Írásbeli kérdések 

 
1. Hol érvényes a Kelet–nyugati (továbbiakban: K–Ny-i) metróvonal F.1. Jelzési 

Utasítása? (1.) 
2. Kikre kötelező érvényűek a K–Ny-i metróvonal F.1. Jelzési Utasításának 

előírásai? (2.) 
3. Mit nevezünk jelzőnek a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
4. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
5. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (12.) 
6. Hogyan kell a jelzéseket figyelembe venni? Mi a jelzés parancs elve? (14.) 
7. Az egyes jelzők és jelzőeszközök jelzésének parancsait hogyan kell végrehajtani 

az automatikus vonattovábbítási rendszerben? (16.) 
8. Milyenek lehetnek a jelzések? (21.) 
9. Mikor korlátozott a távolbalátás? (25.) 
10. A szabadlátás akkor korlátozott, ha..(27.) 
11. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (28.) 
12. Hol vannak elhelyezve a jelzők?(30.) 
13. Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? (34.) 
14. Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? (35.) 
15. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (41.) 
16. Használhatatlan jelzők esetén milyen üzemmódot kell alkalmazni? (43.) 
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17. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (46.) 
18. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (47.) 
19. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (50.) 
20. Melyek az „ismétlő jelző” jellemzői? (51.) 
21. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (52.) 
22. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a „Menetengedély-határ” jelzők? (53.) 
23. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (53.) 
24. Hogyan kell értelmezni a fényjelzők „vörös” színképét? (55.) 
25. Mely jelzők, fényjelzők K–Ny-i metróvonalon? (71.) 
26. Melyek a CBTC rendszer „AM” járművezetési üzemmódjának jellemzői? (57.) 
27. CBTC rendszerben automatikus vonattovábbítás esetén, melyek az „ATPM” 

járművezetési üzemmód jellemzői? (57.) 
28. Milyen a fényjelzők kialakítása a K–Ny-i vonalon? (59.) 
29. Honnan történik a fényjelzők vezérlése üzemszerűen? (62.) 
30. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (61.) 
31. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (65.) 
32. Mely főjelzők „Megállj!” jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 
várakozás után? (68.) 

33. A főjelző „zöld és alatta egy fehér” fényének jelzése a következő: (71.1) 
34. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző „zöld és alatta egy fehér” fénye? (71.1) 
35. Mit jelent egy zöld fény a főjelzőn? (71.2) 
36. Egy vörös fény a főjelzőn: (71.3) 
37. Hívójelzés a főjelzőn. (71.4) 
38. Milyen rálátási távolságra kell kitűzni az ismétlő jelzőt? (75.) 
39. Jelzőfények hiányában az ismétlő jelző hogyan haladható meg? (76.) 
40. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”Mi a jelzés értelme? (77.1.) 
41. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye? (77.3) 
42. Egy fehér fény a tolatásjelzőn (79.2) 
43. A tolatásjelző Hívójelzése (79.3) 
44. Mit jelent a tolatási határjelző „egy vörös” fénye? (79.1) 
45. Egyszerű váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér téglalap” 

jelzés látható. Mi a jelentése? (84.) 
46. Átszelési váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő 

ferde helyzetű fehér téglalap” jelzés látható. Mi a jelentése?(85.) 
47. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül?(87.) 
48. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (88.) 
49. Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv.(92.) 
50. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (93) 
51. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (94.) 
52. Vonathossztól függő megállás helye jelző, a... (95.)  
53. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű „Á” betű. (96.) 
54. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? (97.) 
55. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (99.) 
56. Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén hol 

kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? (99.) 
57. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 
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engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 
a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (99.) 

58. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 
melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (102.) 

59. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 
mezejében fekete „5” -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (102.) 

60. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete „V” 
betű van. Mi a jelzés értelme? (104.) 

61. Fordított helyzetű, nagy fekete „V” betű, egy téglalap alakú tábla fehér 
mezejében. (105.) 

62. Sárga alapú fehér keretes fekvő téglalap alakú jelzőtábla mely piros „ATPR-25” 
feliratot tartalmaz. (112.) 

63. Hol helyezendő el, a fehér alapon vörös „VF” betűs jelző? (113.) 
64. Automatikus vonatvezetés (AM) üzemmódban, kinek és mi a teendője, ha a 

próbapálya végszakaszt fedező jelzőn „Megállj!”jelzés van és a „Vezetői 
vészfékezés kezdete” jelző eléréséig nem működött a próbapálya végszakaszt 
fedező jelző előtti megállást biztosító automatikus fékezés? (113.) 

65. Ellenőrzött kézi vezetés (ATPR) üzemmódban, a próbapálya végszakaszt fedező 
jelzőn „Megállj!”jelzés van.  A „Vezetői vészfékezés kezdete” jelző elérésekor a 
szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/h. Kinek és mi a teendője? (113.) 

66. Három egyenlő részre festett fehér - fekete-fehér gerenda, vagy síndarab (114.)  
67. Mi a jelentése a „Vonathossz jelző”-nek? (115.) 
68. A fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl jelentése AM 

üzemmódban? (117.) 
69. Mit jelent Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl? (117.) 
70. Szabad kézi vezetés (ATPR, ATC By) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl jelzésének értelme? (117.) 
71. Egy kék fény a „Feszültségállapot jelzőn”(118.) 
72. Mit jelent a „Feszültségállapot jelző” villogó fehér fénye? (118.) 
73. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (118.) 
74. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve, melyik csoportba 

tartozik és mi a jelzésének értelme? (120.) 
75. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Mi a tábla 

neve és melyik csoportba tartozik? (122.) 
76. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a pálya 

közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét 
fedezni? (123.) 

77. Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? (125.) 

78. Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 
(129.) 

79. Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával kell 
adni? (132.) 

80. Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? (132.) 
81. Melyik az a jelzés, amelyet „mindkét kar fej felett történő szétnyitásával” kell 

adni? Mikor kell alkalmazni? (133.) 
82. Mikor kell alkalmazni azt a jelzést, amelyet „mindkét kar fej felett történő 

összezárásával” kell adni? Mi a jelzés neve? (134.) 
83. Mi a kiegészítő hangjelzése annak a jelzésnek, amit nappal kibontott sárga 
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jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges 
irányban fel-le mozgatásával kell adni? (135.) 

84. Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával kell 
adni? (136.) 

85. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (137.) 

86. Felhívás a figyelj jelzés adására!  (138.) 
87. Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 

mi határozza meg annak irányát? (143.) 
88. Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? (148.) 
89. Mikor és hogyan kell adni a „Figyelj” hangjelzést? (149.) 
90. Egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang a jelzőkürttel. (-.-). (150.) 
91. Hogyan kell adni jelzőkürttel a „Féket húzd meg!” jelzést? (151.) 
92. Hogyan kell adni a „Vészjelzés!”-t? (152.) 
93. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (155.) 
94. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni?(155.) 
95. Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. (162.) 
96. Nyolcszög alakú sárga szegélyes fekete táblán, egy sárga nyíl. (163.). 
97. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (164.) 
98. Mélyvezetésű szakaszokon milyen „Szelvénytáblákat” alkalmazunk? (165.) 
99. Mi a teendője a járművezetőnek a  „Sebességhatár” hangjelzés 

megszólalásakor? (1.sz.mell.) 
100. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? 

(3.sz.mell.) 
 

Szóbeli kérdések 

 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (F.1. 1.) 

2. Kinek kell ismernie a K-Ny metróvonal F.1. teljes szövegét? (F.1.10.) 

3. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket, valamint a jelzőeszközöket? (F.1.11.-12.) 

4. Ismertesse a „jelző” fogalmát a K-Ny-i metróvonalon! (F.1.11.) 

5. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K-Ny (M2) metróvonalon? 

(F.1.11.) 

6. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (F.1.12.) 

7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (F.1.12.) 

8. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (F.1.14.) 

9. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a rájuk vonatkozó szabályokat! 

(F.1.22.-24.) 

10. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(F.1.25.) 

11. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(F.1.27.) 

12. Mely jelzéseket kell eltérő értelmű jelzéseknek tekinteni? Észlelésükkor mi a 

teendő? (F.1.35.) 

13. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (F.1.36.- 

37.) 

14. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (F.1.41.) 
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15. Mi a használhatatlan jelzőt észlelő dolgozó kötelessége? (F.1.42.) 

16. Ismertesse a kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó szabályokat! 

(F.1.46.-48.) 

17. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket? (F.1.50.) 

18. Ismertesse a főjelző meghatározását! (F.1.50.) 

19. Melyek az "Ismétlő jelző" jellemzői? (F.1.51.) 

20. Mit szabályoznak a tolatásjelzők? (F.1.52.) 

21. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (F.1.53.) 

22. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (F.1.53.) 

23. Milyen a fényjelzők kialakítása a K-Ny vonalon? (F.1.59.) 

24. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (F.1.60.) 

25. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (F.1.61.) 

26. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (F.1.65.) 

27. Milyen alapállásúak K-Ny a főjelzők? (F.1.67.) 

28. Mely főjelzők "Megállj!" jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 

várakozás után sem? (F.1.68.) 

29. Hogyan értelmezendő a főjelző fényeinek kialvása, valamint bármilyen 

értelemzavaró fény észlelése? (F.1.69.) 

30. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.70.-71.) 

31. A főjelző "zöld és alatta egy fehér" fényének jelzése a következő:..(F.1.71.1) 

32. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző "zöld és alatta egy fehér" fénye? (F.1.71.1) 

33. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.2.) 

34. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.3.) 

35. A főjelző folyamatos vörös és alatta egy villogó fehér fénye. Mi a jelzés értelme? 

(F.1.71.4.) 

36. Ismertesse az ismétlő jelző jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.77.) 

37. Ismétlő jelző zöld és alatta egy fehér fénye mit jelent a fedélzeti berendezéssel 

fel nem szerelt illetve nem kommunikáló vonat részére? (F.1.77.1.) 

38. Ismétlő jelző egy zöld fénye mit jelent! (F.1.77.2.) 

39. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye a vonat személyzetének? (F.1.77.3.) 

40. Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.78.-79.) 

41. Ismertesse a vágányzáró fényjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.81.) 

42. Ismertesse a tolatási határjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.82.) 

43. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! Mit jelez az egyszerű váltó jelzője? 

(F.1.83.-84.) 

44. Ismertesse az átszelési váltók váltójelzőjének jelzéseit! (F.1.85.) 

45. Hogyan határozzuk meg a „főirányt” és a „mellék” irányt átszelési váltóknál? 

(F.1.86.) 

46. Mi szerint kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (F.1.88.) 

47. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (F.1.92.) 

48. Ismertesse a "Megállás helye" jelzőket és azok értelmezését! (F.1.93.-96.) 

49. Ismertesse a gerenda kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.93.-94.) 

50. Ismertesse a tábla kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.95.-96.) 
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51. Ismertesse a „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! (F.1.98.- 

110.) 

52. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (F.1.98.-99.) 

53. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és a 

hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (F.1.99.) 

54. Mi a neve és értelme annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú 

táblának, melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (F.1.102.) 

55. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete "V" 

betű van. Mi a tábla neve és mi a jelzés értelme? (F.1.104.) 

56. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér mezejében. 

Mi a tábla neve és a jelzés értelme? (F.1.105.) 

57. Ismertesse a "Vonathossz jelző"-t! (F.1.115.) 

58. Ismertesse a fehér alapon vörös VF betűs táblát! (F.1.113.) 

59. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (F.1.114.) 

60. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni jelző”-t! (F.1.117.) 

61. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és jelzéseinek 

értelmezését! (F.1.118.-119.) 

62. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn": Mi a jelzés értelme? (F.1.118.1.) 

63. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (F.1.118.2.) 

64. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (F.1.118.3.) 

65. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (F.1.120.-122.) 

66. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (F.1.121.) 

67. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (F.1.122.) 

68. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (F.1.125.) 

69. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére? 

(F.1.129.-131.) 

70. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.135.) 

71. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.136.) 

72. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben fehér 

fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. Mi a jelzés neve, értelme és kiegészítő 

hangjelzése? (F.1.137.) 

73. Ismertesse a „Felhívás a figyelj jelzés adására!” kézi jelzést! (F.1.138.) 

74. Ismertesse a „„Szabad a továbbhaladás!” jelzést! (F.1.132.) 

75. Ismertesse az „Ajtót nyiss!” jelzést! (F.1.133.) 

76. Ismertesse az „Ajtót zárj!” jelzést! (F.1.134.) 
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77. Ismertesse a tolatási mozgások közben adandó kézi jelzésekre vonatkozó 

általános előírásokat! (F.1.139.-145.) 

78. Mi az előírás a jelzőkürttel kapcsolatban? (F.1.146.-148.) 

79. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzései közül a „Figyelj!” 

jelzést! (F.1.149.) 

80. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket húzd 

meg!” jelzést! (F.1.151.) 

81. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket ereszd 

meg!” jelzést! (F.1.150.) 

82. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Vészjelzés!”-t! 

(F.1.152.) 

83. Ismertesse a vonatokon és a járműveken alkalmazott jelzéseket! (F.1.154.-156.) 

84. Ismertesse a figyelmeztető jeleket! (F.1.161.-166.) 

85. Ismertesse a K-Ny alkalmazott szelvény táblákat! (F.1.164.166.) 

86. Milyen jelzőeszközökkel kell ellátni személyvonat személyzetét? (F.1. 3. számú 

melléklet) 

87. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „sebességhatár” hangjelzését! (F.1. 

1. számú melléklet) 

88. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „éberségi berendezés” hangjelzését! 

(F.1. 1. számú melléklet) 

 

BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

 
1. Hol érvényes a K–Ny-i metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? (1.1) 
2. Mit tartalmaz a K–Ny-i metróvonal F. 2. Forgalmi Utasítása az alábbiak közül? 

(1.3.) 
3. A szolgálati főnök: (2.6.) 
4. Ki a szolgálati elöljáró? (2.7.) 
5. A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli eseménykor a KFM-et 

milyen rendelkezési jog illeti meg? (2.14.) 
6. Tolatásvezető (2.27.) 
7. Űrszelvény (2.32.) 
8. Rakszelvény (2.33.) 
9. Jobb vágány, bal vágány (2.35.) 
10. Állomásköz (2.47) 
11. Virtuális térköz (2.49) 
12. Statikus követési rend (2.50.) 
13. Dinamikus követési rend (2.51.) 
14. Menetengedély határ (MAL) (2.52.) 
15. Biztonságkritikus kezelések (2.66.) 
16. Mit jelent a jármű rendszerinicializálása? (2.74.) 
17. Mi a lokalizálás célja? (2.75.) 
18. Kalibrálás (2.76.) 
19. Transzponder (baliz) (2.77.) 
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20. Harmadik-sín (2.78.) 
21. Feszültségmentesnek nyilvánítás (2.84.) 
22. Mi a tolatás? (2.89.) 
23. Üzemképtelen vonat (2.100.) 
24. Mozgásképtelen vonat (2.101.) 
25. Gördülésképtelen vonat (2.102.) 
26. Üzemkezdet (2.108.) 
27. Üzemidő (2.110.) 
28. Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.25.) 
29. A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az engedélyével hagyhatja 

el? (3.27.) 
30. Ki a felelős a vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelési utasítás szerinti 

kezeléséért? (3.56.) 
31. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezésen idegen szoftver futtatása, vagy 

hardver eszközeinek eltérő funkcióra való használata szín és hangbeállításainak 
módosítása. (3.64.) 

32. Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű rendelkezéseit 
maradéktalanul végrehajtani? (4.1.) 

33. Ki rendelkezik a  járműtelepi vágányok feszültség alá helyezése felett? (4.1.) 
34. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? (4.6.) 
35. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.6.) 
36. Mit jelent a „második” üzemkezdetre figyelmeztető jelzés? (4.9.) 
37. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (4.12.) 
38. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal kapcsolatos 

intézkedési jogukat mikor adják vissza a KFM-nek? (4.20.) 
39. Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá helyezését? (4.26.) 
40. Mit és Kinek köteles jelenteni a járművezető forgalomba álláskor, a rádiópróba 

során? (4.42.) 
41. Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő vágány felett? (4.144.) 
42. Hogyan szabad vonatot indítani az M2/M3 összekötő vágányra? (4.147.) 
43. Hogyan történik a vonatok közlekedése az M2/M3 összekötő vágányon? (4.148.) 
44. Milyen sebességgel közlekedhetnek a vonatok az M2/M3 összekötő vágányon? 

(4.150.) 
45. Hol kell szabályozni az M2/M3 összekötő vágány használatát? (4.152.) 
46. A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a pálya 

feszültségmentesítése? (4.159.) 
47. Igaz–e az állítás, hogy a hívójelzés kivezérlése biztonságkritikus kezelés? (5.7) 
48. Pályahiba esetén, a hibás pályaszakaszon áthaladó vonatok személyzetét mire 

köteles a KFM utasítani? (5.137.) 
49. Hogyan tartható fenn a forgalom a pálya menti, vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén? (5.158.) 
50. Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli 

eseményről? (6.1.) 
51. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha a 

KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (6.2.) 
52. Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a belépés a feszültség 

és forgalom alatti pályára? (6.12.) 
53. Melyik szakterület adja ki a forgalom és feszültség alatti pályára való belépésre 

jogosító igazolványt, és milyen feltételekkel? (6.13.) 
54. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (6.19.) 
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55. Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 
munkacsapat minden tagjának? (6.20) 

56. Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell végezni, a vonatok 
munkavégzés helyén történő áthaladására ki ad engedélyt? (6.23.) 

57. Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal történik, a forgalom és 
feszültség alatti pályára, ki köteles a beléptetést végző vonat továbbhaladásáról 
jelentést tenni a KFM-nek? (6.24.) 

58. Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók léptek be a feszültség 
és forgalom alatti pályára? (6.27.) 

59. Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, amelyben a feszültség és 
forgalom alatti pályán munkacsapat dolgozik? (6.28.) 

60. Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és feszültség alatti pályáról 
vonattal kilépő dolgozók? (6.34.) 

61. Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli kikapcsolást 
eseménynek tekinteni? (6.37.) 

62. Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, baleset elhárítás, 
mentés mi után végezhető? (6.41.) 

63. Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli feszültségmentesítést 
elvégezni? (Állomáson) (6.49.) 

64. Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész kapcsolót? (6.50.) 
65. Kit köteles a KFM helyszínre küldeni a műszaki ügyeletes akadályoztatása 

esetén a tűzjelzés valódiságának megállapítása érdekében?  (6.80) 
66. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén mikor 

kell a Tűzoltóságot értesíteni? (6.82.) 
67. Kinek kell jelentést tenni a tűzjelzés valódiságának megállapítása után? (6.90) 
68. Mi a műszaki ügyeletes feladata a Tűzoltóság kiérkezéséig? (6.92.) 
69. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? (6.94.) 
70. Az állomáson tartózkodó, munkát végző személyeknek tűzriasztás esetén mi a 

teendőjük? (6.96.) 
71. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró-dolgozó hová köteles menni? (6.99.) 
72. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét kinek 

köteles jelenteni a járművezető? (6.101.) 
73. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén? (6.112.) 
74. Milyen esetekben kötelező rendőri intézkedést kérni? (6.125.) 
75. Gázoláskor mit köteles a helyszíni megbízott rögzíteni a helyszínen? (6.130.) 
76. Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására vonatkozó 

rendelkezéseit a központi forgalmi menetirányító? (6.133.) 
77. Hogyan történik a baleset dokumentálása? (6.135.) 
78. Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és jelentéseket összegyűjteni és 

a központi forgalmi menetirányítónak továbbítani? (6.136.) 
79. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán munkát végző 

dolgozónak? (7.6.) 
80. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával jár, milyen 

feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes pályán? (7.10.) 
81. Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad bemenni? (7.12.) 
82. Mikor érvényes a munkalap? (7.13.) 
83. A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi dolgozó hol igazolja a 

belépési engedélyt? (7.13.) 
84. Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a munkacsapatok be-és 

kilépését végző forgalmi dolgozónak? (7.14.) 
85. A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni a belépés helyén a 
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beléptető forgalmi dolgozónak? (7.15.) 
86. Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő munkacsapat dokumentálása? 

(7.15.) 
87. Mi a teendője a beléptető forgalmi dolgozónak az átvett munkalapokkal? (7.15.) 
88. A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre jogosító igazolvány” - al 

rendelkezők hogyan léphetnek be a feszültségmentes pályára? (7.22.) 
89. Ki felelős a szolgálati vonaton tartózkodók biztonságáért, ha a szolgálati vonat 

feszültség alatti pályán közlekedik? (7.28.) 
90. Üzemszünet alatt az állomási bejáratokon kik engedhetők be? (11.17.) 
91. Ki köteles arról gondoskodni, hogy az utazóközönség elől elzárt helyiségek 

ajtajai zárva legyenek? (11.19) 
92. Kinek az engedélyével és hogyan történhet kézben nem szállítható szolgálati 

küldemények szállítása mozgólépcsőn? (11.69.) 
93. Nagyobb súlyú, illetve különleges méretű küldemény mozgólépcsőn történő 

szállítása esetén, kinek az előzetes engedélye szükséges a szállításhoz? 
(11.70.) 

94. Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? (12.46) 
95. Hol kell rögzíteni a forgalmi szolgálat által használt berendezések, létesítmények 

meghibásodásait, azok kijavítását és átvételét? (12.48.) 
96. Hogyan kell rögzíteni a Hibaelőjegyzési Könyvben a bejegyzéseket? (12.49.) 

 
Szóbeli vizsgakérdések 

 

 
1. Hol érvényes a K-Ny metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás? (1.1.) 

2. Mit tartalmaz a K-Ny metróvonal F. 2. Forgalmi Utasítás? (1.3.) 

3. Kinek kell ismernie a K.Ny metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás szövegét? 

4. (1.9.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálatI 
főnök!(2.6. – 2.7.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: rendelkezés, rendelkezési 

jog átadása!(2.12. – 2.13.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: központi forgalmi menetirányító, 

központi utasforgalom-irányító diszpécser!(2.14., 2.16.) 

8. Rendkívüli esemény esetén milyen rendelkezési joga van a KFM-nek?(2.14.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: járműtelepi forgalmi 

szolgálattevő, forgalmi szolgálattevő, KFM megbízottja!(2.17., 2.19., 

2.21.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: mozdonyvezető, tolatásvezető! (2.26. – 
2.27.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: energiadiszpécser, műszaki 

diszpécser, pályamester!(2.28. – 2.29.,2.31.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: űrszelvény, rakszelvény!

 (2.32. – 2.33.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi vágányok, jobb vágány – 

bal vágány! (2.34. – 

2.35.) 
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14. Ismertesse a következő fogalmakat: helyes – helytelen irány, kihúzó 

vágány, csonka vágány, összekötő vágány! (2.36. – 2.39.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre 

nem tervezett vágányzár! (2.42. – 

2.43.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: állomás, állomásköz, térköz! (2.46. 

– 2.48.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: járműtelep, próbapálya, 

kitérő!(2.55. – 2.57.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat: váltó helyes állása, váltófelvágás!(2.64. 

a. 2.65.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín 

20. áthidalhatatlan megszakítása, tápkörzet! (2.78. – 2.80.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: rövidrezáró-földelő 

megszakító, feszültségmentesnek nyilvánítás! (2.81., 2.84.) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: hírközlő berendezések, 

hangrögzítő berendezés, jármű megfutamodás!(2.87.- 2.88., 2.90.) 

23. Ismertesse a következő fogalmakat: szerelvény, vonat, 

vonatfordítás!(2.91. – 2.92., 2.94.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: biztonsági járat, próbavonat, 

szolgálati vonat!(2.103. – 2.105.) 

25. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi 

nap, üzemkezdet! (2.106. – 2.108.) 

26. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalomba helyezés, 

üzemidő, üzemszünet!(2.109. – 2.111.) 

27. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemszerű forgalom, eltérés 

az üzemszerű forgalomtól, rendkívüli esemény!(2.112., 2.114. – 

2.115.) 

28. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit!(3.8. – 3.12.) 

29. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, 

hogy a leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban?(3.15. – 

3.17.) 

30. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra vonatkozó 

előírásokat!(3.25. – 3.28.) 

31. Hogyan és milyen feltételekkel hagyhatja el a szolgálatban lévő 

dolgozó a szolgálati helyét?(3.27. – 3.28.) 

32. Ismertesse a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat!(3.31. – 3.38.) 

33. Hogyan végezhet munkát szolgálatban nem lévő, vagy más szolgálati 

ág dolgozója a szolgálatban lévők helyett?(3.35.)) 

34. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az 

Utasításokban nincs szabályozva, hogyan kell eljárni?(3.37.) 

35. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat!(3.39. – 3.40.) 

36. Ismertesse a szolgálati út betartására vonatkozó előírásokat!(3.41. – 3.42.) 

37. Ki és hogyan adhat ki rendelkezést?(3.43. – 3.46.) 
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38. Ismertesse a szóbeli rendelkezések kiadására vonatkozó 

előírásokat!(3.47. – 3.49.) 

39. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben 

lévő utasításokkal ellentétes rendelkezést kap?(3.49.) 

40. Milyen jog illeti meg a KFM-t üzemszerű forgalom esetén? Miért felelős?(4.1. 

a. 4.3.) 

41. Milyen kötelessége van a szolgálatban lévő dolgozónak, zavaró 

körülmény vagy meghibásodás esetén?(4.4. – 4.5.) 

42. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos 

teendők végzését? Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni?(4.6.) 

43. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során adott, 

üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket és ezek jelentését!(4.7. – 

4.10.) 

44. A harmadik-sínt mikor kell feszültség alattinak tekinteni?(4.9.) 

45. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása?(4.12.) 

46. Kik kötelesek jelenteni a feszültség alá helyezés előtt a központi 

forgalmi menetirányítónak?(4.14. – 4.15) 

47. Mikor adhatja le a jelentésétűszaki diszpécser, az energiadiszpécser, a 

pályamester, a biztosítóberendezési üzemviteli csoportvezető?(4.16. – 

4.19.) 

48. Hogyan intézkedhet a jelentést adó dolgozó a jelentése leadása után? 

Minek kell tekinteni ezután a pályát?(4.20. – 4.21.) 

49. Ismertesse a forgalmi vágányok feszültség alá 

helyezésének folyamatát!(4.26. – 4.34.) 

50. Kik szállíthatók illetve kik nem szállíthatók a biztonsági járattal?(4.55.) 

51. Ismertesse a szolgálati küldemények személyvonaton történő 

szállítására vonatkozó szabályokat!(4.137. – 4.143.) 

52. Mikor tekinthető forgalommentesnek a pálya?(4.154.) 

53. Mikor rendelhető el a vonal üzemszerű feszültségmentesítése? Sorolja 

fel a lépéseit!(4.159. -4.160.) 

54. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés fogalmát, és ebben az 

esetben követendő általános előírásokat! Mikor szabad eltérni az 

üzemszerű forgalomtól?(2.114.,5.1. – 5.6.) 

55. Kinek köteles jelenteni bármely metródolgozó, ha pálya 

meghibásodást észlel? Mit kell tartalmaznia a jelentésnek?(5.121. – 

5.123.) 

56. Meddig tartható fenn a forgalom, ha vízszint emelkedés van a pályán 

és a harmadik-sín védőburkolat sérülése esetén?(5.125. – 5.126.) 

57. Mekkora sebességgel tartható fenn a forgalom a hibás pályaszakaszon, 

ha a jelentés ezt tartalmazza? Mi a KFM kötelessége?(5.127. – 5.128.) 

58. Hogyan történik üzemidőben a pálya hiba felderítése és mi a 

pályafenntartási dolgozó kötelessége?(5.129. – 5.132.) 

59. Hogyan közlekedtethető a vonat feszültség és forgalom alatti pályán 

történő munkavégzés esetén?(5.145.) 
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60. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó?(5.184.) 

61. Ismertesse a hírközlő berendezések meghibásodása esetén 

követendő eljárást!(5.220. – 5.225.) 

62. Mit kell tenni rendkívüli esemény esetén?(6.1. – 6.3.) 

63. Kiket köteles a KFM értesíteni rendkívüli esemény 

bekövetkezése esetén?(6.4. – 6.6.) 

64. Milyen feladatai vannak a helyszíni megbízottnak rendkívüli 
esemény bekövetkezésekor? Hogyan köteles a helyszíni megbízott 
tevékenykedni?(6.7. – 6.10.) 

65. Kinek az engedélyével és milyen esetekben lehetséges a feszültség 

és forgalom alatti pályára való belépés?(6.11. – 6.12.) 

66. Milyen feltételekkel adható ki a „Feszültség és forgalom alatti pályára 

való belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”?(6.13. – 6.15.) 

67. Feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodókról mit 

tartalmaz a nyilvántartás, és milyen munkák végezhetők?(6.16. 

– 6.17.) 

68. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? Mivel kell 

rendelkezniük a feszültség és forgalom alatti pályára belépő dolgozóknak 

és mit vihetnek magukkal?(6.18. – 6.20.) 

69. Hogyan történik a belépés gyalogosan a feszültség és forgalom 

alatti pályára?(6.21.)ogyan történik vonattal a feszültség és 

forgalom alatti pályára való belépés?(6.22.) 

70. Mikor folytathatja a beléptetést végző vonat az útját?(6.23. – 6.26.) 

71. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés helyén? Hogyan 

lehet más munkaterületre áttérni?(6.27. – 6.32.) 

72. Hogyan történik a kilépés a feszültség és forgalom alatti 

pályáról?(6.33. – 6.36.) 

73. Minek kell tekinteni üzemidő alatt minden feszültségmentesítést 

és kikapcsolást?(6.37.) 

74. Mi a teendő, ha a metró területén bárki tüzet észlel? Mi a KFM és 

műszaki diszpécser kötelessége?(6.78. – 6.80.) 

75. Mit kell tartalmaznia tűz esetén a jelentésnek? Mi a KFM kötelessége?(6.81. 

a. 6.82.) 
76. A műszaki ügyeletes kinek köteles jelenteni a tűzjelzés valódiságát és 

kinek az utasítására hajtja végre a tűzeseti beavatkozásokat?(6.90. – 

6.91.) 

77. Hogyan intézkedik tűz esetén a műszaki ügyeletes?(6.92.) 

78. Mi a feladata a KFM-nek, a KUD-nak és az ÁDI-nak tűz 

esetén?(6.93. – 6.95.) 

79. Mi a feladata az állomáson tartózkodó, munkát végző 

személyeknek tűzriasztás esetén?(6.96. – 6.98.) 

80. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró dolgozó hová 

köteles menni?(6.99.) 

81. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén?(6.112.) 

82. Mi a kötelessége a metródolgozóknak, ha a metróterületén 
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utasbalesetet vagy rosszullétet észlel?(6.116.) 

83. Mit állapíthat meg metró dolgozó?(6.120.) 

84. Miről köteles gondoskodni a helyszíni megbízott gázolás esetén? Mit 

kell megjelölnie?(6.130.) 

85. Ismertesse az „üzemszünet” fogalmát és az üzemszüneti munkák 

megszervezésének rendjét!(2.111.,7.1. – 7.5.) 

86. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán 

munkát végző dolgozónak?(7.6.) 

87. Hogyan kell közlekedni a feszültség és forgalommentes pályán?(7.7. – 7.9.) 

88. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával jár, 

milyen feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes 

pályán?(7.10. 

a. 7.11.) 

89. Mikor engedélyezhető a belépés feszültségmentes pályára?(7.12.) 

90. Ismertesse a feszültség és forgalommentes pályára való 

belépés rendjét!(7.12. – 7.22.) 

91. Hogyan történhet a belépés a feszültségmentes összekötő vágányra?(7.23. 

a. 7.25.) 

92. Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik sínnel 

ellátott vágányaira a belépés üzemidőben?(10.4.) 

93. Hogyan kell vezetni a szolgálati okmányokat?(12.42. – 12.46.) 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt kérdésekre 

legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám40 pont. 

A megfelelt szinthez 30 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasítás (UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) hatálya alá tartozó pályahálózaton 
alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
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a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését 
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42/C. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI MUNKAVEZETŐ (BKV 

ZRT. DÉL-BUDA - RÁKOSPALOTA M4 METRÓVONAL F.2. FORGALMI 

UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 20 kérdés a BKV ZRt Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal 
F.1. Jelzési Utasításból  (VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 20 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. 
Forgalmi Utasításból ( VHF/75600-1/2017-NFM) 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc. 

Alkalmazott módszertan  

 Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a 

feleletválasztós kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a 

helyeset, majd bejelöli, és tovább lép. A kérdések ábrákkal, képekkel is tehetnek 

fel, magyarázhatnak kérdéseket. A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki 

a vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre kiválasztja a 
megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van megfogalmazva, 
amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A hiányzó szavakat a 
2 vagy 3 válaszlehetőségben megtalálja, majd onnan kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis lehet. 
A kérdésben megfogalmazott szövegről kell eldöntenie, hogy annak tartalma 
igaz, vagy hamis.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a felajánlott 2 vagy 3 
választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

Ábra azonosítás:A hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a helyes 
meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.”. 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési 
Utasításból ( VHF/75607-1/2017- NFM) 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasításból  (VHF/75600-1/2017-NFM), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc. 

Alkalmazott módszertan  

Hagyományos kifejtős válaszadások. 

 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Zrt . Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/75607-1/2017- NFM) 

 
1. Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete és a jelzésekkel kapcsolatos 

általános rendelkezések 
a. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 

 
2. Általános rendelkezések 

a. Az utasítás hatálya 
b. Az utasítás tartalma 
c. Az utasítás ismerete 

 
3. A jelzők és jelzőeszközök 

a. Jelzők és jelzőeszközök 
b. A jelzések parancselve 
c. A jelzések 
d. Távolbalátás korlátozottsága 
e. Szabadlátás korlátozottsága 
f. A jelzések adása, megfigyelésük 
g. Eltérő értelmű jelzések 
h. Kétes jelzés 
i. Érvénytelen jelzők 
j. Használhatatlan jelzők 
k. Kézi jelzőeszközök 
l. Forgalmi szempontból a jelzők 
m. A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód 

függvényében 
 

4. Fényjelzők és jelzéseik 
a. Fényjelzők kialakítása 
b. Fényjelzők jelölése 

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_001
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c. Fényjelzők vezérlése 
d. Fényjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

 
5. Az M4 metróvonalon alkalmazott fényjelzők 

a. Főjelzők 
b. Főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
c. Vonali főjelzők jelzései 
d. Járműtelepi főjelző jelzései 
e. Ismétlőjelzők 
f. Ismétlőjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
g. Tolatásjelzők 
h. Tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
i. Tolatásjelzők jelzései 

j. Menetengedély-határ jelzőkMenetengedély-határ jelzőkre vonatkozó 
rendelkezések 

k. Menetengedély-határ jelzők jelzései 
 

6. Egyéb jelzők és jelzéseik 
a. Váltójelzők 
b. Az egyszerű váltók jelzései 
c. Az átszelési váltók jelzései 
d. Vágányzáró jelző 
e. Megállás helye jelzők 
f. Pontos megállás helye jelző 
g. Próbapálya CBTC üzemi megállás helye jelző 
h. Vonathossztól függő megállás helye jelző 
i. Lassúmenet jelzései 
j. Biztonsági határjelző 
k. Vonathossz jelző 
l. Áramot kikapcsolni jelző 
m. Feszültségállapot jelző 
n. A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők 

 
 

7. Hordozható jelzőeszközök 
a. Járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőeszközök 
b. A „Pályán munkások dolgoznak.” jelzőeszköz. 

 
8. A metró dolgozóinak kézi jelzései 

 

9. A mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései 
 

10. Jelzések a vonatokon és járműveken 
 

11. Figyelmeztető jelek 
a. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
b. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
c. Szelvény tábla 

 

12. Mellékletek 
a. 1.sz.melléklet: A vonatbefolyásoló berendezés hangjelzése a 
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vonatszemélyzet számára 
b. Éberségi hangjelzés 
c. Riasztási hangjelzések. 
d. 3.sz. melléklet: Szolgálatban levő személyek felszerelése 

jelzőeszközökkel 
 

 

BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/75600-1/2017-NFM) 

 
22. Általános rendelkezések 

1.10. Az utasítás hatálya 
1.11. Az utasítás tartalma 
1.12. Az utasítás ismerete 

 

23. Meghatározások 
23.1. Forgalmi szolgálat, Társszolgálat, Végrehajtó forgalmi szolgálat 
23.2. Szolgálati főnök, Szolgálati elöljáró 
23.3. Szolgálati hely, Szolgálati okmány 
23.4. Parancskönyv, Rendelkezések könyve, Értesítő könyv 
23.5. Rendelkezés, Rendelkezési jog átadása 
23.6. Döntési jogosultság, Intézkedési jog. 

 
Metró munkakörök 

23.7. Központi forgalmi menetirányító 
23.8. Blokk-poszt járműtelepi forgalmi szolgálattevő 
23.9. Központi forgalmi operátor 
23.10. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
23.11. Műszakvezető diszpécser 
23.12. Központ forgalmi menetirányító megbízottja 
23.13. Állomási diszpécser – járművezető. 
23.14. Kocsiszíni diszpécser 
23.15. Járművezető instruktor 
23.16. Metró járművezető 
23.17. Mozgató járművezető 
23.18. Tolatásvezető 
23.19. Energiadiszpécser 
23.20. Műszaki diszpécser, Műszaki ügyeletes. 
23.21. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
23.22. Pályamester 

 
Metró tevékenységi körök 

23.23. Központi forgalmi menetirányító helyszíni megbízottja 
23.24. Beavatkozó járművezető 
23.25. Járműfelügyelet 
23.26. Váltókezelő 

 
Metró üzemi technológiai meghatározások 

23.27. Forgalmi vágányok 
23.28. Járműtelepi vágányok 
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23.29. Jobb vágány, bal vágány 
23.30. Helyes irány, helytelen irány 
23.31. Kihúzó vágány 
23.32. Csonka vágány 
23.33. Összekötő vágány 

23.34. Forgalomtechnológiai határ 
23.35. Átadó szakasz 
23.36. Űrszelvény, rakszelvény 
23.37. Vágányút 
23.38. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
23.39. Állomás 
23.40. Állomásköz 
23.41. Térköz 
23.42. Virtuális térköz 
23.43. Fizikai térköz 
23.44. Statikus követési rend 
23.45. Dinamikus követési rend 
23.46. Menetengedély határ (MAL) 
23.47. Közlekedés állomás távolságban 
23.48. Foglalt vágányra járás 
23.49. Járműtelep 
23.50. Próbapálya 
23.51. Kitérő 
23.52. Biztosított váltó 
23.53. Lezárt váltó 
23.54. Le nem zárt váltó 
23.55. Lezárható és le nem zárható váltók 
23.56. Érintett váltó 
23.57. Védőváltó 
23.58. A váltó helyes állása 
23.59. Váltófelvágás 
23.60. Aláváltás 
23.61. Forgalom leállítása 
23.62. Forgalom korlátozása 
23.63. Előre tervezett vágányzár 
23.64. Előre nem tervezett vágányzár 
23.65. Biztonságkritikus kezelés 
23.66. Éberségi berendezés 
23.67. Fedélzeti automatika 
23.68. Fedélzeti automatika üzemállapotai 
23.69. A jármű üzemen kívüli készenléti (stand-by) állapota 
23.70. Automatikus üzemmód (MTO) 
23.71. ATPR üzemmód 
23.72. Transzponder (baliz) 
23.73. Jármű fedélzeti ATC berendezések rendszerinicializálása 
23.74. Lokalizálás 
23.75. Kalibrálás 
23.76. Harmadik-sín 
23.77. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása 
23.78. Tápkörzet 
23.79. Rövidre záró - földelő megszakító 
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23.80. Rövidre záró kézi készülék 
23.81. Védelmi áramkörök 
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23.82. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
23.83. Kezelési körzet 
23.84. Hírközlő berendezések 
23.85. Hangrögzítő berendezés 
23.86. Tolatás 
23.87. Járműmegfutamodás 
23.88. Szerelvény 
23.89. Vonat 
23.90. Személyszállító vonat 
23.91. Vonatszemélyzet 
23.92. Vonatfordítás 
23.93. A vonatnál alkalmazható sebesség 
23.94. Üzemi fékút 
23.95. Vészfékút 
23.96. Csökkentett fékút 
23.97. A vonat működésképtelen 
23.98. A vonat üzemképtelen 
23.99. A vonat mozgásképtelen 
23.100. A vonat gördülés képtelen 
23.101. Biztonsági járat 
23.102. Próbavonat 
23.103. Teszt vonat 
23.104. Szolgálati vonat 
23.105. Menetrend 
23.106. Menetrendi nap 
23.107. Üzemkezdet 
23.108. Forgalomba helyezés 
23.109. Üzemidő 
23.110. Üzemszünet 
23.111. Üzemszerű forgalom 
23.112. Vegyes forgalom 
23.113. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
23.114. Rendkívüli esemény 
23.115. Havária esemény 

 
24. A forgalmi szolgálat ellátása 

3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 

3.23. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.24. Szolgálatra jelentkezés 
3.25. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása 
3.26. Betegség bejelentése 
3.27. Szolgálat átadás, - átvétel 
3.28. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.29. Szolgálat ellenőrzése 
3.30. Szolgálati fegyelem 
3.31. Szolgálati felelősség 
3.32. Szolgálati út 
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25. Rendelkezések kiadása 
25.1. Általános rendelkezések 
25.2. Szóbeli rendelkezések 
25.3. Szóbeli rendelkezések kiadása rádiótelefonon keresztül 
25.4. Írásbeli rendelkezések 

 
26. Üzemszerű forgalom 

26.1. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
26.2. Hozzájárulások 
26.3. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tároló helyre 

5.4. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése 
5.5. Személyszállító vonatok forgalomba állítása 
5.6. A személyszállító vonatok élesztése 
5.7. Biztonsági járat 
5.8. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 

5.27. Járműfelügyelet menet közben 
5.28. A személyszállító vonatok áthaladása állomáson 
5.29. A személyszállító vonatok fordítása 
5.30. A személyszállító vonatok forgalomból való kiállása 
5.31. Vonali szerelvénytárolás 
5.32. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
5.33. A vonal forgalmának leállítása 
5.34. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése 
5.35. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tároló helyről 

 
27. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

27.1. Általános rendelkezések 
27.2. Járművezetői beavatkozás szabályai 

6.3. A vonatok forgalomba állítása 
6.4. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 

6.8. Járműfelügyelet menetközben 
6.9. Vonatok behaladása állomásra és kihúzó vágányra 
6.10. Vonatok áthaladása állomáson 

6.8. A vonatok fordítása 
6.9. A vonatok forgalomból való kiállása 

6.48. Foglalt vágányra járás 
6.49. Állomási kijelölt megállás helyétől eltérő megállás esetén követendő 

eljárás. 
6.50. A vonat ajtónyitás-engedélyezés körzet után áll meg.(állomási túlfutás) 
6.51. Pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályai. 
6.52. Eljárás ha a közlekedő személyvonaton vészjelzőt működtettek 
6.53. Eljárás ha a közlekedő személyvonaton ajtó vésznyitót működtettek 
6.54. Jármű meghibásodás esetén követendő eljárás. 
6.55. A hiba megállapítása és jelentése 
6.56. Hibakezelés a vonalon. 
6.57. A vonat működésképtelen 
6.58. A vonat üzemképtelen 
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6.59. A vonat mozgásképtelen 
6.60. A vonat gördülésképtelen 
6.61. Eljárás vezetői konzol -fedél hiba jelzés esetén 
6.62. Füst vagy tűzérzékelő hiba 
6.63. Utas szállítás ATPR üzemmódban 
6.64. Meghibásodott szerelvény kivonása forgalomból 
6.65. Akadályérzékelő, beesés gátló takarólemez hiba. 
6.66. Ajtóhiba, ablaktörés 
6.67. A jármű CBTC berendezésének meghibásodása 
6.68. ATC vészfékezés esetén követendő eljárás 
6.69. Az állomási utasforgalom-irányító berendezés távfelügyeletbe történő 

átvétele. 
6.70. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.71. Vasútbiztosító, forgalomirányító berendezés és vonatvezérlő rendszer 
6.72. meghibásodása esetén követendő eljárás. 
6.73. A gördülőállomány ATC fedélzeti berendezésének meghibásodása 

esetén követendő eljárás. 
6.74. Pályamenti berendezés meghibásodás esetén követendő eljárás. 
6.75. PPE automatika üzemképtelensége esetén követendő eljárás. 
6.76. Hírközlő berendezések meghibásodása. 
6.77. Állomási utasterek megfigyelésére szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodása esetén követendő eljárás 
6.78. Vonat utasterek megfigyelésére szolgáló CCTV rendszer 

meghibásodása esetén követendő eljárás. 
 
28. Rendkívüli események 

28.1. Általános rendelkezések 
28.2. Feszültség és forgalom alatti pályán való munkavégzés rendje 
28.3. Rendkívüli feszültségmentesítés,rendkívüli kikapcsolás 
28.4. Állomás lezárása 
28.5. Eljárás vésznyitással kezdeményezett menekítés esetén 
28.6. Eljárás homlokoldali menekítő ajtónyitás kezdeményezése esetén 
28.7. Eljárás alagúti kiszállítás esetén 
28.8. Eljárás tűz esetén 
28.9. Eljárás ha a vonaton utas rosszullét következett be. 
28.10. Utas rosszullétből bekövetkező haláleset. 
28.11. Eljárás ha az utas a pályára esett 
28.12. Gázolás 
28.13. A helyszíni megbízott feladatai gázolás esetén 
28.14. A baleset dokumentálása 
28.15. Váltófelvágás 
28.16. Villamos vezérlésű váltó kézi állítása a helyszínen. 
28.17. Állomástávolságú közlekedés. 
28.18. Helytelen irányú közlekedés. 
28.19. Egyvágányú közlekedés. 
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29. Havaria események 
29.1. Általános rendelkezések 
29.2. Állomási menekítés 
29.3. Alagúti kiszállítás 
29.4. Robbanóanyag,gyanús csomag észlelése. 
29.5. Bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) 
29.6. Egyéb havaria esemény bekövetkezése 

8.7. A helyszín biztosítása. 
 

30. Üzemszünet 
9.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
9.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
9.3. Szolgálati vonatok közlekedése 
 
31. Tolatás 

31.1. Általános rendelkezések 
31.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon 
31.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon 
31.4. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) 

vágányokon 
31.5. Járművek kapcsolása 

 
32. Próbafutás 

32.1. Általános rendelkezések 
32.2. Próbafutás igénylése 
32.3. Próbafutás lebonyolítása 
32.4. Próbafutásban résztvevő személyek. 
32.5. Alkalmazható sebességek. 
32.6. Eljárás hibajelzés esetén. 
32.7. Eljárás kedvezőtlen időjárás esetén 
32.8. ATC berendezés próbája 
32.9. Próbafutás bekapcsolt szerviz kapcsolóval 
32.10. Próbafutás befejezése. 
32.11. Tesztfutás lebonyolítása. 

 
12. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 
feszültségmentesítése 
12.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain 
 
16. Állomások utasforgalmának megszervezése 

16.1. Általános rendelkezések 
16.2. Utasterek ellenőrzése 
16.3. Utastájékoztatás 
16.4. Utasok védelme 
16.5. Mozgólépcsők indítása leállítása 
16.6. Mozgólépcső meghibásodás esetén követendő eljárás 
16.7. Utasok mozgólépcsőn történő utazása 
16.8. Szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn 
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17. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok 
17.1. A menetrend 
17.2. A menetrendszerkesztő közlekedés 
17.3. Menetrendi eltérés 
17.4. A vonatok számozása 
17.5. Szolgálati okmányok , 
17.6. Menetokmányok, fedélzeti napló 

 
15. 1.sz.melléklet (teljes szöveg) 
 

16. 2.sz.melléklet (teljes szöveg) 
 

17. 3.sz.melléklet (teljes szöveg) 
 

 
 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

BKV Zrt . Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás  
(VHF/75607-1/2017- NFM) 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

 

1. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.2) 
2. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás ismeretére vonatkozóan? 

(1.10.) 
3. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 
4. Mit ért a jelzések parancselvén? (2.6.) 
5. A következő meghatározásokból melyik állítás igaz? (2.7) 
6. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 

parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? 
(2.10.) 

7. Mi az eljárás, ha az utasításban fel nem sorolt jelzés alkalmazása válik 
szükségessé? (2.11) 

8. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 
9. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 
10. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 
11. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 
12. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek? (2.46.) 
13. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 
14. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 
15. Hogy kell elhelyezni az M4 metróvonalán a fényjelzőket? (2.53.) 
16. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 
17. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az M4 

metróvonalán? (2.66.) 



1046  

18. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld 
és alatta egy fehér fénye? (2.67.) 

19. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld fénye? 
(2.68.) 

20. Mit jelent a járműtelepi főjelző „Szabad a továbbhaladás” jelzése? (2.70.) 
21. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző?(2.73) 
22. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? 

(2.77) 
23. Ismétlő jelzőn "Egy sárga fény" jelzési képhez mely előírás kapcsolódik? (2.77) 
24. Hol vannak tolatásjelzők az M4 metróvonal területén? (2.78.) 
25. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelző? 

(2.85.) 
26. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 
27. Milyen üzemmódban kell figyelembe venni a „Pontos megállás helye” jelzőt? 

(2.102.) 
28. Hogy néz ki a „Próbapálya CBTC üzemi megállás helye” jelző? (2.103.) 
29. Mi a neve középről kifelé dőlő vörös-fehér csíkozású gerendának? (2.103.) 
30. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló takaró lemezt? 

(2.130.) 
31. Ki köteles kitűzni a fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló sárga-fekete sávos 

ferde keresztet? (2.130.) 
 

Szóbeli vizsgakérdések 
 

1. Hol érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.1.) 

2. Kikre érvényes az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (1.4.) 

4. Mi az előírás az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítás

 ismeretére vonatkozóan? (1.10.) 

5. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonal F.1. Jelzési Utasítása munkakörre 

vonatkozó szövegét? (1.10.) 

6. Mit nevezünk jelzőnek a DBR (M4) metróvonalon? (2.1.) 

7. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? 

(2.1.) 

8. Mit nevezünk jelzőeszköznek a DBR (M4) metróvonalon? (2.2.) 

9. Melyek az M4 metróvonalán alkalmazott jelzőeszközök? (2.2.) 

10. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (2.6.) 

11. Milyen kapcsolat van az M4 metróvonalán alkalmazott jelzők és jelzőeszközök 

parancsainak végrehajtása és a vonaton alkalmazott üzemmódok között? 

(2.10.) 

12. Milyenek lehetnek a jelzések? (2.13.) 

13. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! (2.18.) 

14. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! (2.19.) 

15. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (2.21.) 

16. Ismertesse a jelzők elhelyezésére vonatkozó előírást! (2.25.) 

17. Kiknek kell ismerni az M4 metróvonalán működő jelzőket? (2.27.) 

18. Hogyan kell értelmezni az egy időben adott eltérő értelmű jelzéseket? (2.30.) 

19. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (2.31.) 
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20. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (2.36.) 

21. Hogyan befolyásolja a rendszer a használhatatlan jelzők esetében a vonatok 

közlekedtetését? (2.38.) 

22. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (2.39.) 

23. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (2.40.) 

24. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a DBR (M4) metróvonalon? 

(2.43-2.47.) 

25. Forgalmi szempontból mit értünk főjelző alatt? (2.43.) 

26. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (2.43. a-d) 

27. Ismertesse az „ismétlő jelző” jellemzőit! (2.44.) 

28. Az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelzőknek mi a feladata? (2.44.) 

29. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (2.45.) 

30. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a "Menetengedély-határ" jelzők? 

(2.46.) 

31. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (2.46.) 

32. Mi az értelme a „Helytelen irányú menetengedély határ” jelzőnek?(2.46.) 

33. Mely jelzők, fényjelzők a DBR (M4) metróvonalon? (2.48.) 

34. Hogy értelmezzük a fényjelzők jelzési képeit az M4 metróvonalán? (2.49.) 

35. Melyek a CBTC rendszer „MTO” járművezetési üzemmódjának jellemzői? 

(2.50.) 

36. MTO üzemmódban hogyan érvényesül a jelzések parancselve? (2.50.) 

37. Milyen követési rendben történik a vonatok vezetése szabad kézi vezetés 

esetén? (2.51.) 

38. Milyen a fényjelzők kialakítása a DBR vonalon? (2.52.) 

39. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (2.53.) 

40. Ismertesse a fényjelzők jelölésére vonatkozó előírást! (2.54.) 

41. Mi a teendő szabadkézi vezetés esetén "Megállj!" jelzésű főjelzőnél? (2.58.) 

42. Telepítés szerint milyen típusú főjelzők vannak alkalmazva az

 M4 metróvonalán? (2.66.) 

43. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (2.67-2.71.) 

44. Hogyan értelmezhető az M4 metróvonalán alkalmazott vonali főjelző egy zöld 

és alatta egy fehér fénye? (2.67.) 

45. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat (nem 

MTO üzemmódban közlekedő vonat) személyzetének mit jelent a főjelző "zöld 

és alatta egy fehér" fénye? (2.67.) 

46. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.68.) 

47. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelentése? (2.69.) 

48. Egy zöld fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.70.) 

49. Egy vörös fény a járműtelepi főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.71.) 

50. Milyen sebesség érték tartozik az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő 

jelzők jelzéseihez? (2.72.) 

51. Mit jelez az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző? (2.73.) 

52. Ismertesse az Ismétlő jelző jelzési képeit és jelentésüket! (2.74-2.77.) 

53. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”. Mi a jelzés értelme? 
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(2.75.) 

54. Mit jelent az M4 metróvonalán alkalmazott ismétlő jelző egy sárga fénye? 

(2.77.) 

55. Hol alkalmaznak tolatásjelzőt az M4 területén? (2.78.) 

56. Ismertesse a „Tolatásjelzők” és a „Menetengedély-határ jelzők” jelölésére 

vonatkozó előírásokat! (2.78-2.85.) 

57. Egy fehér fény a tolatásjelzőn. Mi a jelzés értelme? (2.81.) 

58. Az M4 metróvonalán alkalmazott mely jelzőkre lehet

 "hívójelzést" kivezérelni? (2.82.) 

59. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (2.83-2.85.) 

60. Mit jelent a helytelen irányú menetengedély-határ jelző jelzése? (2.84.) 

61. Egy vörös fény helytelen irányú menetengedély-határ jelzőn. Mi a jelzés 

értelme? (2.85.) 

62. Mely vonatokra nem érvényes a „Helytelen irányú menetengedély határ” 

jelző? (2.85.) 

63. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! (2.87-2.89.) 

64. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül? (2.95.) 

65. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (2.96.) 

66. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! 

(2.98-2.99.) 

67. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (2.100.) 

68. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (2.101.) 

69. Ismertesse, hogy néz ki a "Pontos megállás helye" jelző? (2.102.) 

70. Hol kell elhelyezni a "Pontos megállás helye" jelzőt? (2.102.) 

71. Hol kell megállni a "Pontos megállás helye" jelzőnél? (2.102.) 

72. Mit jelöl a „Pontos megállás helye” jelző? (2.102.) 

73. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (2.103.) 

74. Vonathossztól függő megállás helye jelző. Mi a jelző értelme? (2.104.) 

75. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű "Á" betű. Mit jelent? 

(2.105.) 

76. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? 

(2.106.) 

77. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 

a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (2.110.) 

78. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (2.108-2.109.) 

79. Ismertesse az „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! (2.110-

2.119.) 

80. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 

melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (2.111.) 

81. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 
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mezejében fekete "5" -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (2.111.) 

82. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete 

"V" betű van. Mi a jelzés értelme? (2.113.) 

83. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér 

mezejében. Mi a jelzés értelme?(2.114.) 

84. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (2.120.) 

85. Mi a jelentése a "Vonathossz jelző"-nek? (2.121.) 

86. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és

 jelzéseinek értelmezését! (2.124-2.129.) 

87. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn". Mit jelent? (2.125.) 

88. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (2.126.) 

89. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (2.127.) 

90. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? (2.130.) 

91. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és jelzéseik 

értelmezését! (2.131-2.133.) 

92. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (2.132.) 

93. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (2.133.) 

94. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a 

pálya közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés 

helyét fedezni? (2.134.) 

95. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak!” jelzőeszköz elhelyezésére és 

jelzésének értelmezésére vonatkozó előírásokat! (2.134-2.135.) 

96. Ismertesse a „Megállj!” jelzés” adásmódját a közúti járművek részére! (2.136- 

2.138.) 

97. Hogyan kell "Megállj!" jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 

(2.139.) 

98. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek 

részére?(2.139 2.141.) 

99. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. (2.146.) 

100. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben 

fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. (2.147.) 

101. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé 

tartása, sötétben fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (2.148.) 

102. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzéseit! (2.156- 

2.163.) 

103. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (3.2.) 

104. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? (3.2.) 

105. Ismertesse az "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel"-

et, a „Jelzési parancs irányra figyelmeztető jel”-et a "Szelvény táblát"! (4.2.-

4.4.) 

106. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (4.4.) 
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107. Van-e hangjelzés funkciója a vonatbefolyásoló berendezésnek a 

vonatszemélyzet számára? (1.sz. melléklet) 

108. Mi tartozik az utasmenekítési riasztások közé? (1.sz.melléklet) 

109. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat 

személyzetét? (3.sz. melléklet) 

BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/75600-1/2017-NFM) 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

 
1. A rövidrezáró-földelő megszakító a vontatási áramátalakítókba telepített olyan 

életvédelmi berendezés, amely a futósín és a harmadik-sín rövidrezárására és 
földelésére szolgál (2.95.) 

2. A rövidrezáró kézi készülék olyan életvédelmi berendezés, amely a jobb futó-
sínszál és a bal futó-sínszál helyszínen történő rövidrezárására szolgál (2.96.) 

3. A peronvész (a továbbiakban: PEP) áramkör kettős feladatot lát el. Feladata 
szükség esetén az állomási peron melletti harmadik-sín feszültségmentesítése, 
és az érkező vonat behaladásának megakadályozása a vasútbiztosító- és 
forgalomirányító berendezés által. Áramellátási szempontból működése 
megegyezik az alagúti kioldóéval. (2.97.) 

4. A peronvédelmi (a továbbiakban: PPE) automatika az állomási peron melletti, 
valamint a ki- és bejárati szakaszok élet- és vonatforgalom biztonságát 
szolgáló berendezés, amely a területre történő beesés vagy behatolás esetén 
feladatát és működését tekintve megegyezik a peronvész áramkörrel. (2.98) 

5. Az alagúti kioldó (a továbbiakban: TPEP) áramkör feladata a pálya 
feszültségmentesítési folyamatában, a kikapcsolt tápkörzet együttes biztonsági 
feltételeinek garantálása: a visszakapcsolás elleni reteszelés, és a 
rövidrezárás-földelés biztosítása. (2.99.) 

6. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása 
azt jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek 
azok a biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás 
megakadályozását, a rövidrezárás és földelés elvégzését, a 
feszültségmentesség ellenőrzését garantálják. (2.100.) 

7. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: 
utasítás) érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 
metróvonalán járműtelepén és az összekötő összes aluljáró területen.(1.1) 

8. Az F.2. Utasítás területi hatálya kiterjed: A Dél-Buda–Rákospalota (a 
továbbiakban: M4) metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás (a továbbiakban: 
utasítás) érvényes a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett M4 
metróvonalon és járműtelepén. (1.1) 

9. A szolgálati elöljáró, valamely szakterület egyszemélyi felelős vezetője. (2.9) 
10. Mi a Parancskönyv? (2.13.) 
11. Rendelkezés: A végrehajtó dolgozók felé adott, a forgalom lebonyolításával 

vagy valamely ténykedés végzésével kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli 
utasításokat, közléseket rendelkezésnek nevezzük.(2.16) 

12. A központi forgalmi menetirányító (a továbbiakban: KFM) az M4 metróvonal 
utasforgalmának egyszemélyi felelős irányítója, a végrehajtó forgalmi dolgozók 
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szolgálati elöljárója. Munkáját a rendelkezésre álló technikai berendezések 
segítségével a szolgálatban lévő forgalmi végrehajtó dolgozók felé kiadott 
rendelkezéseivel irányítja és ellenőrzi a vonat- és utasforgalom biztonságos és 
menetrendszerű lebonyolítását. A forgalom lebonyolításával kapcsolatban az 
egész vonalra a forgalmi szolgálatok felé rendelkezési, rendkívüli esemény 
esetén a forgalom lebonyolítását, illetve menekítést érintő kérdésekben 
közvetlen érvényesíthető irányítói jog illeti meg. (2.20) 

13. Mit értünk a Metró-járművezető-i munkakör meghatározása alatt? (2.22.) 
14. A kezdőpont felől a végpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 

vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Keleti pályaudvar.(2.43.) 

15. A végpont felől a kezdőpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb 
vágánynak, a bal kéz felé esőt bal vágánynak nevezzük. A vonal kezdőpontja 
Kelenföld vasútállomás. (2.43) 

16. Mely munkavállalók szolgálati elöljárója a Műszaki diszpécser? (2.33.) 
17. Helyettesítse be a hiányzó kifejezéseket az alábbi meghatározásba! 

Űrszelvény: Az űrszelvény a ….. mellett és …. szabadon tartandó 
meghatározott …nek a vágánytengelyre …….. metszete. (2.50.) 

18. Az üzemszünet két menetrendi nap közötti időszak, amikor a berendezések 
karbantartása és javítása történhet. (2.130) 

19. Rendkívüli eseménykor a vonatforgalom minden esetben teljesen lehetetlenné 
válik. (2.134.) 

20. Forgalmi vágányoknak nevezzük a harmadik-sínnel ellátott, fényjelzők által 
szabályozott, a CBTC rendszer felügyelete alatt lévő, olyan vágányok 
összességét, ahol rendszeres vonatközlekedés történik, ide értve: a vonali, az 
állomási kihúzó, és a járműtelepi vágányokat (2.41.) 

21. Mit értünk fizikai térköz meghatározás alatt? (2.57.) 
22. Az állomási forgalmi személyzetek szolgálati beosztásával kinek van döntési 

jogosultsága az alábbi munkakörök közül? (2.24.) 
23. A váltó a vágányba épített olyan szerkezet, amely lehetővé teszi a vasúti 

járművek egyik vágányról a másikra történő folyamatos áthaladását. (2.66) 
24. Melyek a kitérő részei? (2.66.) 
25. Mi minősül biztosított váltónak? (2.67.) 
26. Melyik váltó meghatározásra igaz az alábbi mondat: A jelző- és vasútbiztosító 

berendezés kezelőfelületéről elektromos úton vagy a helyszínen mechanikus 
váltózárral le van zárva, vagy állítását egyéb csúcssínrögzítő szerkezettel 
megakadályozták ? (2.68.) 

27. Statikus követési rend: CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.59.) 

28. Statikus követési rend: A valós fizikai térköz és védőszakaszos térközbiztosítás 
felügyelete alatt jelzőüzemre történő közlekedés. (2.59.) 

29. Dinamikus követési rend:CBTC által, virtuális térközbiztosítási rendszerben, 
kommunikáció alapú vonatvezérlés mellett történő járműtovábbítás. (2.60.) 

30. A KFM a rendkívüli esemény kiváltó okának elhárítására megbízhatja 
valamelyik forgalmi dolgozót vagy forgalmi vizsgával rendelkező műszaki 
dolgozót a helyszíni irányítói feladatokkal. A megbízott dolgozónak az 
elhárítással kapcsolatban rendelkezési joga van, azonban a munkáját a 
szolgálati elöljárója utasításai szerint köteles végezni. (2.37.) 

31. Amennyiben üzemszerű forgalomtól való eltérés vagy rendkívüli esemény 
esetén beavatkozó járművezető szükséges a személyszállító járműre, ki a 
járművezető szolgálat előljárója (2.38.) 
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32. Forgalmi szempontból mely munkakörökkel áll folyamatos kapcsolatban az 
Energiadiszpécser? (2.32.) 

33. Csonka vágánynak nevezzük a vágánykapcsolatos állomások, illetve a 
járműtelepi vágányok energiaemésztő ütközőbakban végződő vágányait. 
(2.46.) 

34. Kétirányú forgalomra berendezett vasúti pályán a közlekedésre kijelölt irány a 
helyes irány. A kijelölt iránnyal ellentétes irány a helytelen irány. (2.44.) 

35. Összekötő vágánynak nevezzük a járműtelep és a forgalmi vágányok között 
lévő vagy két metróvonalat összekötő olyan üzemi vágányt, amely kétirányú 
forgalomra van berendezve. Az összekötő vágányok forgalomtechnológiai 
határán átadó szakaszok találhatók. (2.47.) 

36. Állomásnak nevezzük az vonatforgalom kiszolgálása céljából épített 
létesítményt. A vágánykapcsolatos állomás az vonatforgalom kiszolgálásán 
kívül alkalmas jármű fordításra, vagy egyik vágányról a másikra történő 
közlekedtetésére is. (2.54.) 

37. A menetengedély-határ (a továbbiakban: MAL) a CBTC rendszer által valamely 
védendő objektumra számított megállási pont (funkcionális, biztonsági MAL). 
(2.61) 

38. Váltófelvágásnak minősül, amikor a jármű csúcs felőli irányból a számára 
helytelen irányba álló váltóra ráhalad, és a sínek átállítását a jármű kerekei 
végzik.(2.75.) 

39. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: A váltó állítási 
folyamata közben a vonat csúcs felől érkezik a váltóra? (2.76.) 

40. A biztonságkritikus kezelések során a biztonsági feltételek meglétének 
ellenőrzése a Biztostó berendezés üzemviteli csoportvezető feladata és 
felelőssége. (2.81.) 

41. A fedélzeti automatika – automatikus vonatirányítás (ATO) és automatikus 
vonatvédelem (ATP) – a pályába integrált berendezés, amely az automatikus 
vonattovábbítás céljából került felszerelésre. (2.83.) 

42. Válassza ki a „Csökkentett üzemállapotok közüli 2. visszaesési szint” 
jellemzőit! (2.84.) 

43. A balíz az ATC-vel közlekedő jármű számára a pályán való tartózkodás pontos 
helymeghatározására szolgáló, aktív pályaelem. (2.88.) 

44. Válassza ki a helyes állítást az alábbiak közül, melyik a helyes meghatározás a 
kalibrálás fogalmával kapcsolatban? (2.91.) 

45. Válassza ki a helyes állítást a harmadik sín meghatározásával kapcsolatban! 
(2.92.) 

46. Egy tápkörzet táplálása önállóan nem kapcsolható ki csak párosával.  (2.94.) 
47. Mely munkakör teljeskörű jogosultsága a feszültségmentesnek nyilvánítás? 

(2.100.) 
48. Egy pályaszakasz vagy valamely tápkörzet feszültségmentesnek nyilvánítása 

azt jelenti, hogy a harmadik-sín táplálásának kikapcsolásán túl megtörténtek 
azok a biztonsági intézkedések, amelyek a visszakapcsolás 
megakadályozását, a rövidrezárás és földelés elvégzését, a 
feszültségmentesség ellenőrzését garantálják. A feszültségmentesnek 
nyilvánítás a KFM kizárólagos joga (2.100.) 

49. A vonat tolatás vagy vonatközlekedés céljából összeállított vontató- és 
vontatott járművek egysége.(2.107.) 

50. A pontozott részek helyére válassza ki a megfelelő kifejezéseket: A vonat 
általában állomások közötti közlekedés céljából forgalomba állított olyan 
………., amely az előírt jelzőeszközökkel, felszerelési tárgyakkal, ………… 
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menetokmányokkal el van látva, és amelyen ……………… teljesít szolgálatot. 
A vonatokra vonatkozó rendelkezések érvényesek az egyedül közlekedő 
vontató járművekre is. MTO üzemmódban a vonat járműszemélyzet nélkül 
közlekedik automatikus vonatvédelem alatt, automatikus vonattovábbítással. 
(2.108.) 

51. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatnál alkalmazható sebesség”-gel 
kapcsolatban! A vonatnál alkalmazható sebességet meghatározza: (2.112.) 

52. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a csökkentett üzemi fékút 
meghatározásra! (2.116.) 

53. Válassza ki melyik megfogalmazás igaz a „vonat mozgásképtelenségére”! 
(2.119.) 

54. A kémvonat az üzemszünet után – szükség esetén rendkívüli esemény 
elhárítása után – a forgalmi vágányok ellenőrzése céljából közlekedő vonat. A 
kémvonat utasokat nem szállíthat. (2.121.) 

55. Melyik meghatározásra igaz az alábbi megfogalmazás: „A személyszállító 
járművek javítása után, vagy külön rendelkezésre próbafutást végző vonat”? 
(2.122.) 

56. A szolgálati vonat üzemi szállítások vagy karbantartás kiszolgálása céljából 
forgalomba állított vonat. (2.124.) 

57. Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. (2.126.) 
58. Mit értünk „Üzemkezdet” alatt? (2.127.) 
59. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” esemény! (2.135.) 
60. Havaria esemény : minden olyan hatósági intézkedés, amely az üzemelést 

érinti. (2.134,2.135.) 
61. Mit nevezünk „Üzemszerű forgalom”-nak az M4 metró esetében? (2.131.) 
62. Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi szolgálat feladata? 

(3.2) 
63. Mit kell biztosítania a Forgalmi szolgálatnak? (3.1.) 
64. Válassza ki az alábbi állítások közül, melyik feltétel nem szükséges a forgalmi 

szolgálat ellátásához? (3.3-3.7) 
65. Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető módszerátadó melletti 

gyakoroltatása esetén? (3.11.) 
66. A forgalmi dolgozók a szolgálati beosztásban feltüntetett időpontban és helyen, 

munkára képes állapotban, a formaruha viselésre kötelezettek a Ruhaellátási 
Szabályzatban meghatározott, tiszta formaruhában kötelesek szolgálatra 
jelentkezni. (3.15.) 

67. Válassza ki a helytelen állítást az „Alkohol vagy más tudatmódosító szer 
fogyasztásával” kapcsolatban! (3.17-3.20.) 

68. A munkavállaló a keresőképes igazolás kézhezvételét követő munkanapon 
köteles a szolgálati főnök által meghatározott szolgálati helyen jelenteni a 
munkára képes állapot napját. (3.24.) 

69. Kik nem tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.32.) 
70. Ki engedélyezheti a szolgálati hely elhagyását az alábbi személyek közül? 

(3.35.) 
71. Vonatforgalom irányítási feladat, kommunikáció lebonyolítható-e mobiltelefon 

segítségével? (3.61.) 
72. Személy- vagy forgalombiztonságot veszélyeztető rendelkezést kiadni nem 

szabad. Biztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést semmilyen 
körülmények között nem szabad végrehajtani. Az ilyen esetet jelenteni kell a 
szolgálati főnöknek.(3.62.) 

73. A Parancskönyvbe és a Rendelkezések könyvébe bejegyzett utasítások és 
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rendelkezések betartása kötelező.(3.69.) 
74. Válassza ki a helytelen állítást a szóbeli rendelkezések előírásaival 

kapcsolatosan! 
75. Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal ellentétes 

rendelkezéssel” kapcsolatban! (3.73.) 
76. Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? (3.83) 
77. Mikortól van érvényben az írásbeli rendelkezés? (3.85.) 
78. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés? (3.86.) 
79. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” 

kapcsolatban! (4.14.) 
80. Válassza ki a helyes állítást, a „vonal forgalomba helyezésével” kapcsolatban! 

(4.15.) 
81. Ki adja le az üzemkezdetre figyelmeztető jelzéseket? (4.17.) 
82. Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba helyezése során adott 

figyelmeztető jelzésekkel” kapcsolatban! (4.18.) 
83. Mit jelent a munkalap leadása a   vonal forgalomba helyezési eljárása során? 

(4.22.) 
84. Válassza ki a helytelen előírást az üzemszünet utáni kiléptetésekkel 

kapcsolatban! (4.26.) 
85. Ki nem köteles jelenteni a KFM felé a forgalomba helyezési eljárással 

kapcsolatosan? (4.27.) 
86. A központilag vezérelt váltók üzemszerű működésének megállapításához, 

mennyi próbaállítást kell végrehajtania kötelezően a váltók próbáját végző 
munkavállalónak? 4.41.) 

87. Válassza ki, melyik az utolsó folyamat feladat a feszültség alá helyezési eljárás 
esetén!? (4.44.) 

88. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével megbízott 
forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette, a pálya feszültség alá helyezését 
nem rendelheti el a szükséges biztonsági intézkedések megtétele nélkül még 
akkor sem, ha a feszültség alá helyezés időpontja elérkezett.(4.45.) 

89. Válassza ki a helytelen szabályzati előírást! A feszültségmentesítés több 
lépésben megvalósuló összetett folyamat, amely…-ból tevődik össze. (4.173.) 

90. Mi a teendő ha a kijelölt személyszállító járművezető a a jármű vezetői konzol 
fedél nyitása során a kulcsot beletöri a zárszerkezetbe? (5.18.-5.19.) 

91. Válassza ki a helytelen állítást! A vonatot üzemképtelennek kell nyilvánítani, 
ha: (5.22.) 

92. M4 Metró személyszállító vonatközlekedésében alkalmazható-e a foglalt 
vágányra járás? (5.84.) 

93. Válassza ki a helytelen előírást a pályára leesett tárgy esetén követendő 
eljárással kapcsolatban! (5.104-5.105.) 

94. Mit jelent a DET-es IOS üzenet? (5.152.) 
95. Járművezető felügyelete mellett a vezetői konzolfedél eltávolítása illetve 

felhelyezésére mikor kerülhet sor? (5.166.) 
96. Válassza ki a helytelen előírást, az üzemképtelenné minősített vonattal 

kapcsolatosan! (5.179.) 
97. Pályameghibásodás esetén a PFT dolgozó jelentésében mit kell meghatározni 

kötelezően az alábbiak közül? Nevezze meg a helytelen választ! (5.277.) 
98. A váltómeghibásodásakor a KFM által kiküldött személy, miről kell 

meggyőződjön, hogy váltó egyértelműen használható forgalmi szempontból? 
Nevezze meg a helytelen válaszlehetőséget! (5.332.) 

99. Válassza ki a helytelen állítást PPE modulhiba elhárítási előírásaival 
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kapcsolatosan! (5.382-5.386.) 
100. Mikor rendel ki a helyszínre helyszíni megbízottat a KFM? (6.8) 
101. Válassza ki a helyes állítást a Feszültség alatti pályára történő belépés 

szabályzati előírásai közül! (6.12.) 
102. Válassza ki a helytelen állítást! Indokolt esetben az alábbi munkák 

végezhetők feszültség alatti pályán: (6.19.) 
103. Milyen feltétellel lehet feszültség alatti pályára belépni? (6.23.) 
104. Feszültség alatti munkavégzés esetén, amennyiben pályára való 

belépéssel lehet csak elhárítani a hibát, milyen felszerelési tárgyakkal kell 
rendelkeznie a munkacsapatnak? (6.30.) 

105. Válassza ki a helyes előírást, amennyiben fesz.alatti pályán 
munkavégzés történik, legfeljebb mekkora sebesség (6.40.) 

106. A DBR M4 Metróvonalon, hogyan lehetséges rendkívüli 
feszültségmentesítés? Válassza ki a helytelen állítást! (6.52.) 

107. A harmadik-sín feszültség alatti állapotában a menekítőjárdát 
menekítésre, vagy a jármű gyalogos megközelítésére használni tilos! Az ajtó 
nyítását követően a KFM köteles az állomás forgalmi személyzetét a 
helyszínre küldeni. (6.64.-6.65.) 

108. Válassza ki a helytelen előírást az „Állomási tűz esetén követendő” 
eljárás esetében (6.93.) 

109. Válassza ki a helytelen előírást az „Tűz esetén követendő” eljárás 
esetében (6.132.) 

110. Mi a teendő felszínről lefolyó vagy alagúti vízbetörés esetén ha a 
peronon, pályán jelentkező víz mennyisége olyan mértékű, hogy a vontatási 
áramellátást veszélyezteti? (7.31.) 

111. Válassza ki a helytelen választ! Milyen tárgyi feltételekkel történik a 
pályára lépés üzemszünetben? (8.8) 

112. Ha a munkavégzés a pálya vagy a harmadik-sín megbontásával jár, 
mikor engedélyezhető az üzemszüneti munkavégzés? (8.13.) 

113. Válassza ki a helytelen választ! Hogyan történik a pályára és alagútba 
üzemszünetben belépés? (8.15.) 

114. Ki állíthat ki üzemszüneti munkavégzéseknél használatos munkalapot 
(8.16.) 

115. Üzemszüneti belépés esetén a hány példányos a munkaalapot 
alkalmazunk az M4 területén? (8.17.) 

116. Üzemszüneti munkavégés esetén, amennyiben a pályára történik a 
belépés, mivel történik a belépés dokumentálása (8.18.) 

117. Szükséges-e minden esetben dokumentálni az üzemszünetben pályára 
lépő munkacsapatokat? (8.20-8.21.) 

118. Amennyiben a szolgálati vonat feszültség alatti pályán közlekedik ki a 
felelős személy a szállított munkacsapat tagjainak testi épségéért? (8.31.) 

119. A szolgálati vonatok közlekedésével kapcsolatos forgalmazás 
rádiótelefonon történik. A szolgálati vonat közlekedése során, állomási vagy 
állomásközi tartózkodások alatt a rádiótelefont kikapcsolni szigorúan tilos! 
(8.45.) 

120. A szolgálati helyen rendszeresített okmányokat a szolgálati helyről 
elvinni, lapjait kitépni, megrongálni vagy egyéb más módon olvashatatlanná 
tenni, elektronikus úton vezetett okmányt törölni tilos! (13.53.) 

121. Válassza ki a helytelen állítást a „Szolgálati okmányok vezetésével” 
kapcsolatban! (13.55.) 

122. Az F.2. Forgalmi Utasítás hatálya kiterjed-e külső vállalkozókra? (1.2.) 
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123. Mi az előírás a F 2. Utasítás ismeretéről? (1.11.) 
124. Mit ír elő az F.2. Utasítás a külső vállalkozók munkavállalói számára? 

(1.11) 
125. Mit nevezünk "végrehajtó forgalmi szolgálatnak"? (2.4.) 
126. Mit nevezünk "társszolgálatnak"? (2.5.) 
127. Mit nevezünk "rendelkezések könyve"-nek? (2.14.) 
128. Mit ért értesítő könyv alatt és mi a célja? (2.15.) 
129. Mit nevezünk rendelkezésnek? (2.16.) 
130. Mit jelent a "döntési jogosultság"? (2.18.) 
131. Mit jelent az "intézkedési jog"? (2.19.) 
132. Mit jelent az állomási diszpécser-járművezető munkakör? (2.25.) 
133. Mi a feladata a kocsiszíni diszpécsernek? (2.26.) 
134. Mi a feladata a mozgató járművezetőnek? (2.29.) 
135. Mit ért a beavatkozó járművezető tevékenységi körén? (2.38.) 
136. Mit ért központi járműfelügyelet alatt? (2.39) 
137. Lehet-e fedélzeti járműfelügyeletet ellátni, járművezetői képesítés 

nélkül? (2.39) 
138. Mit ért váltókezelő tevékenység alatt? (2.40.) 
139. Mit nevezünk lezárható váltónak? (2.69) 
140. Mit nevezünk aláváltásnak? (2.76.) 
141. Mit nevezünk forgalom leállításának? (2.77.) 
142. Mit nevezünk forgalom korlátozásának? (2.78.) 
143. Mi az alagúti kioldó (TPEP) áramkör feladata? (2.99) 
144. Mit nevezünk személyszállító vonatnak? (2.109.) 
145. Mit nevezünk tesztvonatnak? (2.123.) 
146. Mit nevezünk havária eseménynek? (2.135.) 
147. Az alábbiak közül mi a forgalmi szolgálat feladata? (3.2.) 
148. A kiképzés alatt álló személyek mikor végezhetnek gyakorlati munkát? 

(3.9) 
149. Az alábbiak közül mi a kiképzett dolgozó kötelessége? (3.14.) 
150. Mi a kötelessége a forgalmi dolgozónak, ha a szolgálatra jelentkezés 

helyén a kiadott rendelkezéseket nem tudja elolvasni? (3.26.) 
151. A forgalmi dolgozó kötelezhető-e a megjelölt munkaidején túli szolgálat 

teljesítésére? (3.28.) 
152. Hangrögzítő berendezésre kapcsolt hírközlőeszköznek számít-e a 

szolgálati mobiltelefon? (3.61.) 
153. Milyen előírás vonatkozik a Parancskönyvbe és a Rendelkezések 

könyvébe bejegyzett utasítások és rendelkezések betartására vonatkozóan? 
(3.69.) 

154. Milyen előírás vonatkozik a rádiótelefonra érkező hívásra vonatkozóan? 
(3.77) 

155. Hol kell szabályozni a rádióforgalmazásra vonatkozó részletes 
szabályokat? (3.82.) 

156. Milyen előírás vonatkozik a monitorok, számítógépek kezelő általi 
hangbeállítására? (3.103.) 

157. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.15.) 
158. A KFM mindaddig, amíg a munkacsapatok be- és kiléptetésével 

megbízott valamennyi forgalmi dolgozó jelentését meg nem tette... (4.45.) 
159. Mi a teendő feszültség alá helyezés előtt, ha nem teljes körű a jelentés 

leadás? (4.46) 
160. Hogyan történik írásban feszültség alá helyezésről vonatkozó 
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rendelkezés kiadása? (4.48.) 
161. Hogyan kell megválasztani a biztonsági járat sebességét? (4.79.) 
162. Kik szállíthatók a biztonsági járattal? (4.83) 
163. Hogyan lehet vonattal szolgálati küldeményt alagútba szállítani? (4.157) 
164. A harmadik-sín kikapcsolása után mi biztosítja a rövidre zárást-

földelést? (4.174.) 
165. Mi a KFM kötelezettsége, ha pályahibáról kap jelzést? (5.263.) 
166. Mit kell tartalmaznia a PFT dolgozó jelentésének? (5.276.) 
167. Mi a kötelessége a KFM-nek a PFT dolgozó és a szemlére kirendelt 

beavatkozó járművezető jelentése birtokában? (5.278.) 
168. Sínáramkör meghibásodás esetén a rendszernek milyen hibaüzenete 

van? (5.309) 
169. Milyen esetben közelítheti meg vonattal a szemrevételezésre kijelölt 

területet a kiérkező PFT szakember? (5.317.) 
170. Mi az eljárás, ha valamely külső vállalkozó munkavégzéséhez is 

szükséges feszültség és forgalom alatti pályára belépés? (6.17) 
171. Indokolt esetben az alábbiak közül mely munkák végezhetők feszültség 

alatti pályán? (6.19.) 
172. Mi az eljárás, ha vonattal kell belépni a feszültség és forgalom alatti 

pályára? (6.20.) 
173. Hol történhet munkavégzés feszültség és forgalom alatti pályán 

vonatforgalom mellett? (6.21.) 
174. Az alábbiak közül mi a feltétele a feszültség- és forgalom alatti pályán, 

illetve az alagúti vagy elzárt területen történő munkavégzésnek? (6.22.) 
175. Milyen feltételek mellett lehet vonalalagúti területre, műtárgyba 

gyalogosan belépni? (6.23.) 
176. Vonal alagúti területen, vágánytérbe pályaszintre történő belépés esetén 

mit köteles tenni a KFM? (6.25.) 
177. Hol szabad belépni a pályára, vonalalagúti területen vágánytérbe, 

feszültség alatt? (6.25.) 
178. Milyen esetben folytathatja útját a valamely műtárgyba beléptetést végző 

vonat? (6.36.) 
179. Mennyi az engedélyezett legnagyobb sebesség az alagúti munkavégzés 

helyén? (Fesz.alatti pályán) (6.40.) 
180. Milyen feltétellel rendelhető ki vonat, ki vagy belépő munkacsapat 

szállítására? (6.32.) 
181. Az alábbiak közül mi a teendője a BLP-nak és a KFM-nek a vonatról 

érkező tűzriasztás esetén? (6.131.) 
182. Mit köteles biztosítani a KFM ha az állomáson tűz vagy égő vonat van? 

(6.133.) 
183. Átszálló állomásokon (más vonalra) mit kell ellenőrizni tűz esetén? 

(6.135.) 
184. Melyik a helyes állítás? (6.216.) 
185. Ki és milyen feltételekkel rendelhet el állomástávolságú közlekedést? 

(6.230) 
186. Mely felsorolás tekintendő havária eseménynek? (7.1) 
187. Havária esemény bekövetkeztekor mi a forgalmi szolgálat feladata? 

(7.3.) 
188. Melyik a helyes eljárás bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) esetén? 

(7.21.) 
189. Mi az eljárás, ha a vízbetörés olyan mértékű, hogy a vontatási 
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áramellátást is veszélyezteti? (7.32.) 
190. Mit ért a helyszín biztosításán? (7.33.) 
191. Mi a helyszínt biztosító személy alapvető feladata az alábbiak közül? 

(7.34.) 
192. Hogy történik a szolgálati vonatok mozgásának szervezése? (8.7) 
193. Mi az előírás tolt menetben történő tolatási mozgás esetére? (9.14.) 
194. Mennyi a járműtelepen alkalmazható sebesség és az alkalmazható 

üzemmód harmadik-sínnel ellátott vágányokon? (9.30.) 
195. Milyen állásba kell tartani a járműtelepi (egyéb) vágányokban levő 

váltókat? (9.39) 
196. Ki állíthatja a helyszíni állítású váltókat? (9.41.) 

 
Szóbeli vizsgakérdések 

 

1. Hol érvényes a DBR metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? (F.2. 1.1.) 

2. Kikre terjed ki és kikre kötelező érvényű a DBR metróvonal F.2. Forgalmi 

Utasítása? (F.2. 1.2., 1.3.) 

3. Mit tartalmaz a DBR metróvonal F. 2. Forgalmi Utasítása az alábbiak 

közül?(F.2. 1.4.) 

4. Kinek kell ismernie a DBR metróvonal F.2. Forgalmi utasításának 

szövegét?(F.2. 1.11.,1.12.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálat, végrehajtó forgalmi 

szolgálat, társszolgálat! (F.2. 2.3., 2.4.,2.5.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálati főnök! 

(F.2. 2.8., .9.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: rendelkezés, rendelkezési jog átadása, 

intézkedési jog! (F.2. 2.16., 2.17., 2.19.) 

8. Ismertesse a következő fogalmat: központi forgalmi menetirányító! (F.2. 

2.20.) 

9. Rendkívüli esemény esetén milyen rendelkezési joga van a KFM-nek? 

(F.2. 2.20.) 

10. Ismertesse a következő fogalmat: block-post járműtelepi forgalmi 

szolgálattevő!(F.2. 2.21.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: központi utasforgalomirányító 

diszpécser, állomási diszpécser – járművezető! (F.2. 2.23., 2.25.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: energiadiszpécser, műszaki diszpécser, 

műszaki ügyeletes! (F.2. 2.32.-2.34.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: biztosítóberendezés-üzemviteli 

csoportvezető, pályamester, központi forgalmi menetirányító helyszíni 

megbízottja! (F.2. 2.2.35.-2.37.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi vágányok, járműtelepi 

vágányok, jobb vágány – bal vágány! (F.2. 2.41.-2.43.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: helyes – helytelen irány, kihúzó vágány, 

csonka vágány! (F.2. 2.44.-2.46.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: összekötő vágány, űrszelvény, 
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rakszelvény! (F.2. 2.47., 2.50., 2.51.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: állomás, állomásköz, térköz! (F.2. 

2.54.-2.56.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat:   járműtelep,   próbapálya,   kitérő! 

(F.2. 2.64.-2.66.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: váltó helyes állása, váltófelvágás, 

aláváltás! (F.2. 2.74.-2.76.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalom leállítása, forgalom 

korlátozása!(F.2. 2.79., 2.80.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre nem 

tervezett vágányzár! (F.2. 2.41, 2.42, 2.54, 2.63) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín 

áthidalhatatlan megszakítása, tápkörzet! (F.2. 2.92.-2.94.) 

23. Ismertesse a következő fogalmakat: rövidrezáró-földelő megszakító, 

rövidrezáró kézi készülék, feszültségmentesnek nyilvánítás!(F.2. 2.95., 2.96., 

2.100.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: hírközlő berendezések, hangrögzítő 

berendezés, jármű megfutamodás! (F.2. 2.103.-2.106.) 

25. Ismertesse a következő fogalmakat: vonatfordítás, biztonsági járat, szolgálati 

vonat! (F.2. 2.111., 2.121., 2.124.) 

26. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi nap, 

üzemkezdet!(F.2. 2.125.-2.127.) 
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27. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalomba helyezés, üzemidő 

üzemszünet, üzemszerű forgalom! (F.2. 2.128.- 2.131.) 

28. Ismertesse a következő fogalmakat: eltérés az üzemszerű forgalomtól, 

rendkívüli esemény, havária esemény! (F.2. 2.133., 2.134., 2.135.) 

29. Ismertesse az önálló szolgálatvégzés feltételeit! (F.2. 3.8-3.14.) 

30. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy 

a leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban?(F.2. 3.17.-3.20.) 

31. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra vonatkozó előírásokat! (F.2. 

3.32.-3.33.)) 

32. Hogyan és milyen feltételekkel hagyhatja el a szolgálatban lévő dolgozó a 

szolgálati helyét? (F.2. 3.35.-3.36.) 

33. Ismertesse a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! (F.2. 3.39.-3.48.) 

34. Hogyan végezhet munkát szolgálatban nem lévő, vagy más szolgálati ág 

dolgozója a szolgálatban lévők helyett? (F.2. 3.45.) 

35. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az Utasításokban 

nincs szabályozva, hogyan kell eljárni? (F.2. 3.47.) 

36. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (F.2. 3.49.-3.52.) 

37. Ismertesse a szolgálati út betartására vonatkozó előírásokat!(F.2. 3.53.- 

3.55.) 

38. Ki és hogyan adhat ki rendelkezést? (F.2. 3.56.-3.58.) 

39. Hogyan köteles a megbízott személy a rendelkezési jog átadása esetén, a 

helyszínen tevékenykedni? (F.2. 3.59.-3.60.) 

40. Kiadható-e rendelkezés szolgálati mobiltelefonnal? (F.2. 3.61.) 

41. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától személy-, vagy 

forgalombiztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést kap? 

(F.2. 3.62.) 

42. Ismertesse a szóbeli rendelkezések kiadására vonatkozó előírásokat! 

(F.2. 3.70.-3.74.) 

43. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (F.2. 3.73.) 

44. Ismertesse a rádiótelefonon kiadott szóbeli rendelkezésekre vonatkozó 

előírásokat! (F.2. 3.75.-3.81.) 

45. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? (F.2. 4.14.) 

46. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (F.2. 4.15.) 

47. Az áramszedő sínt mikor kell feszültség alattinak tekinteni? (F.2. 4.9.) 

48. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során adott, üzemkezdetre 

figyelmeztető jelzéseket és ezek jelentését! (F.2. 4.17.-4.20.) 

49. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (F.2. 

4.22.) 

50. Kik kötelesek jelenteni a feszültség alá helyezés előtt a központi forgalmi 

menetirányítónak? (F.2. 4.26.-4.27.) 

51. Hogyan intézkedhet a jelentést adó dolgozó a jelentése leadása után? 

(F.2. 4.33.-4.34.) 
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52. Ismertesse a pálya feszültség alá helyezésének folyamatát! (F.2. 4.42 -4.44.) 

53. Kik szállíthatók illetve kik nem szállíthatók a biztonsági járattal? (F.2. 

4.83.) 

54. Mi a teendő, ha metró dolgozó sötét zárjelzőt vagy hibás fényszórót 

észlel?(F.2. 4.89.) 

55. Mikor tekinthető forgalommentesnek a pálya? (F.2. 4.164.) 

56. Mikor és hogyan rendelhető el a vonal feszültségmentesítése?(F.2. 4.168.) 

57. Ki köteles az állomást üzemszerűen lezárni? (F.2. 4.171.) 

58. Mikor rendelheti el a KFM a forgalmi vágányok feszültségmenetsítését? 

Sorolja fel a lépéseit! (F.2. 4.172.-4.173.) 

59. Kiket értesít a KFM a feszültségmentes állapotról? (F.2. 4.180.) 

60. Milyen szabály vonatkozik az üzemidő alatti vonali 

szerelvénytárolásra?(F.2.4.144.-4.145.) 

61. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés fogalmát, és ebben az 

esetben követendő általános előírásokat! Mikor szabad eltérni az üzemszerű 

forgalomtól? (F.2. 2.133., 5.1., 5.3.-5.4.) 

62. Mi a teendő, ha a vonatról padlólemez alatti vagy feletti füst- vagy tűzriasztás 

érkezik? (F.2. 5.194.-5.196.) 

63. Mi a teendő, ha a metró dolgozó nyitott ajtóval való vonat elindulást 

észlel?(F.2. 5.219.) 

64. Ismertesse a pálya meghibásodása estén követendő eljárást!(F.2. 5.261.- 

5.279.) 

65. Meddig tartható fenn a forgalom, ha vízszint emelkedés van a pályán és a 

harmadik-sín védőburkolat sérülése esetén? (F.2. 5.281.-5.282.) 

66. Hogyan közlekedtethető el MTO-ban a vonat feszültség- és forgalom alatti 

pályán tartózkodó munkacsapat mellet?(F.2. 5.294.) 

67. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó?     (F.2. 5.332.) 

68. Mivel kell rendelkeznie a rádióforgalmazás figyelésére kötelezett 

dolgozónak? Meddig tarható fenn a forgalom, ha rádiótelefon hálózat 

meghibásodott? (F.2. 5.393., 5.395.) 

69. Mit kell tenni rendkívüli esemény esetén?       (F.2. 6.1.-6.4.) 

70. Milyen feladatai vannak a helyszíni megbízottnak rendkívüliesemény 

bekövetkezésekor? Hogyan köteles a helyszíni megbízott 

tevékenykedni?(F.2. 6.8.-6.9.) 

71. Kinek az engedélyével és milyen esetekben lehetséges a feszültség és 

forgalom alatti pályára való belépés? (F.2. 6.12.-6.13.) 

72. Milyen feltételekkel adható ki a „Feszültség és forgalom alatti pályára való 

belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”? (F.2. 6.14.-6.15.) 

73. Kiknek kell rendelkezésre bocsátani a „Feszültség és forgalom alatti pályára 

való belépésre, munkavégzésre jogosító igazolvány”-nyal rendelkezők 

névsorát? (F.2. 6.16.) 
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74. Feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodókról mit tartalmaz a 

nyilvántartás és milyen munkák végezhetők? (F.2. 6.18.-6.19.) 

75. Hogyan lehet elsősorban belépni feszültség és forgalom alatti pályára a DBR 

metróvonalon? (F.2. 6.20.-6.25.) 

76. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (F.2. 6.27.-6.29.) 

77. Mivel kell rendelkezniük a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 

dolgozóknak és mit vihetnek magukkal? (F.2. 6.30.-6.31.) 

78. Hogyan történik a belépés gyalogosan a feszültség és forgalom alatti 

pályára?(F.2. 6.32.) 

79. Hogyan történik a vonattal a feszültség és forgalom alatti pályára való 

belépés?(F.2. 6.33.-6.34.) 

80. Mikor folytathatja a beléptetést végző vonat az útját? (F.2.6.36.-6.39.) 

81. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés helyén? Hogyan lehet 

más munkaterületre áttérni? (F.2. 6.42.-6.44.) 

82. Hogyan történik a kilépés a feszültség és forgalom alatti pályáról? (F.2. 

6.45.-6.49.) 

83. Ismertesse a KFM-en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés 

szabályait! (F.2. 6.59.-6.62.) 

84. Hol van elhelyezve és mire szolgál a PPE automatika? PPE vagy PEP 

működés esetén mi a metródolgozó kötelessége? (F.2. 6.63.-6.65.) 

85. Mi a teendő, ha a metró területén bárki tüzet észlel? (F.2. 6.119.-6.124.) 

86. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? (F.2. 6.132.-6.135.) 

87. A műszaki ügyeletes kinek az utasítására hajtja végre a tűzeseti 

beavatkozásokat? (F.2. 6.136.) 

88. Milyen feladatai vannak az EDI-nek és a KUD-nak tűzesetén?(F.2. 6.137.- 

6.138.) 

89. A műszaki ügyeletes kinek köteles jelenteni a tűzjelzés valódiságát? 

(F.2. 6.139.) 

90. Mi a műszaki ügyeletes feladata a Tűzoltóság kiérkezéséig? (F.2. 

6.140.-6.141.) 

91. Mi a feladata az állomáson tartózkodó, munkát végző személyeknek 

tűzriasztás esetén? (F.2. 6.146.) 

92. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró-dolgozó hová köteles menni? 

(F.2. 6.147.) 

93. Milyen kötelessége van a metródolgozóknak, ha változás történik tűz 

esetén? (F.2. 6.150.) 

94. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén?(F.2. 6.163.) 

95. Mi a kötelessége a metró dolgozóknak, ha a metró területén utasbalesetet 

vagy rosszullétet észlel? (F.2. 6.169.) 

96. Milyen eseteket kell havária eseménynek tekinteni? Mi az elsődleges feladat 

havária esemény bekövetkezésekor? (F.2. 7.1.-7.2.) 
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97. Milyen kötelessége van a metródolgozóknak a kiérkező hatóságokkal 

kapcsolatban? (F.2. 7.8.) 

98. Mi a teendő, ha gyanús csomag, robbanóanyag észlelése történik?(F.2. 

7.19.-7.20.) 

99. Ismertesse az „üzemszünet”  fogalmát és az üzemszüneti

munkák megszervezésének rendjét! (F.2. 130., 8.1.-8.7.) 

100. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán 

munkát végző dolgozónak? (F.2. 8.8.) 

101. Hogyan közlekedni a feszültség és forgalommentes

pályán? (F.2.8.9.-8.12.) 

102. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával 

jár,milyen feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes 

pályán? (F.2. 8.13.-8.14.) 

103. Mikor engedélyezhető a belépés feszültségmentes pályára?(F.2. 

8.15.) 

104. Ismertesse a feszültség és forgalommentes pályára való belépés 

rendjét! (F.2. 8.15.-8.27.) 

105. Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik sínnel ellátott 

vágányaira a belépés üzemidőben? (F.2. 11.11.) 

106. Hogyan történik a be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel 

ellátott vágányira? (F.2. 11.10.-11.14.) 

107. Ismertesse a szolgálati vonatok számozását! (F.2. 13.51.) 

108. Hogyan kell vezetni a szolgálati okmányokat? (F.2. 13.52.-13.59.) 

109. Minek kell tekinteni az utasításban előírt munkalapot?(F.2. 13.69.) 

 

 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 
Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt 

kérdésekre legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga 

előfeltétele. 

Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

A megfelelt szinthez 45 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 
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• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. Dél-Buda – Rákospalota M4 metróvonal 

F.2. Forgalmi Utasítás (VHF/75600-1/2017-NFM) hatálya alá
 tartozó pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos 
fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott 
jelzéseket, a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a 
használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő közlekedés 
szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító és a szolgálati vonat közlekedése- 

, tolatás-, próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés 
során alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, valamint a V.1. Szolgálati Szabályzat-, és a 
SZVVHU vonatkozó előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok 
főbb jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését, a vonatok számozását. 

• Ismeri a Metró vasúti pályával kapcsolatos alapfogalmakat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a mozgólépcsők forgalmi üzemeltetésével 
és az állomások utasforgalmának megszervezésével kapcsolatos 
szabályokat. 
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43. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, 

VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (BKV ZRT. 

MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. SZ. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS 

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 25 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/2867/2018-NFM), 

• 25 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/2867-1/2018-NFM) 

• 10 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT V.1. Szolgálati 
Szabályzatból (2018.07.06.) 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc 

 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet 
helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/2867/2018-NFM), 

• 3 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/2867-1/2018-NFM) 

• 2 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT V.1. Szolgálati 
Szabályzatból (2018.07.06.) 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 

 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!) 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/2867/2018-NFM) 

 
1. I. Fejezet: Az utasítás hatálya, tartalma 

1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás jóváhagyása, életbeléptetése 
1.3. Az utasítás tartalma 
1.4. Az utasítás ismerete 

 

2. II. Fejezet: Általános rendelkezések 
2.1. Jelzések 
2.2. A jelzések szerepe 
2.3. A jelzések adása, megfigyelése 
2.4. A jelzés parancselve 
2.5. Jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek 
2.6. Jelzők, jelzőeszközök 
2.7. Figyelmeztető jelek 
2.8. A jelzések csoportosítása 
2.9. Követelmények a jelzésekkel szemben 
2.10. Követelmények a kézi jelzések adásával szemben 
2.11. Egyidőben adott eltérő értelmű jelzések 
2.12. Kétes jelzés 
2.13. Távolbalátás korlátozottsága 
2.14. Szabadlátás korlátozottsága 
2.15. A jelzők csoportosítása 
2.16. Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek kivilágítása 
2.17. Felszerelés jelzőeszközökkel 
2.18. Felelősség a jelzők, jelzőeszközök elhelyezéséért és karbantartásáért 
2.19. A jelzők elhelyezése 

 
3. III. Fejezet: Főjelzők és Jelzéseik 

3.1. Általános rendelkezések 
3.2. Kifejezhető jelzési fogalmak 
3.3. A főjelzők jelölése 
3.4. A főjelzők láthatósága 
3.5. A főjelzők jelzései 
3.6. Továbbhaladást engedélyező jelzések 
3.7. Továbbhaladást tiltó jelzés 
3.8. A főjelzők jelzési parancsainak értelmezése 
 

4. IV. Fejezet: Érvénytelen és használhatatlan jelzők 
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4.1. Érvénytelenítő jelzés 
4.2. Használhatatlan jelzők 

5. V. Fejezet: Egyéb jelzők 
5.1. Váltójelző 
5.2. A váltójelző jelzései 
5.3. Az ellensúly jelzései 
5.4. A váltójelző kivilágítása 
5.5. Feszültségállapot jelző 
5.6. A feszültségállapot jelző jelzései 
5.7. A pályára engedélyezett sebesség jelzései 
5.8. Sebességjelző 
5.9. Sebesség előjelző 
5.10. A sebességjelző és a sebesség előjelző alkalmazása 
5.11. Áramot kikapcsolni! jelző 
5.12. Fékezés kezdete jelző 
5.13. Szakasz-szigetelő jelző 
5.14. Megállás helye jelző 
5.15. Biztonsági-határ jelző 
5.16. Engedélykérés kötelező! jelző 
5.17. Villamos üzemű jármű állj! jelző 
5.18. Vágányzáró jelző 
5.19. Jelzések a járműveken 

 
6. VI. Fejezet: Jelzőeszközök és jelzések 

6.1. Pályán munkások dolgoznak 
6.2. Megállj! jelzőeszköz 
6.3. MILLFAV dolgozóinak kézi jelzései 
6.4. A kézi jelzések adásmódja 
6.5. Állomáson alkalmazandó kézi jelzések 
6.6. A kézi jelzések alkalmazása 
6.7. A járművezetők hangjelzései 
6.8. Indításjelzés 
6.9. Figyelj! jelzés 
6.10. Vészjelzés 

 
7. VII. Fejezet + 1.sz. melléklet : Figyelmeztető jelek; Szolgálatban lévő dolgozók 

felszerelése jelzőeszközzel  
7.1. Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 
7.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
7.3. Menetirány szerinti jobb oldalra áthelyezett jelzőre figyelmeztető jel 
7.4. Távolságjelző 
7.5. Vonathossz jelző 
7.6. Szelvény-tábla 
7.7. Főjelzők szám-vagy betűjele 
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/2867-1/2018-NFM) 

 

1. I. Fejezet: Általános rendelkezések 
1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás tartalma 
1.3. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.4. Az utasítás ismerete 
1.5. Kiegészítő utasítások 

 
2. II. Fejezet: Meghatározások 

2.1. Igazgatóság 
2.2. Szakterület 
2.3. Forgalmi szolgálat 
2.4. Társszolgálat 
2.5. Forgalmi szakvizsga 
2.6. Forgalmi vizsga 
2.7. Szolgálati főnök 
2.8. Szolgálati elöljáró 
2.9. Szolgálati út 
2.10. Munkavállaló 
2.11. Szolgálati hely 
2.12. Szolgálati okmány 
2.13. Parancskönyv 
2.14. Rendelkezés 
2.15. Rendelkezési jog átadása 
2.16. Központi forgalmi menetirányító 
2.17. Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) 
2.18. Forgalmi szolgálattevő (FSZT) 
2.19. Műszakvezető diszpécser 
2.20. KFM megbízottja 
2.21. Peronőr 
2.22. Váltókezelő 
2.23. Térfelvigyázó 
2.24. Járművezető instruktor 
2.25. Járművezető 
2.26. Tolatásvezető 
2.27. Áramellátási Zavarelháritási Szolgálat (ÁZÜ), Energiadiszpécser 
2.28. Műszaki diszpécser 
2.29. Műszaki ügyeletes 
2.30. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.31. Pályamester 
2.32. Űrszelvény 
2.33. Rakszelvény 
2.34. Forgalmi vágányok 
2.35. Kezdőpont, végpont 
2.36. Jobb vágány, bal vágány 
2.37. Helyes irány, helytelen irány 
2.38. Menetirány szerinti jobb oldal, bal oldal 
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2.39. Kihúzó vágány 
2.40. Csonka vágány 
2.41. Vágányzár 
2.42. Vágányút 
2.43. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.44. Állomás 
2.45. Állomásköz 
2.46. Térköz 
2.47. Közlekedés állomástávolságba 
2.48. Foglalt vágányra járás 
2.49. Járműtelep 
2.50. Kitérő 
2.51. Kitérők számozása 
2.52. Biztosított váltó 
2.53. Lezárt váltó 
2.54. Le nem zárt váltó 
2.55. Érintett váltó 
2.56. Védőváltó 
2.57. A váltó helyes állása 
2.58. Váltófelvágás 
2.59. Felsővezeték 
2.60. Táplálási szakasz (tápkörzet) 
2.61. Földelő-szakaszoló 
2.62. Központi berendezés 
2.63. Távvezérlő rendszer 
2.64. Kezelési körzet 
2.65. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.66. Hírközlő berendezés 
2.67. Hangrögzítő berendezés 
2.68. Tolatás 
2.69. Tolt vonat 
2.70. Visszatolás 
2.71. Járműmegfutamodás 
2.72. Szerelvény 
2.73. Vonat 
2.74. Vonatmozgás 
2.75. Vonatfordítás 
2.76. A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség 
2.77. Menetdiagram 
2.78. Üzemi fékút 
2.79. Vészfékút 
2.80. Csökkentett fékút 
2.81. A vonat üzemképtelen 
2.82. A vonat mozgásképtelen 
2.83. A vonat gördülésképtelen 
2.84. Biztonsági járat 
2.85. Próbavonat 
2.86. Tanuló-vonat 
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2.87. Kiskocsi 
2.88. Szolgálati vonat 
2.89. TVG-menet 
2.90. Menetrend 
2.91. Menetrendi nap 
2.92. Üzemkezdet 
2.93. Forgalomba helyezés 
2.94. Üzemidő 
2.95. Üzemszünet 
2.96. Üzemszerű forgalom 
2.97. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
2.98. Rendkívüli esemény 
2.99. Havaria Esemény 
2.100. Forgalom leállítás 
2.101. Forgalom korlátozás 
2.102. Biztonságkritikus kezelés 
2.103. Indításjelzés 
2.104. Esélyegyenlőségi lámpa 

 

3. III. Fejezet: A forgalmi szolgálat ellátása 
3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásnak feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Felügyelet alatti munkavégzés 
3.5. Vizsga megismétlése 
3.6. Önképzés 
3.7. Szolgálatra jelentkezés 
3.8. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása 
3.9. Betegség bejelentése 
3.10. Szolgálat átadás, átvétel 
3.11. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.12. Szolgálat ellenőrzése 
3.13. Szolgálati fegyelem 
3.14. Szolgálati felelősség 
3.15. Szolgálati út 
3.16. Rendelkezések kiadása 
3.17. Szóbeli rendelkezések 
3.18. Írásbeli rendelkezések 

 

4. IV. Fejezet: Üzemszerű forgalom 
4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Jelentési kötelezettség 
4.3. A menetrendszerű közlekedés 
4.4. A menetrend meghirdetése 
4.5. Menetrend egyeztetés 
4.6. A vonal forgalomba helyezése 
4.7. Jelentési kötelezettségek 
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4.8. A váltók próbája 
4.9. A felsővezeték feszültség alá helyezése 
4.10. Biztonsági járat 
4.11. Állomások megnyitása 
4.12. A vonatok forgalomba állítása 
4.13. A vonatok állomásba történő behaladása 
4.14. A vonatok állomásból történő indítása 
4.15. A járművezető teendői menet közben 
4.16. A vonatok fordítása (4.64,4.65,4.67) 
4.17. A vonatok forgalomból történő kiállítása (4.69,4.70,4.71,4.73.) 
4.18. Szolgálati küldemény szállítása 
4.19. A vonal forgalmának leállítása  
4.20. Az állomások bezárása 
4.21. A felsővezeték feszültségmentesítése (4.82,4.83.) 

 
 

5. V. Fejezet: Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Épületgépészeti berendezések meghibásodása 
5.3. Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén követendő eljárás 

(5.8-5.10.) 
5.4. Önműködő vonatmegállító-berendezés meghibásodása 
5.5. Pályameghibásodás – A hiba bejelentése (5.32-5.35.) 
5.6. Pályameghibásodás- A forgalom fenntartása (5.36-5.42.) 
5.7. Pályameghibásodás – Víz a pályán 
5.8. A hiba elhárítása, sebességkorlátozás bevezetése 
5.9. Váltóhiba 
5.10. A váltó használhatóságának megállapítása 
5.11. Előre tervezett vágányzár 
5.12. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.13. Hírkapcsolat a járművezetőkkel 
5.14. A vasútbiztosító, forgalomirányító, és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás (5.65.) 
5.15. Foglalt vágányra járás 
5.16. Foglalt vágányra járás elrendelése (5.68.) 
5.17. A foglalt vágányra járás végrehajtása  
5.18. Meghibásodott szerelvény kivonása a forgalomból 
5.19. A hiba megállapítása és jelentése 
5.20. A vonat üzemképtelen 
5.21. A vonat mozgásképtelen 
5.22. A vonat gördülésképtelen 
5.23. Áthaladás az állomáson (5.97;5.103.) 
5.24. Menetrendi eltérés (5.104.) 
5.25. Teendők késés esetén 
5.26. Teendők sietés esetén 
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6. VI. Fejezet: Rendkívüli események 
6.1. Általános rendelkezések 
6.2. A rendkívüli esemény elhárítása 
6.3. Az esemény kivizsgálása 
6.4. Havária események – Általános rendelkezések 
6.5. Havária események – Állomási menekítés 
6.6. Havária események – Alagúti kiszállítás 
6.7. Havária események – Robbanóanyag, gyanús csomag észlelése 
6.8. Havária események – Bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) 
6.9. Havária események – Egyéb havária esemény bekövetkezése esetén 
6.10. Havária események – A helyszín biztosítása 
6.11. Forgalom alatti pályán való munkavégzés általános feltételei  
6.12. A belépés feltételei 
6.13. Belépés üzemidőben 
6.14. Vonatok áthaladása a munkavégzés területén 
6.15. Kilépés Üzemidőben 
6.16. Rendkívüli feszültségmentesítés (6.71;6.73-6.74.) 
6.17. KFM-en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés (6.76-6.79.) 
6.18. Feszültségkimaradás 
6.19. Zárlat 
6.20. Felsővezeték hiba, felsővezeték szakadás 
6.21. Segédüzemi berendezések energia ellátásának meghibásodása 

(6.94.) 
6.22. Utasok rendkívüli kiszállítása (6.96.) 
6.23. Kiszállítás a vonatokból (6.97-6.103.) 
6.24. Átszállítás másik vonatba 
6.25. Állomáslezárás (6.109-6.110.) 
6.26. Utasbaleset és utasrosszullét 
6.27. Gázolás 
6.28. A helyszíni megbízott feladatai gázoláskor 
6.29. Eljárás vészjelző működtetésekor 
6.30. Vészjelzés állomási tartózkodáskor 
6.31. Vészjelzés a haladó vonaton 
6.32. Eljárás tűz esetén 
6.33. Eljárás ajtóhiba, ablaktörés esetén 
6.34. Váltófelvágás (6.164;6.166.) 
6.35. Villamos vezérlésű váltók kézi állítása a helyszínen (6.175.) 
6.36. Állomástávolságú közlekedés szabályai (6.176-6.178;6.180) 
6.37. Állomás távolságú közlekedés elrendelése (6.181.) 
6.38. Értesítés 
6.39. A forgalom lebonyolítása 
6.40. Helytelen irányú közlekedés szabályai (6.190-6.192.) 
6.41. Egyvágányú közlekedés  
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7. VII. Fejezet: Üzemszünet 
7.1. A felsővezeték feszültség alá helyezése és feszültségmentesítése 
7.2. Feszültségmentesítés 
7.3. Földelő szakaszoló kezelése 
7.4. Feszültség alá helyezés 
7.5. Belépés éjszakai üzemszünetben (7.25-7.28;7.30) 
7.6. A munkahely fedezése 
7.7. Kilépés éjszakai üzemszünetben (7.36.) 
7.8. Szolgálati vonat igénylése (7.38.) 
7.9. Rendkívüli szolgálati vonat 
7.10. Közlekedés éjszakai üzemszünetben 
7.11. A vonatok közlekedése éjszakai üzemszünetben 
7.12. Kiskocsi közlekedése (7.59.) 

 
8. VIII. Fejezet: Tolatás a járműtelepen 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. A tolatás lebonyolítása 
8.3. Tolatás létesítményekben 
8.4. Váltóállítás 
8.5. Járművek kapcsolása 

 
9. IX. Fejezet: Próbafutás 

9.1. Próbapálya 
9.2. A próbavonat személyzete 
9.3. A próbafutás feltételei 
9.4. A próbafutás lebonyolítása 

 
10. X. Fejezet: Az állomások utasforgalmának megszervezése 

10.1. Általános rendelkezések 
10.2. Utasterek ellenőrzése (10.14.) 
10.3. Utastájékoztatás (10.21.) 

 

11. XI. Fejezet: Menetrend, Vonatok számozása, Szolgálati okmányok 
11.1. Menetrend (11.1-11.8.) 
11.2. A vonatok számozása 
11.3. Szolgálati okmányok 
11.4. Menetokmányok 

 

12. 1.sz. melléklet: Megengedett legnagyobb sebesség a váltókon 
 

13. 2.sz. melléklet: Utasításokban és szabályzatokban előírt sebességek 
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT V.1. Szolgálati Szabályzat 
(2018.07.06.) 

 
1. I. Fejezet: Általános rendelkezések 

1.1. A szabályzat tartalma 
1.2. A szabályzat hatálya és jóváhagyása 
1.3. A szabályzat ismerte 
1.4. A járművezetők általános feladatai 
1.5. Felelősség 
1.6. Szolgálati kötelességek 
1.7. A járművezető kötelességei 
1.8. Szolgálati beosztás 
1.9. Szolgálatra jelentkezés 
1.10. A szerelvény átvétele 
1.11. A vezetés átadása 
1.12. Vezetőfülkében való tartózkodás 
1.13. Járműhiba 
1.14. Tilalmak 
1.15. Szolgálati út, Szolgálati elöljárók 
1.16. Járművel kapcsolatos általános előírások 
1.17. Felszerelési tárgyak 
1.18. Kötelező légfékpróba 

 
2. II. Fejezet: A szerelvény átvétele 

2.1. Jelentkezés 
2.2. A szerelvény előkészítése 
2.3. Szerelvény ellenőrzés 
2.4. Működéspróba   
2.5. A szerelvény átvétele a vonalon: Jelentkezés 
2.6. A szerelvény átvétele a vonalon: A szerelvény ellenőrzése 
2.7. A szerelvény átvétele a vonalon: Működéspróba 
2.8. A forgalomba állítás feltételei 
2.9. A szerelvény leadása kocsiszínben 
2.10. Vonatok-átadás-átvétele a vonalon 
2.11. A szerelvény leadása a vonalon 

 
3. III. Fejezet: A szerelvény kocsiszíni ki- és behaladása 

3.1. Általános rendelkezések 
3.2. Kihaladás a kocsiszínből, forgalomba állás 
3.3. Behaladás a kocsiszínbe 

 
4. IV. Fejezet: Tolatások a kocsiszínben és a járműtelep egyéb vágányain 

4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Behaladás épületbe 
4.3. Vágányvég megközelítése, foglalt vágányra járás a kocsiszínben 
4.4. Járműtárolás szabályai a tárolóvágányokon 
4.5. Járműmozgás és tárolás szerelőaknával ellátott vágányon 
4.6. A járműtelepi vágányokon ideiglenesen tárolt szerelvény rögzítése 
4.7. Járművek mozgatása kézi erővel 
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5. V. Fejezet: Próbafutás, fékútmérés 
5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Próbafutás 
5.3. Fékútmérés 

 
6. VI. Fejezet: A szerelvények csatolása 

6.1. Általános rendelkezések 
6.2. Összekapcsolás 
6.3. Szétkapcsolás 

 
7. VII. Fejezet: A járművezető kötelességei a jármű közlekedése közben 

7.1. Általános rendelkezések 
7.2. a vonat állomási tartózkodása és állomásból történő indítása 
7.3. A vonat vezetése állomásközben 
7.4. A vonat behaladása állomásba 
7.5. A vonat áthaladása állomáson 
7.6. A biztonsági járat közlekedtetése 

 
8. VIII. Fejezet: A Vonat fordítása 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. A vonatfordítás végrehajtása 

 

9. IX. Fejezet: A Vonat kiállása a forgalomból 
9.1. A kiállás lebonyolítása 

 

10. X. Fejezet: Utastájékoztatás 
10.1. Általános rendelkezések 
10.2. Utastájékoztató szövegek 
10.3. Ajtózárás előtt 
10.4. Állomásból való kihaladás után 
10.5. Állomásba való behaladáskor 
10.6. Fordításkor 
10.7. Forgalomból való kiálláskor 
10.8. Rendkívüli megálláskor 

 
11. XI. Fejezet: Rendkívüli események 

11.1. Kényszermegállás a vonalon 
11.2. Gázolás 
11.3. Ütközés 
11.4. Várakozás 
11.5. Teendők utasbaleset vagy rosszullét esetén 
11.6. A vonat meghibásodása 
11.7. Rendkívüli felülvizsgálat 
11.8. Vonathiba miatti utaskiszállítás 
11.9. Segélyvonat kérés 
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11.10. Segélybrigád kérés 
11.11. Sebességcsökkentések 
11.12. Segélyvonat közlekedtetése 
11.13. Az összekapcsolt két vonat továbbítása 
11.14. Áramellátási hibák 
11.15. Vontatási feszültségkimaradás 
11.16. Felsővezeték hiba, felsővezeték szakadás 
11.17. Utaskiszállítás 
11.18. Utaskiszállítás az alagútban 
11.19. Átszállítás ellenirányú vonatra 

 
12. XII. Fejezet: Eljárás tűz esetén 

12.1. Általános rendelkezések 
12.2. Járműtelep, kocsiszín 
12.3. Állomás, állomásköz 

 
13. XIII. Fejezet: Munkavédelem 

13.1. Általános rendelkezések 
13.2. Tilalmak 

 

14. Mellékletek: 1. számú melléklet Utasításokban és szabályzatokban előírt 
sebességek 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 

(VHF/2867/2018-NFM) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

Kérdés Kérdés 
típusa 

Utasítás 
pontja 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás a MILLFAV vonalán érvényes. Az utasítás 
előírásai kötelező érvényűek a MILLFAV vonal valamennyi szakterületére 
és minden MILLFAV dolgozóra, ezen kívül a tervező és kivitelező 
szervekre. 

Igaz- Hamis (F.1.1.-3.) 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás érvényes a MILLFAV vonalán és járműtelepén. 
Az utasítás előírásai kötelező érvényűek a MILLFAV vonal valamennyi 
szakterületére, ezen kívül a tervező és kivitelező szervekre és ezek 
munkavállalóira. 

Igaz- Hamis (F.1.1.-3.) 

Az utasítás értelmezésekor felmerülő véleménykülönbség esetén a 
jóváhagyó igazgatósághoz kell fordulni. 

Igaz- Hamis (F.1.6.) 

Az utasítás értelmezésekor felmerülő véleménykülönbség esetén a 
jóváhagyó hatósághoz kell fordulni. 

Igaz- Hamis (F.1.6.) 

Az utasítás teljes szövegét ismernie kell a társszolgálatok azon 
munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával 
összefügg. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 
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A társszolgálatok azon munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a 
forgalom lebonyolításával összefügg, az utasítás kijelölt részeiből kell 
vizsgát tenniük. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A jelzések jelzőkkel, jelzőeszközökkel és 
figyelmeztető jelekkel adhatók. 
 
 

Igaz- Hamis (F.1.15,18.) 

A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel 
adhatók. A figyelmeztető jelek tájékoztató 
szerepet töltenek be. Igaz- Hamis (F.1.15,18.) 

A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a MILLFAV 
valamennyi dolgozója között és parancsot adnak nekik valamilyen forgalmi 
feladat végrehajtására. A jelzéseket a jelzésadás helyéig folyamatosan 
figyelni kell, mert rendkívüli ok - főleg veszélyelhárítás miatt – bármikor 
megváltozhatnak.  

Igaz- Hamis (F.1.10.,12.) 

A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a MILLFAV 
forgalmának lebonyolításában résztvevő dolgozók között. A jelzések 
parancsot adnak a jelzések megfigyelésére kötelezett munkavállalók 
részére valamilyen forgalmi feladat végrehajtására. A jelzések 
megfigyelésére kötelezett dolgozók kötelesek a jelzésadás helyéig 
folyamatosan megfigyelni a jelzéseket, mert a jelzések - rendkívüli ok, 
főleg veszélyelhárítás miatt - bármikor megváltozhatnak. 

Igaz- Hamis (F.1.10.,12.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, aggályosnak kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.31.) 

A kétes jelzés olyan jelzés, mely használhatatlan.  Igaz- Hamis (F.1.31.) 

Az „egyidőben adott eltérő értelmű jelzések kétes jelzésnek minősülnek. Igaz- Hamis (F.1.30.) 

Az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni. Igaz- Hamis (F.1.30.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, kétes jelzésnek kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.31.) 

Kétes jelzés észlelése esetén, azonnal meg kell állni. Igaz- Hamis (F.1.32.) 

Amennyiben a kézi jelzés kétes jelzés, azonnal meg kell állni. Igaz- Hamis (F.1.32.) 

A fényjelzők a környezeti világítástól függően, egy vagy több fényforrással, 
azok színével fejezik ki jelzéseiket. 

Igaz- Hamis (F.1.36.) 

A szolgálatban lévő dolgozók az 1. sz. mellékletben előírt jelzőeszközöket 
kötelesek állandóan maguknál tartani. 

Igaz- Hamis (F.1.50.) 

A főjelzők a váltókkal és a vágányfoglaltsággal, valamint egymással 
általában szerkezeti függőségben vannak, a függést a biztosítóberendezés 
valósítja meg. 

Igaz- Hamis (F.1.39.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő 
dolgozó állítja „Megállj!” állásra (kézi vezérlés), a továbbhaladást 
engedélyező jelzés a vonat haladásának hatására önműködően jelenik 
meg.  

Igaz- Hamis (F.1.47.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő 
dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező állásba, és a vonat 
haladásának hatására önműködően vált „Megállj!” állásra (kézi vezérlés). 
 

Igaz- Hamis (F.1.47.) 

Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén az alakjelzőket és 
jelzőeszközöket ki kell világítani. 

Igaz- Hamis (F.1.48.) 

A főjelzők mellett elhaladni csak továbbhaladást engedélyező („Szabad!”, 
„Lassan!”) jelzés esetén szabad. 

Igaz- Hamis (F.1.69.) 

Érvénytelen jelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőn rajta van 
az „Érvénytelenítő jelzés” vagy a járművezető értesítése megtörtént. 

Igaz- Hamis (F.1.71.) 
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„Megállj!”  jelzésű főjelző mellett - amennyiben a jelző tartósan nem 
vezérelhető továbbhaladást engedélyező állásba- az első vonat 
járművezetőjének jelentése után, ha a pályán rendellenesség nincs-
engedélyre, olyan sebességgel szabad elhaladni, hogy a vonat az 
esetlegesen jelentkező akadály előtt biztosan megállítható legyen, de ez a 
sebesség nem lehet több,mint 15 km/h. 

Igaz- Hamis (F.1.66.) 

Az érvénytelen jelző fényjelzéseit ki kell kapcsolni. Az „Érvénytelenítő 
jelzés”-t ki kell világítani! 

Igaz- Hamis (F.1.74.) 

Sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén, a járművek elejét két 
fehér fényű lámpával (fényszóróval), a végét két vörös fényű lámpával 
(zárjelzővel) kell megjelölni. 

Igaz- Hamis (F.1.120.) 

A jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azok az adott pályaszakaszon 
alkalmazható legnagyobb sebességhez tartozó üzemi fékút távolságról 
folyamatosan láthatók legyenek. 

Igaz- Hamis (F.1.57.) 

Milyen jelzést lát az ábrán? Mi a teendő észlelésekor? 
 

Feleletválasztós 
(F.1.31.-32.) 

 

Minek tekinti az ábrán látható jelzést?  
 
 Feleletválasztós (F.1.32.) 

Mi a teendője a járművezetőnek az ábrán látható jelzés 
észlelésekor? 
 
 Feleletválasztós (F.1.32.) 

Válassza ki a helytelen állítást az „egyidőben adott 
eltérő értelmű jelzésekkel” kapcsolatban!                            
 
    Feleletválasztós (F.1.30.) 

Válassza ki a helyes állítást az „egyidőben adott 
eltérő értelmű jelzésekkel” kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.30.) 

Mikor, hol és hogyan kell a jelzéseket adni? Feleletválasztós (F.1.11.) 

Hogyan kell elhelyezni a "főjelzőket"? 

 
 

Feleletválasztós (F.1.57.) 
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Mikor korlátozott a "szabadlátás"? 
 

  Feleletválasztós (F.1.34.) 

Mikor korlátozott a "távolbalátás"? 
 

  Feleletválasztós (F.1.33.) 

Válassza ki, hogy mikor és hol kell nappal 
is a sötétben alkalmazandó látható 
jelzéseket adni az alábbiak közül? 

Feleletválasztós (F.1.23.) 

Ismertesse, a jelzők „forgalmi szempontból történő" csoportosítását! Feleletválasztós (F.1.38.) 

Hogyan működnek, a „félig önműködő” jelzők? Feleletválasztós (F.1.47.) 

Válassza ki a helytelen állítást főjelzők 
jelölésével kapcsolatban Feleletválasztós (F.1.56.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés VMT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés VMT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés OKT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés OKT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés MEX 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés MEX 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Megállj!” jelzésű főjelző 
melletti elhaladásra vonatkozóan! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.64.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, az „Érvénytelen 
jelzőkre” vonatkozóan! 
 
    

Feleletválasztós (F.1.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „Érvénytelen jelzőkre” 
vonatkozóan! 
  Feleletválasztós (F.1.70.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Használhatalan 
jelzőkre” vonatkozóan! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.76-78.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.81.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
  Feleletválasztós (F.1.82.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.83.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 

Feleletválasztós (F.1.81.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „villamos vezérlésű váltókra” 
vonatkozóan!  Feleletválasztós (F.1.90.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 

Feleletválasztós (F.1.93.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.94.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
   Feleletválasztós (F.1.97.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 Feleletválasztós (F.1.98.) 
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Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.105.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 Feleletválasztós (F.1.107.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.108.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.110.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.109.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.113.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.114.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.117.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Járműveken alkalmazott jelzésekre” 
vonatkozóan! Feleletválasztós (F.1.120.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.129.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.133.) 
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Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
   Feleletválasztós (F.1.134.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.135.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
  

Feleletválasztós (F.1.136.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.137.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.138.) 

Válassza ki a helytelen állítást a kézi jelzések alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.144.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Megállj!” kézi jelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.149.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Figyelj!” hangjelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.154.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Vészjelzés” hangjelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.155.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.156.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! Feleletválasztós (F.1.157.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.158.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.159.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.160.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.162.) 
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Válassza ki a helytelen állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.161.) 

 
 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/2867/2018-NFM)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

1. Hol érvényes a MILLFAV F.1. Jelzési Utasítása! (1.) 

2. Kikre terjed ki a MILLFAV F.1. Jelzési Utasítása (2-3.) 

3. Mit tartalmaz a MILLFAV F. 1. Jelzési utasítás? (6.) 

4. Ismertesse a jelzések adására és megfigyelésére kötelezett munkavállalókra 

vonatkozó szabályokat! (11-12.) 

5. Ismertesse a jelzés parancselvét! Mit követel meg a jelzésekre vonatkozó 

parancselv? (13-14.) 

6. Ismertesse a jelző fogalmát! (16.) 

7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (17.) 

8. Hogyan csoportosíthatók a jelzések? (19.) 

9. Ismertesse a hallható jelzések fajtáit, és az adásukra vonatkozó előírásokat! 

(20.) 

10. Milyen eszközzel lehet az MFAV vonalán hallható jelzéseket adni? (20.) 

11. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a vonatkozó szabályokat! (21-24.) 

12. Ismertesse a jelzésekkel szembeni követelményeket! (28.) 

13. Ismertesse a követelményeket a kézi jelzések adásával szemben! (29.) 

14. Ismertesse az egyidőben adott eltérő értelmű jelzések fogalmát és az 

alkalmazásukra vonatokozó szabályokat! (30.) 

15. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (31-32.) 

16. Mi a teendő kétes jelzés esetén? (32.) 

17. Ismertesse a távolbalátás korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(33.) 

18. Ismertesse a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(34.) 

19. Mi a teendő szabadlátás korlátozottsága esetén? (34.) 

20. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket forgalmi szempontból? (38.) 

21. Hogyan csoportosítjuk a főjelzőket rendeltetésük szerint? Ismertesse a főbb 

jellemzőiket! (41-46.) 

22. Hogyan csoportosítjuk működés szempontjából a főjelzőket? (47.) 

23. Milyen jelzőeszközzel kell felszerelni a szolgálatban lévő dolgozókat? (50.) 

24. Hol kell elhelyezni az MFAV vonalán a jelzőket? (54.) 

25. Hogyan történik a főjelzők jelölése? (56.) 

26. Ismertesse a főjelzők jelzési képeit, és a vonatkozó szabályokat! (59-62.) 

27. Ismertesse a főjelzők továbbhaladást engedélyező jelzéseit! (59-61.) 
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28. Mi az értelme a főjelző egy sárga fényének? (60.) 

29. Mi az értelme a főjelző két sárga fényének? (61.) 

30. Mi az értelme a főjelző egy vörös fényének? (62.) 

31. Ismertesse a „Megállj!” jelzést adó főjelző engedélyre történő meghaladásának 

szabályait! (64-68.) 

32. Ismertesse az érvénytelen jelzőkre és megjelölésükre vonatkozó előírásokat! 

(70-72.)  

33. Ismertesse a használhatatlan jelzőkre vonatkozó szabályokat/ (76-77.) 

34. Mit jelez a Váltójelző? (80.) 

35. Ismertesse a kézi állítású váltók jelzéseit! (81-83.) 

36. A váltójelzőn fekete mezőben fehér nyílhegy van. Mit jelent? (82.) 

37. A váltójelzőn fekete mezőben függőleges fehér téglalap van. Mit jelent? (81.) 

38. A váltójelzőn fekete mezőben vízszintes fehér téglalap van. Mit jelent? (83.) 

39. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! (84-88.) 

40. A váltó állítókészülékének ellensúlyán felül fehér, alul vörös színezés látható. Mit 

jelent? (85.) 

41. A váltó állítókészülékének ellensúlyán a vörösre festett rész felülhelyezkedik el. 

Mit jelent? (86.) 

42. A váltó ellensúlyára festett normál állású fekete nagy "A" betű mit jelent? (87.) 

43. Ismertesse a Feszültségállapot-jelző kialakítására, elhelyezésére és 

használatára vonatkozó előírásokat! (92-95.) 

44. Mit jelez és mi az értelme a Feszültségállapot jelző kék fénye? (93.) 

45. Mit jelez és mi az értelme a Feszültségállapot jelző fehér fénye? (94.) 

46. Ismertesse a pályára engedélyezett sebesség jelzéseit! (96-98.) 

47. Hogy néz ki a Sebességjelző? (97.) 

48. Milyen kialakítású a Sebesség ELŐJELZŐ? (98.) 

49. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni!” jelző jelzését! (105-106.) 

50. Négyzet alakú fehér táblán lefelé mutató kék nyíl. Mit jelent? (105.) 

51. Ismertesse az „Fékezés kezdete!” jelző jelzését! (107.) 

52. Hol kell elhelyezni a Fékezés kezdete jelzőt? (107.) 

53. Fehér színű, négyzet alakú táblán vörös „F” betű. Hol helyezik el, mi a neve és 

mi a jelzésnek értelme? (107.)  

54. Ismertesse a „Szakasz-szigetelő” jelző jelzéseit! (108.) 

55. Ismertesse az „Megállás helye” jelzőt! (109-110.) 

56. Ki adhat felmentést az állomási "Megállás helye" jelzőnél történő megállás 

kötelezettség alól? (109.) 

57. Fekete-fehér csíkozású betongerenda, vagy burkolt vágány esetén a burkolatra 

hasonlóan felfestett sáv, ahol a csíkozás 10 cm-enként váltakozik. Mit jelent? 

(109.) 

58. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”! (111.) 

59. Három egyenlő részre festett fehér-fekete-fehér betongerenda. Mit jelent? (111.) 

60. Ismertesse az „Engedélykérés kötelező!” jelzőt! (112-113.) 

61. Mely jelzők alatt kell elhelyezni az Engedélykérés kötelező! jelzőt? (113.) 
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62. Milyen kialakítású a Villamos üzemű jármű állj! jelző? (114.) 

63. Ismertesse a „Vágányzáró jelzőt”! (117-118.) 

64. Kör alakú fekete szegélyes fehér tábla, a fehér mezőben vízszintes fekete 

sávval. Mit jelent? (117.) 

65. Mivel kell megjelölni napszaktól függetlenül a járművek elejét és végét? (120.) 

66. Mi a teendő, ha a közlekedő vonat egyik vagy mindkét fényszórója 

meghibásodott? (121-122.) 

67. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak” jelzőeszköz kialakítására, 

elhelyezésére és használatára vonatkozó szabályokat! (124-128.) 

68. Mit jelent a pálya mellett elhelyezett hordozható lámpa, mely villogó sárga fényt 

ad? (125) 

69. Ismertesse a Megállj! jelzőeszköz alkalmazását! (129-132.) 

70. Hogy néz ki a Megállj! jelzőeszköz? (129.) 

71. Ismertesse a MILLFAV dolgozóinak kézi jelzéseit és az azokhoz tartozó 

kiegészítő hangjelzéseket! (133-136.) 

72. Mi a kiegészítő hangjelzése a Közeledj felém! jelzésnek? (134.) 

73. Hogyan kell adni a Távolodj tőlem! jelzést? (133.) 

74. Ismertesse a "Lassan!" kézijelzés adásmódját! Mikor kell "Lassan!" jelzést adni a 

közlekedő vonat részére és mi a teendő a jelzés észlelésekor? (135;147-148.) 

75. Tolatási mozgások alkalmával a Lassan! jelzést meddig kell adni? (147.) 

76. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” jelzést a közlekedő vonatok felé? (136;150.) 

77. Ismertesse az Állomáson alkalmazandó kézi jelzéseket! (137-139.) 

78. Mire hatalmazzák fel a járművezetőt a Közeledj felém! és a Távolodj tőlem! 

jelzések tolatási mozgások alkalmával?(145.) 

79. Ismertesse a járművezetők hangjelzéseit és a rájuk vonatkozó előírásokat! (152-

155.) 

80. Ismertesse, milyen előírás vonatkozik az „Indításjelzés”-re!? (153.) 

81. Mikor és hogyan kell „Figyelj!” jelzést adnia a járművezetőnek? (154.) 

82. Hogyan kell adni a Figyelj! jelzést? (154.) 

83. Hogyan és mikor köteles a járművezető „Vészjelzést” adni? (155.) 

84. Ismertesse "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel", és a "Szelvény 

tábla" jelölését! (157;161.) 

85. Fehér alapon hosszú fekete nyíl. Mire figyelmeztet? (157.) 

86. Téglalap alakú fehér táblán balra mutató zöld nyíl. Hol helyezik el, mi a neve, 

értelme? (158.) 

87. Ismertesse a „Távolságjelző”-re vonatkozó előírásokat! (159.) 

88. Hogy néz ki a Távolságjelző? (159.) 

89. Ismertesse a „Vonathossz jelző”-t! (160.) 

90. Ismertesse a Főjelzők szám- vagy betűjelére vonatkozó előírásokat! (162-163.) 

91. Milyen jelzőeszközzel kell ellátni a járművezetőt? (1.sz. melléklet.) 

92. Ismertesse a munkacsapat-vezető jelzőeszköz felszerelését! (1.sz.melléklet.) 
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás  

(VHF/2867-1/2018-NFM) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 

Kérdés Kérdés típusa 
Utasítás 

pont 

Az Írásbeli rendelkezéseket formanyomtatványon, két 
példányban kell kiállítani. A másolati példányt a végrehajtó 
kapja, eredeti példánya a tömbben marad. 

Igaz- Hamis (F.2.11.41) 

Vonatot forgalomba állítani csak érvényes menetokmánnyal 
szabad. A menetlevelet és a járműkísérő lapot valamennyi vonat 
számára a térfelvigyázó állítja ki. 

Igaz- Hamis (F.2.11.32.) 

Ha a KFM telefonjai, valamint a rádiótelefon-hálózat 
hangrögzítő berendezésre van kapcsolva, akkor a hírközlő 
eszközökön adott és vett, a szolgálati vonat közlekedtetésével 
kapcsolatos rendelkezéseket, jelentéseket nem kell a Szolgálati 
Naplóba bejegyezni. 

Igaz- Hamis (F.2.11.27.) 

A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan kell 
vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő 
munkavállaló eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó 
bejegyzést piros tintával kell megtenni. 

Igaz- Hamis (F.2.11.20.) 

A forgalomba álló valamennyi vonatot vonatszámmal kell ellátni, 
beleértve a napi menetrendben nem szereplő (pl.: a külön 
rendelkezésre közlekedő nosztalgia-járat) vonatokat is. 

Igaz- Hamis (F.2.11.16.) 

Szolgálati használatra - a szolgálat jellegének megfelelően - 
menetrendábrát, illetve menetrendi kivonatot kell a forgalom 
lebonyolításában résztvevő személyzetek rendelkezésére 
bocsátani. A menetrendek tartalmát, a szolgáltatás 
megrendelője (BKK) határozza meg. 

Igaz- Hamis (F.2.11.10.) 

Valamennyi vonat számára menetrendet kell készíteni és a 
vonatokat e szerint kell közlekedtetni. A nosztalgiajárat külön 
rendelkezésre, a jármű végrehajtási utasításának előírásai 
szerint közlekedhet. 

Igaz- Hamis (F.2.11.1.) 

Az utastájékoztató berendezések megrongálódása, 
meghibásodása esetén, az észlelő dolgozó haladéktalanul 
jelentést köteles tenni a KFM-nek, aki azok javításáról köteles 
intézkedni. 

Igaz- Hamis (F.2.10.29.) 

Minden munkavállaló, aki az állomáson balesetet vagy 
rosszullétet észlel, köteles azonnal jelenteni a KUD-nak, és a 
továbbiakban az ő rendelkezései szerint eljárni. A Mentőket a 
KUD-nak kell értesíteni. 

Igaz- Hamis (F.2.10.34.) 

Az állomások utastereit az első utasszállító vonat adott 
állomásra való érkezése előtt 10 perccel az utazóközönség 
rendelkezésére kell bocsátani. 
 

Igaz- Hamis (F.2.10.5.) 

Próbafutásra az engedélyt a KFM-től a próbafutás vezetője 
köteles megkérni a tervezett próbafutás előtt legalább 10 
perccel. 

Igaz- Hamis (F.2.9.9.) 

Ha a próbafutás célja fékhatás-mérés, akkor az csak éjszakai 
üzemszünetben végezhető. Amennyiben a fékhatás-mérés 
során a pályára engedélyezett sebességet túl kell lépni, azt egy 
munkanappal korábban be kell jelenteni a KUD-nak. 

Igaz- Hamis (F.2.9.13.) 

A próbaszerelvényre próbafutás vezetőt és műszaki kísérőt kell 
kijelölni. A próbafutás vezetőt a térfelvigyázó jelöli ki. A 
próbafutás vezetője lehet a próbaszerelvény járművezetője is. 

Igaz- Hamis (F.2.9.3.) 
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A forgalmi vágányokon üzemidőben végzett próbafutás – 
amennyiben a próbafutás célja fékhatás-mérés- az utasszállító 
vonatok közlekedését nem zavarhatja. Próbafutást üzemidőben 
lehetőleg csúcsforgalmi időn kívül kell végezni. 

Igaz- Hamis (F.2.9.13.) 

Vizsgázott járművezető módszerátadó melletti gyakoroltatása 
esetén járművezetőnek a gyakorlati oktatást végző 
(módszerátadó) munkavállaló minősül. 

Igaz- Hamis (F.2.3.10.) 

Ha a munkavállaló a rendelkezésre jogosulttól olyan 
rendelkezést kap, amely az érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes, semmilyen körülmények között nem szabad 
végrehajtani, az esetet jelenteni kell a szolgálati főnöknek. 

Igaz- Hamis (F.2.3.46.) 

Üzemszerű forgalomtól való eltérést jelent minden olyan 
körülmény, amely a MILLFAV rendeltetésszerű működését 
gátolja. 

Igaz- Hamis 
(F.2.2.95, 
F.2.2.97.) 

Forgalmi szempontból leállásnak nevezzük azt a helyzetet, 
amikor valamilyen forgalmi, műszaki esemény bekövetkezése 
miatt az információszerzés, forgalomszabályozás vagy a 
hibaelhárítás céljából a vonatforgalom időlegesen 15 percnél 
rövidebb ideig korlátozásra kerül vagy jelentős mértékben 
lelassul. 

Igaz- Hamis (F.2.2.98.) 

Forgalom korlátozásának nevezzük azt a helyzetet, amikor 
valamilyen forgalmi, műszaki vagy havária esemény 
bekövetkezése miatt a forgalmat a teljes vonalon vagy 
vonalszakaszon részlegesen, 15 percnél hosszabb ideig le kell 
állítani, az utasokat az állomásból el kell távolítani. 

Igaz- Hamis (F.2.2.99.) 

Havaria esemény: minden olyan hatósági intézkedés, amely az 
üzemelést érinti. 

Igaz- Hamis 
(F.2.2.96, 
F.2.2.97.) 

Szolgálati vonat: A szolgálati vonat üzemi szállítások, 
karbantartások kiszolgálása céljából külön megrendelésre 
forgalomba állított vonat, melynek vontatójárműve TVG jármű. 

Igaz- Hamis (F.2.2.86.) 

Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. Igaz- Hamis (F.2.2.89.) 

Üzemi fékút az a távolság, melyet a vonat egy magasabb 
sebességértéken megkezdett üzemi fékezés mellett az előírt 
sebességérték eléréséig megtesz. 

Igaz- Hamis (F.2.2.76.) 

Csökkentett fékút az a távolság, melyet a vonat normál üzemi 
fékezés mellett a fékezés megkezdésétől a megállásig megtesz. 

Igaz- Hamis (F.2.2.78.) 

A vonat mozgásképtelen, ha a járművön olyan továbbhaladást 
akadályozó sérülés, törés vagy kerékpár beékelődés következik 
be ami miatt a jármű önerőből tovább közlekedni nem képes. 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.80.) 

A személyszállító vonat üzemképtelen, ha olyan 
járműmeghibásodás következik be, amikor a vonat önerőből 
tovább közlekedni nem képes. 

Igaz- Hamis (F.2.2.79.) 

Egy pályaszakasz, vagy valamely tápkörzet 
feszültségmentesnek nyilvánítása azt jelenti, hogy a 
felsővezeték kikapcsolásán túl megtörténtek azok a biztonsági 
intézkedések, melyek a visszakapcsolás megakadályozását, a 
rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség 
ellenőrzését garantálják. A rendelkezésére álló 
visszajelentések, az állomási személyzet és a KUD jelentése 
alapján az Energiadiszpécser kizárólagos joga a felsővezeték 
feszültségmentessé nyilvánítása. 

Igaz- Hamis (F.2.2.63.) 

Lezártnak minősül az a váltó, mely a vasútbiztosító berendezés 
kezelőfelületéről elektromos úton, vagy a helyszínen 
mechanikus váltózárral lezárható. Lezárt váltónak minősül az a 
váltó is, amelyen a csúcssínek megnyitását egyéb mechanikai 
úton megakadályozták. (kiszögelés) 

Igaz- Hamis (F.2.2.51.) 
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Állomástávolságban történő közlekedésnek nevezzük, amikor a 
vonatok legfeljebb állomásközönként követhetik egymást. 
Állomástávolságban történő közlekedés szempontjából egy 
állomásköznek kell tekinteni az állomásközt (a kijárati jelzőtől a 
következő állomás bejárati jelzőjéig). 

Igaz- Hamis (F.2.2.45.) 

Az űrszelvény annak a térnek a vágánytengelyre merőleges 
metszete, melyet a jármű és a rakomány együttesen elfoglalhat. 

Igaz- Hamis (F.2.2.33.a.) 

Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” 
esemény! 

Feleletválasztós (F.2.2.96.) 

Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi 
szolgálat feladata? 

Feleletválasztós (F.2.3.2.) 

Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető 
módszerátadó melletti gyakoroltatása esetén? 
 

Feleletválasztós (F.2.3.10.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes rendelkezéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.3.46.) 

Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? Feleletválasztós (F.2.7.55.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „írásbeli rendelkezéssel” 
kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.3.53.) 

Válassza ki a helyes állítást, az „írásbeli rendelkezéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.3.54.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „jelentési kötelezettséggel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.5.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „menetrend egyeztetéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.11.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba 
helyezésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.13.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba 
helyezésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.13.) 

Válassza ki a helyes állítást, a „jelentési kötelezettségekkel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.14.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „biztonsági járattal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.24.) 

Válassza ki a helyes állítást, az „állomások megnyitásával” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.27.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok forgalomba 
állításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.39.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok állomásba történő 
behaladásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.46.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok állomásból történő 
indításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.55.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „a járművezető menet közbeni 
teendőivel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.61.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok fordításával” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.65.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „forgalomból történő 
kiállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.74.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „szolgálati küldemény 
szállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.75.) 

Válassza ki a helytelen állítást, „a felsővezeték 
feszültségmentesítésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.83.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „üzemszerű forgalomtól való 
eltéréssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.5.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vasútbiztosító berendezés 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.13.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „távvezérlő rendszer 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.17.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, az „áttérés helyi üzemre a 
távvezérlő üzemképessége esetén” eljárással kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.22.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „helyi üzemben történő 
forgalomirányítással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.24.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „önműködő vonatmegállító-
berendezés meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.30.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.36.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.41.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodás esetén 
elrendelt sebességkorlátozással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.45.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltóhibával” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.5.50.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltó használhatóságának 
megállapításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.51.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „hírközlő berendezések 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.59.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „foglalt vágányra járással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.67.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „foglalt vágányra járással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „meghibásodott szerelvénnyel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.75.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „meghibásodott szerelvénnyel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.86.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „állomási áthaladással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.100.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „menetrendi eltéréssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.109.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „rendkívüli eseményekkel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.1.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „forgalom alatti pályán való 
munkavégzéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós 
(F.2.6.160.) 
(F.2.6.46.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok áthaladása a 
munkavégzés területén” témakörrel kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.63.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „rendkívüli 
feszültségmentesítéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „utasok rendkívüli 
kiszállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.96.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „utasok másik vonatba történő 
átszállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.104.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „utasbalesettel és 
utasrosszulléttel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.116.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „gázolással” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.6.123.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vészjelző működtetéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.132.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „tűz esetén követendő 
eljárással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.140.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „ajtóhiba, ablaktörés esetén 
követendő eljárással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.150.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltófelvágással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.164.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „villamos vezérlésű váltók 
helyszíni kézi állításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.171.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „állomástávolságú 
közlekedéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.176.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „helytelen irányú 
közlekedéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.176.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok éjszakai 
üzemszünetben történő közlekedtetésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.7.53.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműtelepi tolatásokkal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.3.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműtelepi tolatásokkal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.10.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműmegfutamodás elleni 
Védekezéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.21.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „próbafutással” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.9.9.) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás  

(VHF/2867-1/2018-NFM)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Hol érvényes a MILLFAV F.2. Forgalmi Utasítása! (1.1.) 

2. Mit tartalmaz a MILLFAV F.2. Forgalmi Utasítása? (1.3.)  

3. Kiknek kell az utasítás kijelölt részeit ismernie a vonat- és utasforgalom 

lebonyolításában résztvevő munkavállalók közül? (1.9.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: Szolgálati főnök, Szolgálati elöljáró. (2.8-

2.9.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: Szolgálati út, Szolgálati okmány, 

Parancskönyv (2.10, 2.13, 2.14.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi forgalmi menetirányító, KFM 

megbízottja (2.17;2.21.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi utasforgalom-irányító diszpécser 

(KUD), Forgalmi Szolgálattevő (2.18; 2.19) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: Térfelvigyázó, Járművezető instruktor 

Járművezető (2.24, 2.25, 2.26) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: Űrszelvény, Rakszelvény (2.33a;2.33b.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: Kezdőpont, végpont, Jobb vágány, bal 

vágány, Helyes irány, helytelen irány (2.33 d, 2.34, 2.35.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: Állomás, Állomásköz, Térköz (2.43-2.44) 

12. Ismertesse a Kitérő és a Biztosított váltó fogalmát! (2.48-2.50.) 

13. Ismertesse a Szerelvény és a Vonat fogalmát (2.70-2.71.) 

14. Ismertesse az alábbi meghatározások értelmét: A vonat üzemképtelen, 

mozgásképtelen, gördülésképtelen (2.79-2.81.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: Menetrend, Menetrendi nap (2.88-2.89.) 

16.  Ismertesse a következő fogalmakat: Üzemkezdet, Üzemidő, Üzemszünet! 

(2.90;2.92-2.93.) 

17. Mit kell az üzemszerű forgalomtól való eltérésnek tekinteni? (2.95.) 

18. Mi minősül rendkívüli eseménynek? (2.96.) 

19. Mit nevezünk indításjelzésnek? (2.101.) 

20. Ismertesse a forgalmi szolgálat feladatát és ellátásának feltételeit! (3.1-3.7.) 

21. Ismertesse a vezetőfülkében tartózkodás feltételeit! (3.26.) 
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22. Ismertesse a szolgálati helyen történő tartózkodásra vonatkozó szabályokat! 

(3.25;3.27-3.28.) 

23. Hogyan utazhat valamely hatóság ellenőrzési igazolvánnyal rendelkező tagja a 

vezetőfülkében? (3.26.) 

24. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó szabályokat! (3.27-3.28) 

25. Ismertesse a rendelkezések kiadásával kapcsolatos általános előírásokat és 

szóbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (3.43.-3.49.) 

26. Ismertesse az írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! Mikor és hogyan 

köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a járművezetők felé? (3.50-3.54) 

27. Mikortól érvényes a KFM által kiadott írásbeli rendelkezés? (3.52.) 

28. A vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését mikor kell 

megkezdeni, ha a felsővezetők feszültségmentes volt üzemszünetben? (4.13.) 

29. A vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését mikor kell 

megkezdeni, ha a felsővezetők feszültség alatt volt üzemszünetben? (4.13.) 

30. Ismertesse a biztonsági járat közlekedtetésére vonatkozó szabályokat! (4.20-

4.26.) 

31. Hogyan szabad forgalomba állni a járműtelepről? (4.39.) 

32. Ki adhat felmentést az állomási "Megállás helye" jelzőnél történő megállás 

kötelezettség alól? (4.47.) 

33. Mit köteles figyelni a járművezető az állomásba történő behaladáskor? (4.48.) 

34. Mikor köteles a járművezető az állomásba történő behaladáskor vészféket 

működtetni? (4.49) 

35. Ismertesse a járművezetők kötelességeit az állomásba való behaladás során! 

Mikor kell vészfékezni az állomásba való behaladás során? (4.45-4.52.) 

36. Mikor oldhatja fel a féket a járművezető az állomásban? (4.52.) 

37. Ki adhat engedélyt állomásból utasokat szállító vonat nyitott ajtóval történő 

indítására? (4.54.) 

38. A járművezető menet közben mit köteles megfigyelni? (4.58.) 

39. Ismertesse a vonatok forgalomból történő kiállásának a szabályait! (4.69-4.74.) 

40. Menetrendtől eltérő helyen és időben szabad-e vonatot kiállítani a forgalomból? 

(4.69.) 

41. Hogyan szállíthatók vonattal a szolgálati küldemények? (4.75-4.77.) 

42. Mi a teendő, ha valamely állomáson az utasterek üzemi világítása teljesen 

megszűnik? (5.10.) 

43. Ismertesse az önműködő vonatmegállító-berendezés meghibásodása esetén 

követendő eljárást! (5.28-5.31.) 

44. Kinek kell jelezni a pálya meghibásodást? Mit kell tartalmaznia a jelentésnek? 

(5.32;5.34.) 

45. Ismertesse a pályameghibásodás esetén követendő eljárást! (Hiba jelentése, 

forgalom fenntartása, víz a pályán hiba elhárítása, sebességkorlátozás 

bevezetése) (5.32-5.46.) 

46. Mi a teendő, ha a víz egy adott pályaszakaszon eléri a sínfej alsó élét? (5.43.) 
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47. Pályahiba esetén a pályafenntartási ügyeletes által elrendelt 

sebességkorlátozásról hogyan köteles a KFM értesíteni a közlekedő vonatok 

járművezetőit? (5.45.) 

48. Ismertesse a váltó forgalmi szempontból történő használhatóságának feltételeit! 

(5.51.) 

49. Ismertesse a váltóhiba esetén követendő eljárást! (5.50-5.52.) 

50. Ismertesse a foglalt vágányra járás fogalmát, eseteit, elrendelését, 

végrehajtását! (5.67-5.72.) 

51. Ismertesse meghibásodott szerelvény esetén, a hiba megállapítására és 

jelentésére vonatkozó szabályokat! (5.73-5.78.) 

52. Mit jelent az, hogy a vonat mozgásképtelen? Ismertesse a mozgásképtelen 

vonat forgalomból történő kivonásának általános szabályait! (2.80,5.82-5.95.) 

53. Szállíthat-e utasokat állomásból az összekapcsolt, hibás és segélyvonat? (5.87.) 

54. A vonat állomáson történő áthaladásakor mekkora az engedélyezett legnagyobb 

sebesség? (5.102.) 

55. Milyen fajtái lehetnek a menetrendi eltérésnek? (5.104.)!  

56. Mit kell tennie a dolgozónak a pálya, a jelzők vagy egyéb létesítmények 

vonatforgalmat veszélyeztető meghibásodásának észlelésekor? (6.2.) 

57. Mi az eljárás gyanús csomag észlelése, megtalálása esetén? (6.29.) 

58. Mi a teendő, ha a felszínről lefolyó víz mennyisége olyan mértékű, hogy 

veszélyezteti vagy kizárja az üzemeltetését az érintett állomáson? (6.41.) 

59. Ismertesse a forgalom alatti pályára történő belépésre vonatkozó előírásokat! 

Mikor engedélyezhető egy fő belépése (6.46-6.51.6.54-6.64, 6.66-6.67.) 

60. Rendkívüli esetben általában hány fő léphet a forgalom alatti pályára? (6.47.) 

61. Melyek a forgalom alatti pályára történő belépés személyi és tárgyi feltételei? 

(6.56;6.57.) 

62. Mikor engedélyezhető üzemidő alatt gyalogosan történő belépés az alagútba? 

(6.58.) 

63. A forgalom alatti pályára belépőket beszállító vonat mikor folytathatja az útját? 

(6.60) 

64. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés területén, üzemidőben 

végzett munkavégzéskor? (6.63.) 

65. Ha a munkavégzés helyénél két vonat találkozik, melyiknek van elsőbbsége? 

(6.67.) 

66. A forgalom alatti pályáról kilépő dolgozók mikor közelíthetik meg a vonatot? 

(6.69.) 

67. Veszélyeztetés észlelése esetén kinél kell kezdeményezni a 

feszültségmentesítést? (6.76.) 

68. KFM-en keresztül kezdeményezett feszmentesítés megtörténte után, miről 

köteles haladéktalanul intézkedni a KFM? (6.76.) 

69. Állomási utasterek világításának megszűnésekor, milyen esetben kell az 

állomást lezárni és a vonatokat áthaladtatni? (6.94.) 
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70. Ismertesse az utasok rendkívüli kiszállításának szabályait és a járművezető 

teendőit! ( Elrendelés, kiszállítás alagútban, átszállítás másik vonatba!) (6.96-

6.108.) 

71. Mikor és hogyan kell egy állomást lezárni rendkívüli esemény előfordulásakor? 

(6.109-6.110.) 

72. Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni, ha az utasforgalom elől le kell zárni 

valamelyik állomást, de a vonatforgalom fenntartható? (6.110.) 

73. Ismertesse az utasbaleset esetén követendő eljárás teljes folyamatát? (6.112-

6.118.) 

74. Járművön történt utasbalesetet kinek kell jelenteni, és mi a teendő? (6.116.) 

75. Milyen esetben kell kötelezően rendőri intézkedést kérni? (6.116.) 

76. Mi a teendő, ha a járművön haláleset történik? (6.117.) 

77. Ismertesse a gázolás esetén követendő eljárást! Mit kell megjelölni a helyszín 

rögzítése során? (6.119-6.128.) 

78. Gázolás esetén a helyszín rögzítésekor mit kell megjelölni? (6.123.) 

79. Ismertesse a vészjelző működtetésekor követendő eljárást! (Állomási 

tartózkodáskor, haladó vonaton, kihaladáskor!) (6.131-6.135.) 

80. Ismertesse az ajtóhiba és az ablaktörés esetén követendő eljárást! (6.149-

6.152.) 

81. Mi a teendő, ha a vonat valamelyik ablaka törött? (6.150,6.152.) 

82. Ismertesse az állomástávolságú közlekedés fogalmát és szabályait! (Általános 

szabályok) (6.176-6.180.) 

83. Állomástávolságú közlekedés esetén a járművezető kinek az engedélye alapján 

indíthatja a vonatot? (6.184.) 

84. Ki rendelheti el a helytelen irányú közlekedést? (6.190.) 

85. Ki rendelhet el egyvágányú közlekedést? (6.198.) 

86. Mikor és kinek az utasítására szabad a földelő szakaszolót működtetni? (7.7) 

87. Kit köteles értesíteni a KM a felsővezeték feszültség alá helyezéséről? (7.14.) 

88. Hogyan történik a pályára be-és kilépés az éjszakai üzemszünetben? (7.25-

7.37.) 

89. Ki engedélyezheti üzemszünetben az állomásokra és a vonalra a belépést? 

(7.25.) 

90. Milyen vonatok közlekedhetnek éjszakai üzemszünetben? (7.51.) 

91. Üzemszünetben közlekedő vonat járművezetője mikor köteles bejelentkezni a 

KFM-nél a forgalomba állás helyétől? (7.68.) 

92. Ismertesse a szolgálati vonat fogalmát, illetve, hogy hogyan kell összeállítani a 

szolgálati vonatot? (2.86,7.64.) 

93. Mivel kell felszerelni az állomásokat az utasok kiszolgálása, ellenőrzése és 

védelme érdekében? (10.7.) 

94. Mi a menetrend, milyen fajtái és megjelenési formái lehetnek? (2.88;11.2-11.3.) 

95. Mit kell biztosítani a menetrendnek és melyek a kötelezően betartandó adatai? 

(11.6-11.7.) 

96. Melyek a menetrend kötelezően betartandó adatai? (11.7.) 
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97. Hogyan történik a személyszállító vonatok számozása? (11.15.) 

98. Hogyan történik a napi menetrendben nem szereplő vonatok számozása 

(11.16.) 

99. Hogyan történik a szolgálati vonatok számozása? (11.17.) 

100. Ismertesse a menetokmányok kezelésével kapcsolatos szabályokat! (11.31-

11.39.) 

101. Ismertesse a hangrögzítő berendezéssel nem rendelkező hírközlő 

berendezések használatára vonatkozó szabályokat szóbeli rendelkezések 

kiadása esetében! (11.27.) 

102. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a Vörösmarty tér 

állomáson, biztosított váltókon, egyenes és kitérő irányban (1.sz. melléklet) 

103. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség Oktogon váltókörzetben le 

nem zárt váltókon, egyenes irányban? (1.sz. melléklet)  

104. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség Vörösmarty tér állomáson 

lezárt váltókon, kitérő irányban? (1.sz. melléklet) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT V.1. Szolgálati Szabályzat 
(2018.07.06.)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 
KÉRDÉS Kérdés típusa Utasítás pont 

OKT váltókörzetben, biztosított váltókon, egyenes irányban, az engedélyezett 
legnagyobb sebesség: 15 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

OKT váltókörzetben, biztosított váltókon, egyenes irányban, az engedélyezett 
legnagyobb sebesség: 30 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

MEX váltókörzetben, biztosított váltókon, egyenes irányban, az engedélyezett 
legnagyobb sebesség: 15 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

MEX váltókörzetben, biztosított váltókon, egyenes irányban, az engedélyezett 
legnagyobb sebesség: 30 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Foglaltság 10 méteren belüli megközelítésekor, az engedélyezett legnagyobb 
sebesség: 5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Foglaltság 10 méteren belüli megközelítésekor, az engedélyezett legnagyobb 
sebesség: 1-1,5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Épületbe történő behaladás előtt, a zárt kapu 10 méteren belüli megközelítése 
esetén, az engedélyezett legnagyobb sebesség: 5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Épületbe történő behaladás előtt, a zárt kapu 10 méteren belüli megközelítése 
esetén, az engedélyezett legnagyobb sebesség: 1-1,5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Az összekapcsolt vonatok állomásban való megállítása és az utasok kiszállítása 
után, a második vonat állomásban történő megállásáig, az engedélyezett 
legnagyobb sebesség: 10 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

 

Az összekapcsolt vonatok állomásban való megállítása és az utasok kiszállítása 
után, a második vonat állomásban történő megállásáig, az engedélyezett 
legnagyobb sebesség: 5 km/h 

Igaz- Hamis 
(1. számú 
melléklet) 

Felsővezeték-hiba esetén, ha a hiba jellege a vonatközlekedést nem zárja ki, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 10 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Felsővezeték-hiba esetén, ha a hiba jellege a vonatközlekedést nem zárja ki, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Váltóhiba esetén, amennyiben a váltó korlátozottan használható, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 10 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 
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Váltóhiba esetén, amennyiben a váltó korlátozottan használható, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Üzemidőben a munkaterületen történő áthaladás esetén mindkét vágányon, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 10 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Üzemidőben a munkaterületen történő áthaladás esetén mindkét vágányon, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 15 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Kocsiemelő berendezéssel felszerelt vágányra való haladás esetén, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Kocsiemelő berendezéssel felszerelt vágányra való haladás esetén, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 1-1,5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Ha a vonat nem a menetiránynak megfelelő áramszedővel közlekedik, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 15 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Ha a vonat nem a menetiránynak megfelelő áramszedővel közlekedik, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 30 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, ha a segélyvonat húzza a 
meghibásodott vonatot? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, ha a segélyvonat tolja a hibás 
vonatot? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, vonatról leszakadt tárgy 
esetén, ha a leszakadt tárgy a továbbhaladást nem akadályozza? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, pályahiba esetén, ha a hibás 
pályaszakaszon a forgalom fenntartható? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, felvágott váltóról történő 
lehaladáskor? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, épületbe történő behaladás 
esetén? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, járműcsatoláskor a 
felcsatolandó szerelvény 10 méteren belüli megközelítésekor? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, helytelen irányban történő 
közlekedéskor szabad állomásközben? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a kocsiszínben foglalt 
vágányra járás esetén 10 méteren belül? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a kocsiszínben a vágányvég 
10 méteren belüli megközelítésekor? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, minden váltókörzetben, le 
nem zárt váltókon egyenes irányban? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, minden váltókörzetben, le 
nem zárt váltókon kitérő irányban? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, VMT váltókörzetben, lezárt 
váltókon egyenes irányban? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, VMT váltókörzetben, lezárt 
váltókon kitérő irányban? 
 

Feleletválasztós 
(1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, biztonsági járat 
közlekedésekor? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség állomástávolságú közlekedés 
esetén? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, „Megállj!” állású főjelző 
meghaladásakor, ha a jelző tartósan nem vezérelhető továbbhaladást 
engedélyező állásba, az első vonat jelentése után a további vonatok részére? 

Feleletválasztós 
(1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, „Megállj!” állású főjelző 
engedélyre történő meghaladásakor? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, ha víz van a pályán, és az 
adott pályaszakaszon a vízszint a síntalp élét eléri? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a fékútmérést végző vonat 
közlekedésekor a második menetben? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, éjszakai üzemszünetben 
közlekedő szolgálati vonat közlekedése esetén? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 
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Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, ha a vonat haladása közben 
a járművezető a jármű rendellenes mozgását észleli? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a fékútmérést végző vonat 
közlekedése esetén az első menetben? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, állomási áthaladáskor? Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a forgalomba álláskor 
kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a helytelen irányban történő 
közlekedéskor foglalt állomásközben az állomásköz elejétől? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, forgalomba álláskor, a fedező 
főjelzőtől, biztosított váltókon? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a forgalomból kiálláskor, a 
kijárati jelző meghaladása után? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, üzemszünetben, a 
munkaterületen történő áthaladás esetén, mindkét vágányon? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a fékútmérést végző vonat 
közlekedése esetén, a próbafutás helyéig? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT V.1. Szolgálati Szabályzat 
(2018.07.06.)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Vonali váltás vagy vonali kezdés esetén a járművezető hogyan értesül a 

Parancskönyvi rendelkezésekről? (17.) 

2. Kik a járművezető szolgálati elöljárói? (25.) 

3. Ismertesse a Kötelező légfékpróbára” vonatkozó előírásokat! (28.) 

4. Mennyi a szerelvény átvételi idő a kocsiszínben? (31.) 

5. Vonali szerelvény átvételkor kinél jelentkezik szolgálatra a járművezető? (40.) 

6. A szerelvény vonali átvételekor mennyi a szerelvény átvételi idő? (41.) 

7. A szerelvény vonalon történő átadás-átvételekor tapasztalt hiányokat kinek kell 

jelenteni? (59.) 

8. Vonali szerelvény leadáskor, mennyi a szerelvény leadási ideje? (61.) 

9. Mekkora sebességgel történhet a szerelvények kocsiszíni ki-és behaladása? 

(65.) 

10. A forgalomba állás előtt hány perccel köteles a járművezető a vonatával 

elindulni a kocsiszínből? (69.) 

11. Meghaladható-e az FM főjelző továbbhaladást engedélyező jelzése a KFM 

szóbeli engedélye nélkül? (74.) 

12. Ismertesse a kocsiszínből történő kihaladásra és a forgalomba állásra 

vonatkozó előírásokat! (69-75.) 

13. Forgalomba álláskor az első állomási megállást milyen fékkel kell végrehajtani? 

(75.) 

14. Járműtelepi tolatatási mozgások során ki irányíthatja a tolatások lebonyolítását? 

(80.) 

15. Ismertesse az épületbe történő behaladás szabályait (85-87.) 
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16. Ismertesse a járműmozgás és tárolás szabályait szerelőaknával ellátott 

vágányokon! (kocsiszín!) (91-92.) 

17. Hogyan kell a kézifékkel nem rögzíthető, járműtelepen tárolt jármű kerekeinél 

elhelyezni a kerékfogó éket? (94.) 

18. Hogyan szabad járműveket kézi erővel mozgatni? (98.) 

19. Ismertesse a Próbafutásra és fékútmérésre vonatkozó általános 

rendelkezéseket! (102-104.) 

20. A próbafutás eredményét ki köteles a járműkísérő lapra felvezetni? (104.) 

21. Ismertesse a fékútmérés szabályait! (109-113.) 

22. A fékútmérést végző vonat a próbafutás helyéig, valamint az első menetben 

legfeljebb mekkora sebességgel közlekedhet? (110.) 

23. Fékútmérést végző vonatnál, az első menetben kell-e villamos-, és légfékpróbát 

tartani? (110.) 

24. Elhagyhatja-e az állomáson tartózkodó vonatot a járművezető? (120.) 

25. Mikor szabad az állomásba beérkezett vonat ajtóit kinyitni? (130.) 

26. Ismertesse a biztonsági járat fogalmát és a közlekedtetésére vonatkozó 

szabályokat! (F.2. 2.82. V.1.134-141.) 

27. Vonatfordítás alkalmával az utasok védelmét hogyan kell biztosítani? (143.) 

28. Ki a felelős a forgalomból kiálló vonat vágányútjának beállításáért és 

ellenőrzéséért a járműtelep területén? (153.) 

29. A vonat üzemképességét, illetve üzemképtelenségét ki köteles elbírálni? (172.) 

30. Kirívóan nagy keréklaposodás esetén mi a teendő? (173.) 

31. Mi a teendő, ha a vonatot teljes egészében légteleníteni kell? (175.) 

32. Mi a teendő, ha a vonat kisiklott? (176.) 

33. Ki köteles eldönteni a segélyvonat szükségességét? (179.) 

34. Ki a felelős az összekapcsolt hibás és segélyvonat biztonságos továbbításáért? 

(183.) 

35. Az összekapcsolt hibás és segélyvonaton, hol köteles tartózkodni a hibás vonat 

járművezetője, ha valamelyik kézifék üzemképtelen? (184.) 

36. Alagúti utaskiszállítás után, ki köteles meggyőződni a vonat üres állapotáról? 

(197.) 

37. Ha az utasok ellenirányú vonatba történő átszállítása történik, melyik jármű 

vezetője köteles ellenőrizni, hogy az átszállás megtörtént-e? (201.) 

38. Mi a teendő, ha az állomáson tartózkodó vonatban tűz keletkezik? (209.) 

39. Mi a teendő állomáson keletkezett tűz esetén? (209.) 

40. Ismertesse az állomáson, vagy állomásközben észlelt tűz esetén követendő 

eljárást és a járművezető teendőit (209-212.) 

41. Hol szabad a mozgó járműből kihajolni? (218.) 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 
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Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 45 pont szükséges. 
 

Szóbeli vizsga: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. 
Forgalmi Utasítás (VHF/2867-1/2018-NFM) hatálya alá tartozó 
pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait.  

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító vonat közlekedése-, tolatás-, 
próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, és a V.1. Szolgálati Szabályzat előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a MILLFAV vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését.  
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44. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, 

VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON NEM SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (BKV ZRT. 

MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. SZ. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS 

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 25 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/2867/2018-NFM), 

• 25 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/2867-1/2018-NFM) 

• 10 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet 
helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/2867/2018-NFM), 

• 3 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/2867-1/2018-NFM) 

• 2 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 
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Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!) 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/2867/2018-NFM) 

 
1. I. Fejezet: Az utasítás hatálya, tartalma 

1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás jóváhagyása, életbeléptetése 
1.3. Az utasítás tartalma 
1.4. Az utasítás ismerete 

 

2. II. Fejezet: Általános rendelkezések 
2.1. Jelzések 
2.2. A jelzések szerepe 
2.3. A jelzések adása, megfigyelése 
2.4. A jelzés parancselve 
2.5. Jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek 
2.6. Jelzők, jelzőeszközök 
2.7. Figyelmeztető jelek 
2.8. A jelzések csoportosítása 
2.9. Követelmények a jelzésekkel szemben 
2.10. Követelmények a kézi jelzések adásával szemben 
2.11. Egyidőben adott eltérő értelmű jelzések 
2.12. Kétes jelzés 
2.13. Távolbalátás korlátozottsága 
2.14. Szabadlátás korlátozottsága 
2.15. A jelzők csoportosítása 
2.16. Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek kivilágítása 
2.17. Felszerelés jelzőeszközökkel 
2.18. Felelősség a jelzők, jelzőeszközök elhelyezéséért és karbantartásáért 
2.19. A jelzők elhelyezése 

 
3. III. Fejezet: Főjelzők és Jelzéseik 

3.1. Általános rendelkezések 
3.2. Kifejezhető jelzési fogalmak 
3.3. A főjelzők jelölése 
3.4. A főjelzők láthatósága 
3.5. A főjelzők jelzései 
3.6. Továbbhaladást engedélyező jelzések 
3.7. Továbbhaladást tiltó jelzés 
3.8. A főjelzők jelzési parancsainak értelmezése 
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4. IV. Fejezet: Érvénytelen és használhatatlan jelzők 
4.1. Érvénytelenítő jelzés 
4.2. Használhatatlan jelzők 

5. V. Fejezet: Egyéb jelzők 
5.1. Váltójelző 
5.2. A váltójelző jelzései 
5.3. Az ellensúly jelzései 
5.4. A váltójelző kivilágítása 
5.5. Feszültségállapot jelző 
5.6. A feszültségállapot jelző jelzései 
5.7. A pályára engedélyezett sebesség jelzései 
5.8. Sebességjelző 
5.9. Sebesség előjelző 
5.10. A sebességjelző és a sebesség előjelző alkalmazása 
5.11. Áramot kikapcsolni! jelző 
5.12. Fékezés kezdete jelző 
5.13. Szakasz-szigetelő jelző 
5.14. Megállás helye jelző 
5.15. Biztonsági-határ jelző 
5.16. Engedélykérés kötelező! jelző 
5.17. Villamos üzemű jármű állj! jelző 
5.18. Vágányzáró jelző 
5.19. Jelzések a járműveken 

 
6. VI. Fejezet: Jelzőeszközök és jelzések 

6.1. Pályán munkások dolgoznak 
6.2. Megállj! jelzőeszköz 
6.3. MILLFAV dolgozóinak kézi jelzései 
6.4. A kézi jelzések adásmódja 
6.5. Állomáson alkalmazandó kézi jelzések 
6.6. A kézi jelzések alkalmazása 
6.7. A járművezetők hangjelzései 
6.8. Indításjelzés 
6.9. Figyelj! jelzés 
6.10. Vészjelzés 

 
7. VII. Fejezet + 1.sz. melléklet : Figyelmeztető jelek; Szolgálatban lévő dolgozók 

felszerelése jelzőeszközzel  
7.1. Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 
7.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
7.3. Menetirány szerinti jobb oldalra áthelyezett jelzőre figyelmeztető jel 
7.4. Távolságjelző 
7.5. Vonathossz jelző 
7.6. Szelvény-tábla 
7.7. Főjelzők szám-vagy betűjele 
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/2867-1/2018-NFM) 

 

1. I. Fejezet: Általános rendelkezések 
1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás tartalma 
1.3. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.4. Az utasítás ismerete 
1.5. Kiegészítő utasítások 

 
2. II. Fejezet: Meghatározások 

2.1. Igazgatóság 
2.2. Szakterület 
2.3. Forgalmi szolgálat 
2.4. Társszolgálat 
2.5. Forgalmi szakvizsga 
2.6. Forgalmi vizsga 
2.7. Szolgálati főnök 
2.8. Szolgálati elöljáró 
2.9. Szolgálati út 
2.10. Munkavállaló 
2.11. Szolgálati hely 
2.12. Szolgálati okmány 
2.13. Parancskönyv 
2.14. Rendelkezés 
2.15. Rendelkezési jog átadása 
2.16. Központi forgalmi menetirányító 
2.17. Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) 
2.18. Forgalmi szolgálattevő (FSZT) 
2.19. Műszakvezető diszpécser 
2.20. KFM megbízottja 
2.21. Peronőr 
2.22. Váltókezelő 
2.23. Térfelvigyázó 
2.24. Járművezető instruktor 
2.25. Járművezető 
2.26. Tolatásvezető 
2.27. Áramellátási Zavarelháritási Szolgálat (ÁZÜ), Energiadiszpécser 
2.28. Műszaki diszpécser 
2.29. Műszaki ügyeletes 
2.30. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.31. Pályamester 
2.32. Űrszelvény 
2.33. Rakszelvény 
2.34. Forgalmi vágányok 
2.35. Kezdőpont, végpont 
2.36. Jobb vágány, bal vágány 
2.37. Helyes irány, helytelen irány 
2.38. Menetirány szerinti jobb oldal, bal oldal 
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2.39. Kihúzó vágány 
2.40. Csonka vágány 
2.41. Vágányzár 
2.42. Vágányút 
2.43. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.44. Állomás 
2.45. Állomásköz 
2.46. Térköz 
2.47. Közlekedés állomástávolságba 
2.48. Foglalt vágányra járás 
2.49. Járműtelep 
2.50. Kitérő 
2.51. Kitérők számozása 
2.52. Biztosított váltó 
2.53. Lezárt váltó 
2.54. Le nem zárt váltó 
2.55. Érintett váltó 
2.56. Védőváltó 
2.57. A váltó helyes állása 
2.58. Váltófelvágás 
2.59. Felsővezeték 
2.60. Táplálási szakasz (tápkörzet) 
2.61. Földelő-szakaszoló 
2.62. Központi berendezés 
2.63. Távvezérlő rendszer 
2.64. Kezelési körzet 
2.65. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.66. Hírközlő berendezés 
2.67. Hangrögzítő berendezés 
2.68. Tolatás 
2.69. Tolt vonat 
2.70. Visszatolás 
2.71. Járműmegfutamodás 
2.72. Szerelvény 
2.73. Vonat 
2.74. Vonatmozgás 
2.75. Vonatfordítás 
2.76. A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség 
2.77. Menetdiagram 
2.78. Üzemi fékút 
2.79. Vészfékút 
2.80. Csökkentett fékút 
2.81. A vonat üzemképtelen 
2.82. A vonat mozgásképtelen 
2.83. A vonat gördülésképtelen 
2.84. Biztonsági járat 
2.85. Próbavonat 
2.86. Tanuló-vonat 
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2.87. Kiskocsi 
2.88. Szolgálati vonat 
2.89. TVG-menet 
2.90. Menetrend 
2.91. Menetrendi nap 
2.92. Üzemkezdet 
2.93. Forgalomba helyezés 
2.94. Üzemidő 
2.95. Üzemszünet 
2.96. Üzemszerű forgalom 
2.97. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
2.98. Rendkívüli esemény 
2.99. Havaria Esemény 
2.100. Forgalom leállítás 
2.101. Forgalom korlátozás 
2.102. Biztonságkritikus kezelés 
2.103. Indításjelzés 
2.104. Esélyegyenlőségi lámpa 

 

3. III. Fejezet: A forgalmi szolgálat ellátása 
3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásnak feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Felügyelet alatti munkavégzés 
3.5. Vizsga megismétlése 
3.6. Önképzés 
3.7. Szolgálatra jelentkezés 
3.8. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása 
3.9. Betegség bejelentése 
3.10. Szolgálat átadás, átvétel 
3.11. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.12. Szolgálat ellenőrzése 
3.13. Szolgálati fegyelem 
3.14. Szolgálati felelősség 
3.15. Szolgálati út 
3.16. Rendelkezések kiadása 
3.17. Szóbeli rendelkezések 
3.18. Írásbeli rendelkezések 

 

4. IV. Fejezet: Üzemszerű forgalom 
4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Jelentési kötelezettség 
4.3. A vonal forgalomba helyezése 
4.4. Jelentési kötelezettségek 
4.5. A felsővezeték feszültség alá helyezése 
4.6. Biztonsági járat 
4.7. Állomások megnyitása 
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4.8. A vonatok forgalomba állítása 
4.9. A vonatok állomásba történő behaladása 
4.10. A vonatok állomásból történő indítása 
4.11. A járművezető teendői menet közben 
4.12. A vonatok forgalomból történő kiállítása  
4.13. Szolgálati küldemény szállítása 
4.14. A vonal forgalmának leállítása  
4.15. A felsővezeték feszültségmentesítése (4.82,4.83.) 

 

5. V. Fejezet: Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Épületgépészeti berendezések meghibásodása 
5.3. Pályameghibásodás – A hiba bejelentése (5.32-5.35.) 
5.4. Pályameghibásodás- A forgalom fenntartása (5.36-5.42.) 
5.5. Pályameghibásodás – Víz a pályán 
5.6. A hiba elhárítása, sebességkorlátozás bevezetése 
5.7. Váltóhiba 
5.8. A váltó használhatóságának megállapítása 
5.9. Előre tervezett vágányzár 
5.10. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.11. Hírkapcsolat a járművezetőkkel 
5.12. A vasútbiztosító, forgalomirányító, és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás (5.65.) 
5.13. Foglalt vágányra járás 
5.14. Foglalt vágányra járás elrendelése (5.68.) 
5.15. A foglalt vágányra járás végrehajtása  
5.16. A vonat üzemképtelen 
5.17. A vonat mozgásképtelen 
5.18. A vonat gördülésképtelen 
5.19. Áthaladás az állomáson (5.97;5.103.) 

 

6. VI. Fejezet: Rendkívüli események 
6.1. Általános rendelkezések 
6.2. A rendkívüli esemény elhárítása 
6.3. Az esemény kivizsgálása 
6.4. Havária események – Általános rendelkezések 
6.5. Havária események – Állomási menekítés 
6.6. Havária események – Alagúti kiszállítás 
6.7. Havária események – Robbanóanyag, gyanús csomag észlelése 
6.8. Havária események – Bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) 
6.9. Havária események – Egyéb havária esemény bekövetkezése esetén 
6.10. Havária események – A helyszín biztosítása 
6.11. Forgalom alatti pályán való munkavégzés általános feltételei  
6.12. A belépés feltételei 
6.13. Belépés üzemidőben 
6.14. Vonatok áthaladása a munkavégzés területén 
6.15. Kilépés Üzemidőben 
6.16. Rendkívüli feszültségmentesítés (6.71;6.73-6.74.) 
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6.17. KFM-en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés (6.76-6.79.) 
 

6.18. Segédüzemi berendezések energia ellátásának meghibásodása 
(6.94.) 

6.19. Gázolás 
6.20. A helyszíni megbízott feladatai gázoláskor 
6.21. Eljárás tűz esetén 
6.22. Eljárás ajtóhiba, ablaktörés esetén 
6.23. Váltófelvágás (6.164;6.166.) 
6.24. Villamos vezérlésű váltók kézi állítása a helyszínen (6.175.) 
6.25. Állomástávolságú közlekedés szabályai (6.176-6.178;6.180) 
6.26. Állomás távolságú közlekedés elrendelése (6.181.) 
6.27. Értesítés 
6.28. A forgalom lebonyolítása 
6.29. Helytelen irányú közlekedés szabályai (6.190-6.192.) 
6.30. Egyvágányú közlekedés  

 
7. VII. Fejezet: Üzemszünet 

7.1. A felsővezeték feszültség alá helyezése és feszültségmentesítése 
7.2. Feszültségmentesítés 
7.3. Földelő szakaszoló kezelése 
7.4. Feszültség alá helyezés 
7.5. Belépés éjszakai üzemszünetben (7.25-7.28;7.30) 
7.6. A munkahely fedezése 
7.7. Kilépés éjszakai üzemszünetben (7.36.) 
7.8. Szolgálati vonat igénylése (7.38.) 
7.9. Rendkívüli szolgálati vonat 
7.10. Közlekedés éjszakai üzemszünetben 
7.11. A vonatok közlekedése éjszakai üzemszünetben 
7.12. Kiskocsi közlekedése (7.59.) 

 
8. VIII. Fejezet: Tolatás a járműtelepen 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. A tolatás lebonyolítása 
8.3. Tolatás létesítményekben 
8.4. Váltóállítás 
8.5. Járművek kapcsolása 

 
9. X. Fejezet: Az állomások utasforgalmának megszervezése 

9.1. Általános rendelkezések 
 

10. XI. Fejezet: Menetrend, Vonatok számozása, Szolgálati okmányok 
10.1. A vonatok számozása 
10.2. Szolgálati okmányok 
10.3. Menetokmányok 
10.4.  

11. 1.sz. melléklet: Megengedett legnagyobb sebesség a váltókon 
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12. 2.sz. melléklet: Utasításokban és szabályzatokban előírt sebességek 
 

13.  
BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 

(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 
 

1. Általános rendelkezések  
1.1. Az SZVVHU tartalma, hatálya, jóváhagyása 
1.2. Az SZVVHU ismerete, munkakörök 

 
2. A szolgálati vonatok megrendelése   

2.1. Heti egyeztetés, Napi egyeztetés 
2.2. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.3. Szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 
2.4. A szolgálati vonatok munkatervének megvalósítása 
2.5. Szállítás külső felek részére 

 
3. Szolgálati vonatok összeállítása 

3.1. Járművek kapcsolása 
3.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
3.3. Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülék 
3.4. Féktömlők kapcsolása 
3.5. Kapcsolás merev kapcsolórúddal 
3.6. Középütközős járművek kapcsolása 
3.7. A félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolása 
3.8. Kapcsolás rakománnyal, Szükségkapcsolás 
3.9. Járművek vizsgálata 
3.10. Kocsik megrakása, Rakodási szabályok,Rakszelvényen túlnyúló 

rakomány továbbítása 
3.11. Vonat összeállítás 
3.12. A fékpróba, Rövidített fékpróba 

 
4. A közlekedés lebonyolítása 

4.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
4.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
4.3. Kocsi leakasztás 
4.4. Közlekedés két vontatójárművel 
4.5. Szolgálati vonat kiállítása a forgalomból 

 
5. Rendkívüli események 

5.1. A szolgálati vonat meghibásodása 
 

6. MELLÉKLETEK 
6.1. 1. sz. melléklet: Vontatójárművek napi vizsgálata 
6.2. 2. sz. melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek  
6.3. 3. sz. melléklet: A szolgálati vonatok forgalomba állásának helyei 
6.4. 4. sz. melléklet: Az UDJ üzemeltetésével kapcsolatos különleges előírások  
6.5. 5. sz. melléklet: A 012 psz. létrás kocsi üzemeltetésével kapcsolatos 

különleges előírások 
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6.6. 6/A. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Dízel-mozdonyok 
 

6.7. 6/B. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Teher-
vágánygépkocsik 

6.8. 6/C. sz. melléklet: Pályaépítő járművek műszaki adatai 
6.9. 7/A. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik 
6.10. 7/B. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik M4 
6.11. 7/C. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik  
6.12. 7/D. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik 

M4 
6.13. 7/E. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik  
6.14. 7/F. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik 

M-4  
6.15. 8/A. sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható 

elegysúlyok 
6.16. 9/A. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – MillFAV vonal  
6.17. 9/B. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Kelet-nyugati vonal  
6.18. 9/C. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Észak-déli vonal  
6.19. 9/D. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – M4 vonal  
6.20. 9/E. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Összekötő vágány 
 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 

(VHF/2867/2018-NFM) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

Kérdés Kérdés 
típusa 

Utasítás 
pontja 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás a MILLFAV vonalán érvényes. Az utasítás 
előírásai kötelező érvényűek a MILLFAV vonal valamennyi szakterületére 
és minden MILLFAV dolgozóra, ezen kívül a tervező és kivitelező 
szervekre. 

Igaz- Hamis (F.1.1.-3.) 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás érvényes a MILLFAV vonalán és járműtelepén. 
Az utasítás előírásai kötelező érvényűek a MILLFAV vonal valamennyi 
szakterületére, ezen kívül a tervező és kivitelező szervekre és ezek 
munkavállalóira. 

Igaz- Hamis (F.1.1.-3.) 

Az utasítás értelmezésekor felmerülő véleménykülönbség esetén a 
jóváhagyó igazgatósághoz kell fordulni. 

Igaz- Hamis (F.1.6.) 

Az utasítás értelmezésekor felmerülő véleménykülönbség esetén a 
jóváhagyó hatósághoz kell fordulni. 

Igaz- Hamis (F.1.6.) 
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Az utasítás teljes szövegét ismernie kell a társszolgálatok azon 
munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával 
összefügg. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A társszolgálatok azon munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a 
forgalom lebonyolításával összefügg, az utasítás kijelölt részeiből kell 
vizsgát tenniük. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A jelzések jelzőkkel, jelzőeszközökkel és 
figyelmeztető jelekkel adhatók. 
 
 

Igaz- Hamis (F.1.15,18.) 

A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel 
adhatók. A figyelmeztető jelek tájékoztató 
szerepet töltenek be. Igaz- Hamis (F.1.15,18.) 

A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a MILLFAV 
valamennyi dolgozója között és parancsot adnak nekik valamilyen forgalmi 
feladat végrehajtására. A jelzéseket a jelzésadás helyéig folyamatosan 
figyelni kell, mert rendkívüli ok - főleg veszélyelhárítás miatt – bármikor 
megváltozhatnak.  

Igaz- Hamis (F.1.10.,12.) 

A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a MILLFAV 
forgalmának lebonyolításában résztvevő dolgozók között. A jelzések 
parancsot adnak a jelzések megfigyelésére kötelezett munkavállalók 
részére valamilyen forgalmi feladat végrehajtására. A jelzések 
megfigyelésére kötelezett dolgozók kötelesek a jelzésadás helyéig 
folyamatosan megfigyelni a jelzéseket, mert a jelzések - rendkívüli ok, 
főleg veszélyelhárítás miatt - bármikor megváltozhatnak. 
 

Igaz- Hamis (F.1.10.,12.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, aggályosnak kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.31.) 

A kétes jelzés olyan jelzés, mely használhatatlan.  Igaz- Hamis (F.1.31.) 

Az „egyidőben adott eltérő értelmű jelzések kétes jelzésnek minősülnek. 
 

Igaz- Hamis (F.1.30.) 

Az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni. Igaz- Hamis (F.1.30.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, kétes jelzésnek kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.31.) 

Kétes jelzés észlelése esetén, azonnal meg kell állni. Igaz- Hamis (F.1.32.) 

Amennyiben a kézi jelzés kétes jelzés, azonnal meg kell állni. Igaz- Hamis (F.1.32.) 

A fényjelzők a környezeti világítástól függően, egy vagy több fényforrással, 
azok színével fejezik ki jelzéseiket. 

Igaz- Hamis (F.1.36.) 

A szolgálatban lévő dolgozók az 1. sz. mellékletben előírt jelzőeszközöket 
kötelesek állandóan maguknál tartani. 

Igaz- Hamis (F.1.50.) 

A főjelzők a váltókkal és a vágányfoglaltsággal, valamint egymással 
általában szerkezeti függőségben vannak, a függést a biztosítóberendezés 
valósítja meg. 

Igaz- Hamis (F.1.39.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő 
dolgozó állítja „Megállj!” állásra (kézi vezérlés), a továbbhaladást 
engedélyező jelzés a vonat haladásának hatására önműködően jelenik 
meg.  

Igaz- Hamis (F.1.47.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő 
dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező állásba, és a vonat 
haladásának hatására önműködően vált „Megállj!” állásra (kézi vezérlés). 
 

Igaz- Hamis (F.1.47.) 

Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén az alakjelzőket és 
jelzőeszközöket ki kell világítani. 

Igaz- Hamis (F.1.48.) 

A főjelzők mellett elhaladni csak továbbhaladást engedélyező („Szabad!”, 
„Lassan!”) jelzés esetén szabad. 

Igaz- Hamis (F.1.69.) 
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Érvénytelen jelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőn rajta van 
az „Érvénytelenítő jelzés” vagy a járművezető értesítése megtörtént. 

Igaz- Hamis (F.1.71.) 

„Megállj!”  jelzésű főjelző mellett - amennyiben a jelző tartósan nem 
vezérelhető továbbhaladást engedélyező állásba- az első vonat 
járművezetőjének jelentése után, ha a pályán rendellenesség nincs-
engedélyre, olyan sebességgel szabad elhaladni, hogy a vonat az 
esetlegesen jelentkező akadály előtt biztosan megállítható legyen, de ez a 
sebesség nem lehet több,mint 15 km/h. 

Igaz- Hamis (F.1.66.) 

Az érvénytelen jelző fényjelzéseit ki kell kapcsolni. Az „Érvénytelenítő 
jelzés”-t ki kell világítani! 

Igaz- Hamis (F.1.74.) 

Sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén, a járművek elejét két 
fehér fényű lámpával (fényszóróval), a végét két vörös fényű lámpával 
(zárjelzővel) kell megjelölni. 

Igaz- Hamis (F.1.120.) 

A jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azok az adott pályaszakaszon 
alkalmazható legnagyobb sebességhez tartozó üzemi fékút távolságról 
folyamatosan láthatók legyenek. 

Igaz- Hamis (F.1.57.) 

Milyen jelzést lát az ábrán? Mi a teendő észlelésekor? 
 

Feleletválasztós 
(F.1.31.-32.) 

 

Minek tekinti az ábrán látható jelzést?  
 
 Feleletválasztós (F.1.32.) 

Mi a teendője a járművezetőnek az ábrán látható jelzés 
észlelésekor? 
 
 Feleletválasztós (F.1.32.) 

Válassza ki a helytelen állítást az „egyidőben adott 
eltérő értelmű jelzésekkel” kapcsolatban!                            
 
    Feleletválasztós (F.1.30.) 

Válassza ki a helyes állítást az „egyidőben adott 
eltérő értelmű jelzésekkel” kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.30.) 

Mikor, hol és hogyan kell a jelzéseket adni? Feleletválasztós (F.1.11.) 

Hogyan kell elhelyezni a "főjelzőket"? 

 
 Feleletválasztós (F.1.57.) 
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Mikor korlátozott a "szabadlátás"? 
 

  Feleletválasztós (F.1.34.) 

Mikor korlátozott a "távolbalátás"? 
 

  Feleletválasztós (F.1.33.) 

Válassza ki, hogy mikor és hol kell nappal 
is a sötétben alkalmazandó látható 
jelzéseket adni az alábbiak közül? 

Feleletválasztós (F.1.23.) 

Ismertesse, a jelzők „forgalmi szempontból történő" csoportosítását! Feleletválasztós (F.1.38.) 

Hogyan működnek, a „félig önműködő” jelzők? Feleletválasztós (F.1.47.) 

Válassza ki a helytelen állítást főjelzők 
jelölésével kapcsolatban Feleletválasztós (F.1.56.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés VMT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés VMT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés OKT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés OKT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés MEX 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés MEX 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Megállj!” jelzésű főjelző 
melletti elhaladásra vonatkozóan! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.64.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, az „Érvénytelen 
jelzőkre” vonatkozóan! 
 
    

Feleletválasztós (F.1.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „Érvénytelen jelzőkre” 
vonatkozóan! 
  Feleletválasztós (F.1.70.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Használhatalan 
jelzőkre” vonatkozóan! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.76-78.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.81.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
  Feleletválasztós (F.1.82.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.83.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 

Feleletválasztós (F.1.81.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „villamos vezérlésű váltókra” 
vonatkozóan!  Feleletválasztós (F.1.90.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 

Feleletválasztós (F.1.93.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.94.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
   Feleletválasztós (F.1.97.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 Feleletválasztós (F.1.98.) 
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Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.105.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 Feleletválasztós (F.1.107.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.108.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.110.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.109.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.113.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.114.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.117.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Járműveken alkalmazott jelzésekre” 
vonatkozóan! Feleletválasztós (F.1.120.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.129.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.133.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
   Feleletválasztós (F.1.134.) 
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Válassza ki a helyes állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.135.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
  

Feleletválasztós (F.1.136.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.137.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.138.) 

Válassza ki a helytelen állítást a kézi jelzések alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.144.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Megállj!” kézi jelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.149.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Figyelj!” hangjelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.154.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Vészjelzés” hangjelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.155.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.156.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! Feleletválasztós (F.1.157.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.158.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.159.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.160.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.162.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.161.) 
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/2867/2018-NFM)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Hol érvényes a MILLFAV F.1. Jelzési Utasítása! (1.) 

2. Kikre terjed ki a MILLFAV F.1. Jelzési Utasítása (2-3.) 

3. Mit tartalmaz a MILLFAV F. 1. Jelzési utasítás? (6.) 

4. Ismertesse a jelzések adására és megfigyelésére kötelezett munkavállalókra 

vonatkozó szabályokat! (11-12.) 

5. Ismertesse a jelzés parancselvét! Mit követel meg a jelzésekre vonatkozó 

parancselv? (13-14.) 

6. Ismertesse a jelző fogalmát! (16.) 

7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (17.) 

8. Hogyan csoportosíthatók a jelzések? (19.) 

9. Ismertesse a hallható jelzések fajtáit, és az adásukra vonatkozó előírásokat! 

(20.) 

10. Milyen eszközzel lehet az MFAV vonalán hallható jelzéseket adni? (20.) 

11. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a vonatkozó szabályokat! (21-24.) 

12. Ismertesse a jelzésekkel szembeni követelményeket! (28.) 

13. Ismertesse a követelményeket a kézi jelzések adásával szemben! (29.) 

14. Ismertesse az egyidőben adott eltérő értelmű jelzések fogalmát és az 

alkalmazásukra vonatokozó szabályokat! (30.) 

15. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (31-32.) 

16. Mi a teendő kétes jelzés esetén? (32.) 

17. Ismertesse a távolbalátás korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(33.) 

18. Ismertesse a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(34.) 

19. Mi a teendő szabadlátás korlátozottsága esetén? (34.) 

20. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket forgalmi szempontból? (38.) 

21. Hogyan csoportosítjuk a főjelzőket rendeltetésük szerint? Ismertesse a főbb 

jellemzőiket! (41-46.) 

22. Hogyan csoportosítjuk működés szempontjából a főjelzőket? (47.) 

23. Milyen jelzőeszközzel kell felszerelni a szolgálatban lévő dolgozókat? (50.) 

24. Hol kell elhelyezni az MFAV vonalán a jelzőket? (54.) 

25. Hogyan történik a főjelzők jelölése? (56.) 

26. Ismertesse a főjelzők jelzési képeit, és a vonatkozó szabályokat! (59-62.) 

27. Ismertesse a főjelzők továbbhaladást engedélyező jelzéseit! (59-61.) 

28. Mi az értelme a főjelző egy sárga fényének? (60.) 

29. Mi az értelme a főjelző két sárga fényének? (61.) 

30. Mi az értelme a főjelző egy vörös fényének? (62.) 
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31. Ismertesse a „Megállj!” jelzést adó főjelző engedélyre történő meghaladásának 

szabályait! (64-68.) 

32. Ismertesse az érvénytelen jelzőkre és megjelölésükre vonatkozó előírásokat! 

(70-72.)  

33. Ismertesse a használhatatlan jelzőkre vonatkozó szabályokat/ (76-77.) 

34. Mit jelez a Váltójelző? (80.) 

35. Ismertesse a kézi állítású váltók jelzéseit! (81-83.) 

36. A váltójelzőn fekete mezőben fehér nyílhegy van. Mit jelent? (82.) 

37. A váltójelzőn fekete mezőben függőleges fehér téglalap van. Mit jelent? (81.) 

38. A váltójelzőn fekete mezőben vízszintes fehér téglalap van. Mit jelent? (83.) 

39. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! (84-88.) 

40. A váltó állítókészülékének ellensúlyán felül fehér, alul vörös színezés látható. Mit 

jelent? (85.) 

41. A váltó állítókészülékének ellensúlyán a vörösre festett rész felülhelyezkedik el. 

Mit jelent? (86.) 

42. A váltó ellensúlyára festett normál állású fekete nagy "A" betű mit jelent?(87.) 

43. Ismertesse a Feszültségállapot-jelző kialakítására, elhelyezésére és 

használatára vonatkozó előírásokat! (92-95.) 

44. Mit jelez és mi az értelme a Feszültségállapot jelző kék fénye? (93.) 

45. Mit jelez és mi az értelme a Feszültségállapot jelző fehér fénye? (94.) 

46. Ismertesse a pályára engedélyezett sebesség jelzéseit! (96-98.) 

47. Hogy néz ki a Sebességjelző? (97.) 

48. Milyen kialakítású a Sebesség ELŐJELZŐ? (98.) 

49. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni!” jelző jelzését! (105-106.) 

50. Négyzet alakú fehér táblán lefelé mutató kék nyíl. Mit jelent? (105.) 

51. Ismertesse az „Fékezés kezdete!” jelző jelzését! (107.) 

52. Hol kell elhelyezni a Fékezés kezdete jelzőt? (107.) 

53. Fehér színű, négyzet alakú táblán vörös „F” betű. Hol helyezik el, mi a neve és 

mi a jelzésnek értelme? (107.)  

54. Ismertesse a „Szakasz-szigetelő” jelző jelzéseit! (108.) 

55. Ismertesse az „Megállás helye” jelzőt! (109-110.) 

56. Ki adhat felmentést az állomási "Megállás helye" jelzőnél történő megállás 

kötelezettség alól? (109.) 

57. Fekete-fehér csíkozású betongerenda, vagy burkolt vágány esetén a burkolatra 

hasonlóan felfestett sáv, ahol a csíkozás 10 cm-enként váltakozik. Mit jelent? 

(109.) 

58. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”! (111.) 

59. Három egyenlő részre festett fehér-fekete-fehér betongerenda. Mit jelent? (111.) 

60. Ismertesse az „Engedélykérés kötelező!” jelzőt! (112-113.) 

61. Mely jelzők alatt kell elhelyezni az Engedélykérés kötelező! jelzőt? (113.) 

62. Milyen kialakítású a Villamos üzemű jármű állj! jelző? (114.) 

63. Ismertesse a „Vágányzáró jelzőt”! (117-118.) 
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64. Kör alakú fekete szegélyes fehér tábla, a fehér mezőben vízszintes fekete 

sávval. Mit jelent? (117.) 

65. Mivel kell megjelölni napszaktól függetlenül a járművek elejét és végét? (120.) 

66. Mi a teendő, ha a közlekedő vonat egyik vagy mindkét fényszórója 

meghibásodott? (121-122.) 

67. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak” jelzőeszköz kialakítására, 

elhelyezésére és használatára vonatkozó szabályokat! (124-128.) 

68. Mit jelent a pálya mellett elhelyezett hordozható lámpa, mely villogó sárga fényt 

ad? (125) 

69. Ismertesse a Megállj! jelzőeszköz alkalmazását! (129-132.) 

70. Hogy néz ki a Megállj! jelzőeszköz? (129.) 

71. Ismertesse a MILLFAV dolgozóinak kézi jelzéseit és az azokhoz tartozó 

kiegészítő hangjelzéseket! (133-136.) 

72. Mi a kiegészítő hangjelzése a Közeledj felém! jelzésnek? (134.) 

73. Hogyan kell adni a Távolodj tőlem! jelzést? (133.) 

74. Ismertesse a "Lassan!" kézijelzés adásmódját! Mikor kell "Lassan!" jelzést adni a 

közlekedő vonat részére és mi a teendő a jelzés észlelésekor? (135;147-148.) 

75. Tolatási mozgások alkalmával a Lassan! jelzést meddig kell adni? (147.) 

76. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” jelzést a közlekedő vonatok felé? (136;150.) 

77. Ismertesse az Állomáson alkalmazandó kézi jelzéseket! (137-139.) 

78. Mire hatalmazzák fel a járművezetőt a Közeledj felém! és a Távolodj tőlem! 

jelzések tolatási mozgások alkalmával ?(145.) 

79. Ismertesse a járművezetők hangjelzéseit és a rájuk vonatkozó előírásokat! (152-

155.) 

80. Mikor és hogyan kell „Figyelj!” jelzést adnia a járművezetőnek? (154.) 

81. Hogyan kell adni a Figyelj! jelzést? (154.) 

82. Hogyan és mikor köteles a járművezető „Vészjelzést” adni? (155.) 

83. Ismertesse "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel", és a "Szelvény 

tábla" jelölését! (157;161.) 

84. Fehér alapon hosszú fekete nyíl. Mire figyelmeztet? (157.) 

85. Téglalap alakú fehér táblán balra mutató zöld nyíl. Hol helyezik el, mi a neve, 

értelme? (158.) 

86. Ismertesse a „Távolságjelző”-re vonatkozó előírásokat! (159.) 

87. Hogy néz ki a Távolságjelző? (159.) 

88. Ismertesse a „Vonathossz jelző”-t! (160.) 

89. Ismertesse a Főjelzők szám- vagy betűjelére vonatkozó előírásokat! (162-163.) 

90. Milyen jelzőeszközzel kell ellátni a járművezetőt? (1.sz. melléklet.) 

91. Ismertesse a munkacsapat-vezető jelzőeszköz felszerelését! (1.sz.melléklet.)  

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás  

(VHF/2867-1/2018-NFM)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 
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Kérdés Kérdés típusa 
Utasítás 

pont 

Az Írásbeli rendelkezéseket formanyomtatványon, két 
példányban kell kiállítani. A másolati példányt a végrehajtó 
kapja, eredeti példánya a tömbben marad. 

Igaz- Hamis (F.2.11.41) 

Vonatot forgalomba állítani csak érvényes menetokmánnyal 
szabad. A menetlevelet és a járműkísérő lapot valamennyi vonat 
számára a térfelvigyázó állítja ki. 

Igaz- Hamis (F.2.11.32.) 

Ha a KFM telefonjai, valamint a rádiótelefon-hálózat 
hangrögzítő berendezésre van kapcsolva, akkor a hírközlő 
eszközökön adott és vett, a szolgálati vonat közlekedtetésével 
kapcsolatos rendelkezéseket, jelentéseket nem kell a Szolgálati 
Naplóba bejegyezni. 

Igaz- Hamis (F.2.11.27.) 

A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan kell 
vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő 
munkavállaló eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó 
bejegyzést piros tintával kell megtenni. 

Igaz- Hamis (F.2.11.20.) 

A forgalomba álló valamennyi vonatot vonatszámmal kell ellátni, 
beleértve a napi menetrendben nem szereplő (pl.: a külön 
rendelkezésre közlekedő nosztalgia-járat) vonatokat is. 

Igaz- Hamis (F.2.11.16.) 

Szolgálati használatra - a szolgálat jellegének megfelelően - 
menetrendábrát, illetve menetrendi kivonatot kell a forgalom 
lebonyolításában résztvevő személyzetek rendelkezésére 
bocsátani. A menetrendek tartalmát, a szolgáltatás 
megrendelője (BKK) határozza meg. 

Igaz- Hamis (F.2.11.10.) 

Valamennyi vonat számára menetrendet kell készíteni és a 
vonatokat e szerint kell közlekedtetni. A nosztalgiajárat külön 
rendelkezésre, a jármű végrehajtási utasításának előírásai 
szerint közlekedhet. 

Igaz- Hamis (F.2.11.1.) 

Az utastájékoztató berendezések megrongálódása, 
meghibásodása esetén, az észlelő dolgozó haladéktalanul 
jelentést köteles tenni a KFM-nek, aki azok javításáról köteles 
intézkedni. 

Igaz- Hamis (F.2.10.29.) 

Minden munkavállaló, aki az állomáson balesetet vagy 
rosszullétet észlel, köteles azonnal jelenteni a KUD-nak, és a 
továbbiakban az ő rendelkezései szerint eljárni. A Mentőket a 
KUD-nak kell értesíteni. 

Igaz- Hamis (F.2.10.34.) 

Az állomások utastereit az első utasszállító vonat adott 
állomásra való érkezése előtt 10 perccel az utazóközönség 
rendelkezésére kell bocsátani. 

Igaz- Hamis (F.2.10.5.) 

Próbafutásra az engedélyt a KFM-től a próbafutás vezetője 
köteles megkérni a tervezett próbafutás előtt legalább 10 
perccel. 
 

Igaz- Hamis (F.2.9.9.) 

Ha a próbafutás célja fékhatás-mérés, akkor az csak éjszakai 
üzemszünetben végezhető. Amennyiben a fékhatás-mérés 
során a pályára engedélyezett sebességet túl kell lépni, azt egy 
munkanappal korábban be kell jelenteni a KUD-nak. 

Igaz- Hamis (F.2.9.13.) 

A próbaszerelvényre próbafutás vezetőt és műszaki kísérőt kell 
kijelölni. A próbafutás vezetőt a térfelvigyázó jelöli ki. A 
próbafutás vezetője lehet a próbaszerelvény járművezetője is. 

Igaz- Hamis (F.2.9.3.) 

A forgalmi vágányokon üzemidőben végzett próbafutás – 
amennyiben a próbafutás célja fékhatás-mérés- az utasszállító 
vonatok közlekedését nem zavarhatja. Próbafutást üzemidőben 
lehetőleg csúcsforgalmi időn kívül kell végezni. 

Igaz- Hamis (F.2.9.13.) 
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Vizsgázott járművezető módszerátadó melletti gyakoroltatása 
esetén járművezetőnek a gyakorlati oktatást végző 
(módszerátadó) munkavállaló minősül. 

Igaz- Hamis (F.2.3.10.) 

Ha a munkavállaló a rendelkezésre jogosulttól olyan 
rendelkezést kap, amely az érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes, semmilyen körülmények között nem szabad 
végrehajtani, az esetet jelenteni kell a szolgálati főnöknek. 

Igaz- Hamis (F.2.3.46.) 

Üzemszerű forgalomtól való eltérést jelent minden olyan 
körülmény, amely a MILLFAV rendeltetésszerű működését 
gátolja. 

Igaz- Hamis 
(F.2.2.95, 
F.2.2.97.) 

Forgalmi szempontból leállásnak nevezzük azt a helyzetet, 
amikor valamilyen forgalmi, műszaki esemény bekövetkezése 
miatt az információszerzés, forgalomszabályozás vagy a 
hibaelhárítás céljából a vonatforgalom időlegesen 15 percnél 
rövidebb ideig korlátozásra kerül vagy jelentős mértékben 
lelassul. 

Igaz- Hamis (F.2.2.98.) 

Forgalom korlátozásának nevezzük azt a helyzetet, amikor 
valamilyen forgalmi, műszaki vagy havária esemény 
bekövetkezése miatt a forgalmat a teljes vonalon vagy 
vonalszakaszon részlegesen, 15 percnél hosszabb ideig le kell 
állítani, az utasokat az állomásból el kell távolítani. 

Igaz- Hamis (F.2.2.99.) 

Havaria esemény: minden olyan hatósági intézkedés, amely az 
üzemelést érinti. 

Igaz- Hamis 
(F.2.2.96, 
F.2.2.97.) 

A szolgálati vonat üzemi szállítások, karbantartások 
kiszolgálása céljából külön megrendelésre forgalomba állított 
vonat, melynek vontatójárműve TVG jármű. 

Igaz- Hamis (F.2.2.86.) 

Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. Igaz- Hamis (F.2.2.89.) 

Üzemi fékút az a távolság, melyet a vonat egy magasabb 
sebességértéken megkezdett üzemi fékezés mellett az előírt 
sebességérték eléréséig megtesz. 

Igaz- Hamis (F.2.2.76.) 

Csökkentett fékút az a távolság, melyet a vonat normál üzemi 
fékezés mellett a fékezés megkezdésétől a megállásig megtesz. 

Igaz- Hamis (F.2.2.78.) 

A vonat mozgásképtelen, ha a járművön olyan továbbhaladást 
akadályozó sérülés, törés vagy kerékpár beékelődés következik 
be ami miatt a jármű önerőből tovább közlekedni nem képes. Igaz- Hamis (F.2.2.80.) 

A személyszállító vonat üzemképtelen, ha olyan 
járműmeghibásodás következik be, amikor a vonat önerőből 
tovább közlekedni nem képes. 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.79.) 

Egy pályaszakasz, vagy valamely tápkörzet 
feszültségmentesnek nyilvánítása azt jelenti, hogy a 
felsővezeték kikapcsolásán túl megtörténtek azok a biztonsági 
intézkedések, melyek a visszakapcsolás megakadályozását, a 
rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség 
ellenőrzését garantálják. A rendelkezésére álló 
visszajelentések, az állomási személyzet és a KUD jelentése 
alapján az Energiadiszpécser kizárólagos joga a felsővezeték 
feszültségmentessé nyilvánítása. 

Igaz- Hamis (F.2.2.63.) 

Lezártnak minősül az a váltó, mely a vasútbiztosító berendezés 
kezelőfelületéről elektromos úton, vagy a helyszínen 
mechanikus váltózárral lezárható. Lezárt váltónak minősül az a 
váltó is, amelyen a csúcssínek megnyitását egyéb mechanikai 
úton megakadályozták. (kiszögelés) 

Igaz- Hamis (F.2.2.51.) 

Állomástávolságban történő közlekedésnek nevezzük, amikor a 
vonatok legfeljebb állomásközönként követhetik egymást. 
Állomástávolságban történő közlekedés szempontjából egy 

Igaz- Hamis (F.2.2.45.) 
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állomásköznek kell tekinteni az állomásközt (a kijárati jelzőtől a 
következő állomás bejárati jelzőjéig). 

Az űrszelvény annak a térnek a vágánytengelyre merőleges 
metszete, melyet a jármű és a rakomány együttesen elfoglalhat. 

Igaz- Hamis (F.2.2.33.a.) 

Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” 
esemény! 

Feleletválasztós (F.2.2.96.) 

Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi 
szolgálat feladata? 

Feleletválasztós (F.2.3.2.) 

Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető 
módszerátadó melletti gyakoroltatása esetén? Feleletválasztós (F.2.3.10.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes rendelkezéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.3.46.) 

Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? Feleletválasztós (F.2.7.55.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „írásbeli rendelkezéssel” 
kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.3.53.) 

Válassza ki a helyes állítást, az „írásbeli rendelkezéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.3.54.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „jelentési kötelezettséggel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.5.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „menetrend egyeztetéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.11.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba 
helyezésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.13.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba 
helyezésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.13.) 

Válassza ki a helyes állítást, a „jelentési kötelezettségekkel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.14.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „biztonsági járattal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.24.) 

Válassza ki a helyes állítást, az „állomások megnyitásával” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.27.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok forgalomba 
állításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.39.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok állomásba történő 
behaladásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.46.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok állomásból történő 
indításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.55.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „a járművezető menet közbeni 
teendőivel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.61.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok fordításával” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.65.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „forgalomból történő 
kiállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.74.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „szolgálati küldemény 
szállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.75.) 

Válassza ki a helytelen állítást, „a felsővezeték 
feszültségmentesítésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.83.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „üzemszerű forgalomtól való 
eltéréssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.5.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vasútbiztosító berendezés 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.13.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „távvezérlő rendszer 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.17.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „áttérés helyi üzemre a 
távvezérlő üzemképessége esetén” eljárással kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.22.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, a „helyi üzemben történő 
forgalomirányítással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.24.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „önműködő vonatmegállító-
berendezés meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.30.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.36.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.41.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodás esetén 
elrendelt sebességkorlátozással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.45.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltóhibával” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.5.50.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltó használhatóságának 
megállapításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.51.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „hírközlő berendezések 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.59.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „foglalt vágányra járással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.67.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „foglalt vágányra járással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „meghibásodott szerelvénnyel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.75.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „meghibásodott szerelvénnyel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.86.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „állomási áthaladással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.100.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „menetrendi eltéréssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.109.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „rendkívüli eseményekkel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.1.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „forgalom alatti pályán való 
munkavégzéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós 
(F.2.6.160.) 
(F.2.6.46.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok áthaladása a 
munkavégzés területén” témakörrel kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.63.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „rendkívüli 
feszültségmentesítéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „utasok rendkívüli 
kiszállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.96.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „utasok másik vonatba történő 
átszállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.104.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „utasbalesettel és 
utasrosszulléttel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.116.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „gázolással” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.6.123.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vészjelző működtetéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.132.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „tűz esetén követendő 
eljárással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.140.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „ajtóhiba, ablaktörés esetén 
követendő eljárással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.150.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltófelvágással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.164.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „villamos vezérlésű váltók 
helyszíni kézi állításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.171.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „állomástávolságú 
közlekedéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.176.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „helytelen irányú 
közlekedéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.176.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok éjszakai 
üzemszünetben történő közlekedtetésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.7.53.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, a „járműtelepi tolatásokkal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.3.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműtelepi tolatásokkal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.10.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműmegfutamodás elleni 
Védekezéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.21.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „próbafutással” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.9.9.) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás  

(VHF/2867-1/2018-NFM)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Hol érvényes a MILLFAV F.2. Forgalmi Utasítása! (1.1.) 

2. Mit tartalmaz a MILLFAV F.2. Forgalmi Utasítása? (1.3.)  

3. Ismertesse a következő fogalmakat: Szolgálati főnök, Szolgálati elöljáró. (2.8-

2.9.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: Szolgálati út, Szolgálati okmány, 

Parancskönyv (2.10, 2.13, 2.14.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi forgalmi menetirányító, KFM 

megbízottja (2.17;2.21.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi utasforgalom-irányító diszpécser 

(KUD), Forgalmi Szolgálattevő (2.18; 2.19) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: Térfelvigyázó, Járművezető instruktor 

Járművezető (2.24, 2.25, 2.26) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: Űrszelvény, Rakszelvény (2.33a;2.33b.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: Kezdőpont, végpont, Jobb vágány, bal 

vágány, Helyes irány, helytelen irány (2.33 d, 2.34, 2.35.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: Állomás, Állomásköz, Térköz (2.43-2.44) 

11. Ismertesse a Kitérő és a Biztosított váltó fogalmát! (2.48-2.50.) 

12. Ismertesse a Szerelvény és a Vonat fogalmát (2.70-2.71.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: Üzemkezdet, Üzemidő, Üzemszünet! 

(2.90;2.92-2.93.) 

14. Mit kell az üzemszerű forgalomtól való eltérésnek tekinteni? (2.95.) 

15. Mi minősül rendkívüli eseménynek? (2.96.) 

16. Ismertesse a vezetőfülkében tartózkodás feltételeit! (3.26.) 

17. Ismertesse a szolgálati helyen történő tartózkodásra vonatkozó szabályokat! 

(3.25;3.27-3.28.) 

18. Hogyan utazhat valamely hatóság ellenőrzési igazolvánnyal rendelkező tagja a 

vezetőfülkében? (3.26.) 

19. Ismertesse a rendelkezések kiadásával kapcsolatos általános előírásokat és 

szóbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (3.43.-3.49.) 

20. Ismertesse az írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! Mikor és hogyan 

köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a járművezetők felé? (3.50-3.54) 

21. Mikortól érvényes a KFM által kiadott írásbeli rendelkezés? (3.52.) 
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22. A vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését mikor kell 

megkezdeni, ha a felsővezetők feszültségmentes volt üzemszünetben? (4.13.) 

23. A vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését mikor kell 

megkezdeni, ha a felsővezetők feszültség alatt volt üzemszünetben? (4.13.) 

24. Hogyan szabad forgalomba állni a járműtelepről? (4.39.) 

25. Ki adhat felmentést az állomási "Megállás helye" jelzőnél történő megállás 

kötelezettség alól? (4.47.) 

26. Mit köteles figyelni a járművezető az állomásba történő behaladáskor? (4.48.) 

27. A járművezető menet közben mit köteles megfigyelni? (4.58.) 

28. Ismertesse a vonatok forgalomból történő kiállásának a szabályait! (4.69-4.74.) 

29. Kinek kell jelezni a pálya meghibásodást? Mit kell tartalmaznia a jelentésnek? 

(5.32;5.34.) 

30. Ismertesse a pálya meghibásodás esetén követendő eljárást! (Hiba jelentése, 

forgalom fenntartása, víz a pályán hiba elhárítása, sebességkorlátozás 

bevezetése) (5.32-5.46.) 

31. Mi a teendő, ha a víz egy adott pályaszakaszon eléri a sínfej alsó élét? (5.43.) 

32. Pályahiba esetén a pályafenntartási ügyeletes által elrendelt 

sebességkorlátozásról hogyan köteles a KFM értesíteni a közlekedő vonatok 

járművezetőit? (5.45.) 

33. Ismertesse a váltó forgalmi szempontból történő használhatóságának feltételeit! 

(5.51.) 

34. Ismertesse a váltóhiba esetén követendő eljárást! (5.50-5.52.) 

35. Ismertesse a foglalt vágányra járás fogalmát, eseteit, elrendelését, 

végrehajtását! (5.67-5.72.) 

36. Ismertesse meghibásodott szerelvény esetén, a hiba megállapítására és 

jelentésére vonatkozó szabályokat! (5.73-5.78.) 

37. Mit jelent az, hogy a vonat mozgásképtelen? Ismertesse a mozgásképtelen 

vonat forgalomból történő kivonásának általános szabályait! (2.80,5.82-5.95.) 

38. A vonat állomáson történő áthaladásakor mekkora az engedélyezett legnagyobb 

sebesség? (5.102.) 

39. Mit kell tennie a dolgozónak a pálya, a jelzők vagy egyéb létesítmények 

vonatforgalmat veszélyeztető meghibásodásának észlelésekor? (6.2.) 

40. Mi az eljárás gyanús csomag észlelése, megtalálása esetén? (6.29.) 

41. Mi a teendő, ha a felszínről lefolyó víz mennyisége olyan mértékű, hogy 

veszélyezteti vagy kizárja az üzemeltetését az érintett állomáson? (6.41.) 

42. Ismertesse a forgalom alatti pályára történő belépésre vonatkozó előírásokat! 

Mikor engedélyezhető egy fő belépése (6.46-6.51.6.54-6.64, 6.66-6.67.) 

43. Rendkívüli esetben általában hány fő léphet a forgalom alatti pályára? (6.47.) 

44. Melyek a forgalom alatti pályára történő belépés személyi és tárgyi feltételei? 

(6.56;6.57.) 

45. Mikor engedélyezhető üzemidő alatt gyalogosan történő belépés az alagútba? 

(6.58.) 
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46. A forgalom alatti pályára belépőket beszállító vonat mikor folytathatja az útját? 

(6.60) 

47. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés területén, üzemidőben 

végzett munkavégzéskor? (6.63.) 

48. Ha a munkavégzés helyénél két vonat találkozik, melyiknek van elsőbbsége? 

(6.67.) 

49. A forgalom alatti pályáról kilépő dolgozók mikor közelíthetik meg a 

vonatot?(6.69.) 

50. Veszélyeztetés észlelése esetén kinél kell kezdeményezni a 

feszültségmentesítést? (6.76.) 

51. KFM-en keresztül kezdeményezett feszmentesítés megtörténte után, miről 

köteles haladéktalanul intézkedni a KFM? (6.76.) 

52. Milyen esetben kell kötelezően rendőri intézkedést kérni? (6.116.) 

53. Ismertesse a gázolás esetén követendő eljárást! Mit kell megjelölni a helyszín 

rögzítése során? (6.119-6.128.) 

54. Gázolás esetén a helyszín rögzítésekor mit kell megjelölni? (6.123.) 

55. Ismertesse az állomástávolságú közlekedés fogalmát és szabályait! (Általános 

szabályok) (6.176-6.180.) 

56. Állomástávolságú közlekedés esetén a járművezető kinek az engedélye alapján 

indíthatja a vonatot? (6.184.) 

57. Ki rendelheti el a helytelen irányú közlekedést? (6.190.) 

58. Ki rendelhet el egyvágányú közlekedést? (6.198.) 

59. Kit köteles értesíteni a KM a felsővezeték feszültség alá helyezéséről? (7.14.) 

60. Hogyan történik a pályára be-és kilépés az éjszakai üzemszünetben? (7.25-

7.37.) 

61. Ki engedélyezheti üzemszünetben az állomásokra és a vonalra a belépést? 

(7.25.) 

62. Ismertesse a szolgálati vonat fogalmát, illetve, hogy hogyan kell összeállítani a 

szolgálati vonatot? (2.86,7.64.) 

63. Milyen vonatok közlekedhetnek éjszakai üzemszünetben? (7.51.) 

64. Ismertesse az éjszakai üzemszünetben közlekedő vonatok forgalomba 

állításakor alkalmazandó előírásokat! (7.65-7.67.) 

65. Üzemszünetben közlekedő vonat járművezetője mikor köteles bejelentkezni a 

KFM-nél a forgalomba állás helyétől? Hogyan és kivel közli a KFM a szolgálati 

vonat közlekedtetésének módját?(7.68.) 

66. Milyen szabályok vonatkoznak a szolgálati vonat közlekedési módjának 

elrendelésére-, az irányváltásra-, illetve másik közlekedési mód elrendelésére? 

(7.69.) 

67. Ismertesse, hogy milyen közlekedési módok rendelhetők el a szolgálati vonat 

részére? (7.70-7.72.) 

68. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedése során történő megállásokra 

vonatkozó szabályokat! (7.73.) 

69. Mely esetekben köteles a KFM az állomásközt lezárni? (7.74.) 
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70. Ismertesse az állomásköz lezárása esetén követendő eljárást! (7.75-7.77.) 

71. Hogyan történik a szolgálati vonatok számozása? (11.17.) 

72. Ismertesse a menetokmányok kezelésével kapcsolatos szabályokat! (11.31-

11.39.) 

73. Ismertesse a hangrögzítő berendezéssel nem rendelkező hírközlő 

berendezések használatára vonatkozó szabályokat szóbeli rendelkezések 

kiadása esetében! (11.27.) 

74. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a Vörösmarty tér állomáson, 

biztosított váltókon, egyenes és kitérő irányban (1.sz. melléklet) 

75. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség Oktogon váltókörzetben le 

nem zárt váltókon, egyenes irányban? (1.sz. melléklet)  

76. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség Vörösmarty tér állomáson 

lezárt váltókon, kitérő irányban? (1.sz. melléklet) 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 

Kérdés Kérdés típusa Utasítás 
pont 

Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, EDI, és 
a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? 

Feleletválasztós 23. 

Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati vonatok 
közlekedésének rendjéről? 

Feleletválasztós 34. 

Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
közlekedéséről szóló értesítésnek? 

Feleletválasztós 34. 

A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati vonatok 
közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? 

Feleletválasztós 34. 

Mikor szabad járműveket összekapcsolni? Feleletválasztós 47. 

Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? Feleletválasztós 173. 

Ki köteles gondoskodni a szolgálati vonat menetokmányának kezeltetéséről, 
vezetéséről és leadásáról? 

Feleletválasztós 175. 

Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? Feleletválasztós 176. 

Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-próbát 
tartani? 

Feleletválasztós 177. 

Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik munkalappal 
nem rendelkeznek? 

Feleletválasztós 187. 

Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai betartsák 
az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági szabályokat? 

Feleletválasztós 188. 

Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 
továbbhaladására? 

Feleletválasztós 200. 

Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? Feleletválasztós 219. 

A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 
megbízottja hogyan köteles intézkedni? 

Feleletválasztós 223. 

Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 
segélyvonatot kérni? 

Feleletválasztós 227. 

Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? Feleletválasztós 230. 

Hol van a szolgálati vonatok tényleges forgalomba állási helye a MILLFAV 
vonalán? 

Feleletválasztós 3.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség TVG vontatta szolgálati vonatnál? Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség tolt menetben közlekedő szolgálati 
vonatnál? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 
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Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen motorkocsi 
mozgatásakor? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! (1;4,6.) 
2. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 
3. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 
4. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat! (21-34.) 
5. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 
6. Ismertesse a külső felek részére történő szállítás szabályait! (40-46.) 
7. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47-53.) 
8. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (66-73.) 
9. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 
10. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (80-87.) 
11. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! (88-

93.) 
12. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 
13. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! (107-

110.) 
14. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 
15. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121-126.) 
16. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 
17. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-145.) 
18. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146-160.) 
19. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 
20. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános szabályokat! 

(169-182.) 
21. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 
22. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 
23. Ismertesse a szolgálati vonat kiállását a forgalomból! (215-218.) 
24. Ismertesse a szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli eseményekre vonatkozó 

általános előírásokat! (219-224.) 
25. Ismertesse a szolgálati vonat meghibásodásakor követendő eljárást! (225-230.) 
26. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat légfékberendezése teljes egészében 

meghibásodik? (225.) 
27. Ismertesse a vontatójárművek napi vizsgálatára vonatkozó általános előírásokat! 

(1.sz. melléklet) 
28. A vontatójárművek napi vizsgálata során, mely esetekben köteles a 

mozdonyvezető a járművét üzemképtelennek nyilvánítani? (1.sz. melléklet) 
29. Ismertesse a vontatójárművek fékberendezéseinek általános ellenőrzését! (59-

60.oldal) 
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30. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kiskocsit továbbító 
szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

31. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség rakott transzformátor-szállító 
kocsit továbbító szolgálati vonattal? (2.sz. melléklet) 

32. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékezéssel közlekedő 
szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

33. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség részleges légfékhibával 
közlekedő szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

34. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fedezett közúti átjárón áthaladó 
szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

35. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kocsit továbbító 
szolgálati vonatnál, járműtelepi és líravágányokon? (2.sz. melléklet) 

36. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a szétkapcsolt kocsikról történő 
lejárás alkalmával, a lekapcsolt járműtől számított 10 méterig? (2.sz. melléklet) 

37. Hol van a szolgálati vonatok forgalomba állási helye a MILLFAV vonalon? (3.sz. 
melléklet) 

38. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létesítményen belüli tolatáskor? 
(2.sz. melléklet) 

39. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 
motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. melléklet) 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 45 pont szükséges. 
 

Szóbeli vizsga: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. 
Forgalmi Utasítás (VHF/2867-1/2018-NFM) hatálya alá tartozó 
pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait.  

• Tévesztés nélkül ismeri a szolgálati vonat közlekedése-, tolatás-, valamint az 
„Üzemszerű forgalomtól való eltérés” során alkalmazandó forgalmi 
szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 
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• Tévesztés nélkül ismeri a szolgálati vonat közlekedése, valamint a tolatás 
során alkalmazandó sebességeket, és az SZVVHU előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a MILLFAV vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését. 
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45. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VONAT- ÉS UTASFORGALOM 

IRÁNYÍTÓ (BKV ZRT. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. SZ. 

FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-

KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 25 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/2867/2018-NFM), 

• 25 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/2867-1/2018-NFM) 

• 5 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT V.1. Szolgálati 
Szabályzatból (2018.07.06.) 

• 5 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet 
helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/2867/2018-NFM), 

• 3 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/2867-1/2018-NFM) 

• 1 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT V.1. Szolgálati 
Szabályzatból (2018.07.06.) 

• 1 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 
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Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!) 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/2867/2018-NFM) 

 
1. I. Fejezet: Az utasítás hatálya, tartalma 

1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás jóváhagyása, életbeléptetése 
1.3. Az utasítás tartalma 
1.4. Az utasítás ismerete 

 

2. II. Fejezet: Általános rendelkezések 
2.1. Jelzések 
2.2. A jelzések szerepe 
2.3. A jelzések adása, megfigyelése 
2.4. A jelzés parancselve 
2.5. Jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek 
2.6. Jelzők, jelzőeszközök 
2.7. Figyelmeztető jelek 
2.8. A jelzések csoportosítása 
2.9. Követelmények a jelzésekkel szemben 
2.10. Követelmények a kézi jelzések adásával szemben 
2.11. Egyidőben adott eltérő értelmű jelzések 
2.12. Kétes jelzés 
2.13. Távolbalátás korlátozottsága 
2.14. Szabadlátás korlátozottsága 
2.15. A jelzők csoportosítása 
2.16. Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek kivilágítása 
2.17. Felszerelés jelzőeszközökkel 
2.18. Felelősség a jelzők, jelzőeszközök elhelyezéséért és karbantartásáért 
2.19. A jelzők elhelyezése 

 
3. III. Fejezet: Főjelzők és Jelzéseik 

3.1. Általános rendelkezések 
3.2. Kifejezhető jelzési fogalmak 
3.3. A főjelzők jelölése 
3.4. A főjelzők láthatósága 
3.5. A főjelzők jelzései 
3.6. Továbbhaladást engedélyező jelzések 
3.7. Továbbhaladást tiltó jelzés 
3.8. A főjelzők jelzési parancsainak értelmezése 
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4. IV. Fejezet: Érvénytelen és használhatatlan jelzők 
4.1. Érvénytelenítő jelzés 
4.2. Használhatatlan jelzők 

 
5. V. Fejezet: Egyéb jelzők 

5.1. Váltójelző 
5.2. A váltójelző jelzései 
5.3. Az ellensúly jelzései 
5.4. A váltójelző kivilágítása 
5.5. Feszültségállapot jelző 
5.6. A feszültségállapot jelző jelzései 
5.7. A pályára engedélyezett sebesség jelzései 
5.8. Sebességjelző 
5.9. Sebesség előjelző 
5.10. A sebességjelző és a sebesség előjelző alkalmazása 
5.11. Áramot kikapcsolni! jelző 
5.12. Fékezés kezdete jelző 
5.13. Szakasz-szigetelő jelző 
5.14. Megállás helye jelző 
5.15. Biztonsági-határ jelző 
5.16. Engedélykérés kötelező! jelző 
5.17. Villamos üzemű jármű állj! jelző 
5.18. Vágányzáró jelző 
5.19. Jelzések a járműveken 

 
6. VI. Fejezet: Jelzőeszközök és jelzések 

6.1. Pályán munkások dolgoznak 
6.2. Megállj! jelzőeszköz 
6.3. MILLFAV dolgozóinak kézi jelzései 
6.4. A kézi jelzések adásmódja 
6.5. Állomáson alkalmazandó kézi jelzések 
6.6. A kézi jelzések alkalmazása 
6.7. A járművezetők hangjelzései 
6.8. Indításjelzés 
6.9. Figyelj! jelzés 
6.10. Vészjelzés 

 
7. VII. Fejezet + 1.sz. melléklet : Figyelmeztető jelek; Szolgálatban lévő dolgozók 

felszerelése jelzőeszközzel  
7.1. Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 
7.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
7.3. Menetirány szerinti jobb oldalra áthelyezett jelzőre figyelmeztető jel 
7.4. Távolságjelző 
7.5. Vonathossz jelző 
7.6. Szelvény-tábla 
7.7. Főjelzők szám-vagy betűjele 
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/2867-1/2018-NFM) 

 

1. I. Fejezet: Általános rendelkezések 
1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás tartalma 
1.3. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.4. Az utasítás ismerete 
1.5. Kiegészítő utasítások 

 
2. II. Fejezet: Meghatározások 

2.1. Igazgatóság 
2.2. Szakterület 
2.3. Forgalmi szolgálat 
2.4. Társszolgálat 
2.5. Forgalmi szakvizsga 
2.6. Forgalmi vizsga 
2.7. Szolgálati főnök 
2.8. Szolgálati elöljáró 
2.9. Szolgálati út 
2.10. Munkavállaló 
2.11. Szolgálati hely 
2.12. Szolgálati okmány 
2.13. Parancskönyv 
2.14. Rendelkezés 
2.15. Rendelkezési jog átadása 
2.16. Központi forgalmi menetirányító 
2.17. Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) 
2.18. Forgalmi szolgálattevő (FSZT) 
2.19. Műszakvezető diszpécser 
2.20. KFM megbízottja 
2.21. Peronőr 
2.22. Váltókezelő 
2.23. Térfelvigyázó 
2.24. Járművezető instruktor 
2.25. Járművezető 
2.26. Tolatásvezető 
2.27. Áramellátási Zavarelháritási Szolgálat (ÁZÜ), Energiadiszpécser 
2.28. Műszaki diszpécser 
2.29. Műszaki ügyeletes 
2.30. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.31. Pályamester 
2.32. Űrszelvény 
2.33. Rakszelvény 
2.34. Forgalmi vágányok 
2.35. Kezdőpont, végpont 
2.36. Jobb vágány, bal vágány 
2.37. Helyes irány, helytelen irány 
2.38. Menetirány szerinti jobb oldal, bal oldal 
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2.39. Kihúzó vágány 
2.40. Csonka vágány 
2.41. Vágányzár 
2.42. Vágányút 
2.43. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.44. Állomás 
2.45. Állomásköz 
2.46. Térköz 
2.47. Közlekedés állomástávolságba 
2.48. Foglalt vágányra járás 
2.49. Járműtelep 
2.50. Kitérő 
2.51. Kitérők számozása 
2.52. Biztosított váltó 
2.53. Lezárt váltó 
2.54. Le nem zárt váltó 
2.55. Érintett váltó 
2.56. Védőváltó 
2.57. A váltó helyes állása 
2.58. Váltófelvágás 
2.59. Felsővezeték 
2.60. Táplálási szakasz (tápkörzet) 
2.61. Földelő-szakaszoló 
2.62. Központi berendezés 
2.63. Távvezérlő rendszer 
2.64. Kezelési körzet 
2.65. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.66. Hírközlő berendezés 
2.67. Hangrögzítő berendezés 
2.68. Tolatás 
2.69. Tolt vonat 
2.70. Visszatolás 
2.71. Járműmegfutamodás 
2.72. Szerelvény 
2.73. Vonat 
2.74. Vonatmozgás 
2.75. Vonatfordítás 
2.76. A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség 
2.77. Menetdiagram 
2.78. Üzemi fékút 
2.79. Vészfékút 
2.80. Csökkentett fékút 
2.81. A vonat üzemképtelen 
2.82. A vonat mozgásképtelen 
2.83. A vonat gördülésképtelen 
2.84. Biztonsági járat 
2.85. Próbavonat 
2.86. Tanuló-vonat 
2.87. Kiskocsi 
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2.88. Szolgálati vonat 
2.89. TVG-menet 
2.90. Menetrend 
2.91. Menetrendi nap 
2.92. Üzemkezdet 
2.93. Forgalomba helyezés 
2.94. Üzemidő 
2.95. Üzemszünet 
2.96. Üzemszerű forgalom 
2.97. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
2.98. Rendkívüli esemény 
2.99. Havaria Esemény 
2.100. Forgalom leállítás 
2.101. Forgalom korlátozás 
2.102. Biztonságkritikus kezelés 
2.103. Indításjelzés 
2.104. Esélyegyenlőségi lámpa 

 

3. III. Fejezet: A forgalmi szolgálat ellátása 
3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásnak feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Felügyelet alatti munkavégzés 
3.5. Vizsga megismétlése 
3.6. Önképzés 
3.7. Szolgálatra jelentkezés 
3.8. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása 
3.9. Betegség bejelentése 
3.10. Szolgálat átadás, átvétel 
3.11. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.12. Szolgálat ellenőrzése 
3.13. Szolgálati fegyelem 
3.14. Szolgálati felelősség 
3.15. Szolgálati út 
3.16. Rendelkezések kiadása 
3.17. Szóbeli rendelkezések 
3.18. Írásbeli rendelkezések 

 

4. IV. Fejezet: Üzemszerű forgalom 
4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Jelentési kötelezettség 
4.3. A menetrendszerű közlekedés 
4.4. A menetrend meghirdetése 
4.5. Menetrend egyeztetés 
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4.6. A vonal forgalomba helyezése 
4.7. Jelentési kötelezettségek 
4.8. A váltók próbája 
4.9. A felsővezeték feszültség alá helyezése 
4.10. Biztonsági járat 
4.11. Állomások megnyitása 
4.12. A vonatok forgalomba állítása 
4.13. A vonatok állomásba történő behaladása 
4.14. A vonatok állomásból történő indítása 
4.15. A járművezető teendői menet közben 
4.16. A vonatok fordítása (4.64,4.65,4.67) 
4.17. A vonatok forgalomból történő kiállítása (4.69,4.70,4.71,4.73.) 
4.18. Szolgálati küldemény szállítása 
4.19. A vonal forgalmának leállítása  
4.20. Az állomások bezárása 
4.21. A felsővezeték feszültségmentesítése (4.82,4.83.) 

 
5. V. Fejezet: Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Épületgépészeti berendezések meghibásodása 
5.3. Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén követendő eljárás 

(5.8-5.10.) 
5.4. Önműködő vonatmegállító-berendezés meghibásodása 
5.5. Pályameghibásodás – A hiba bejelentése (5.32-5.35.) 
5.6. Pályameghibásodás- A forgalom fenntartása (5.36-5.42.) 
5.7. Pályameghibásodás – Víz a pályán 
5.8. A hiba elhárítása, sebességkorlátozás bevezetése 
5.9. Váltóhiba 
5.10. A váltó használhatóságának megállapítása 
5.11. Előre tervezett vágányzár 
5.12. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.13. Hírkapcsolat a járművezetőkkel 
5.14. A vasútbiztosító, forgalomirányító, és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás (5.65.) 
5.15. Foglalt vágányra járás 
5.16. Foglalt vágányra járás elrendelése (5.68.) 
5.17. A foglalt vágányra járás végrehajtása  
5.18. Meghibásodott szerelvény kivonása a forgalomból 
5.19. A hiba megállapítása és jelentése 
5.20. A vonat üzemképtelen 
5.21. A vonat mozgásképtelen 
5.22. A vonat gördülésképtelen 
5.23. Áthaladás az állomáson (5.97;5.103.) 
5.24. Menetrendi eltérés (5.104.) 
5.25. Teendők késés esetén 
5.26. Teendők sietés esetén 
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6. VI. Fejezet: Rendkívüli események 
6.1. Általános rendelkezések 
6.2. A rendkívüli esemény elhárítása 
6.3. Az esemény kivizsgálása 
6.4. Havária események – Általános rendelkezések 
6.5. Havária események – Állomási menekítés 
6.6. Havária események – Alagúti kiszállítás 
6.7. Havária események – Robbanóanyag, gyanús csomag észlelése 
6.8. Havária események – Bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) 
6.9. Havária események – Egyéb havária esemény bekövetkezése esetén 
6.10. Havária események – A helyszín biztosítása 
6.11. Forgalom alatti pályán való munkavégzés általános feltételei  
6.12. A belépés feltételei 
6.13. Belépés üzemidőben 
6.14. Vonatok áthaladása a munkavégzés területén 
6.15. Kilépés Üzemidőben 
6.16. Rendkívüli feszültségmentesítés (6.71;6.73-6.74.) 
6.17. KFM-en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés (6.76-6.79.) 
6.18. Feszültségkimaradás 
6.19. Zárlat 
6.20. Felsővezeték hiba, felsővezeték szakadás 
6.21. Segédüzemi berendezések energia ellátásának meghibásodása 

(6.94.) 
6.22. Utasok rendkívüli kiszállítása (6.96.) 
6.23. Kiszállítás a vonatokból (6.97-6.103.) 
6.24. Átszállítás másik vonatba 
6.25. Állomáslezárás (6.109-6.110.) 
6.26. Utasbaleset és utasrosszullét 
6.27. Gázolás 
6.28. A helyszíni megbízott feladatai gázoláskor 
6.29. Eljárás vészjelző működtetésekor 
6.30. Vészjelzés állomási tartózkodáskor 
6.31. Vészjelzés a haladó vonaton 
6.32. Eljárás tűz esetén 
6.33. Eljárás ajtóhiba, ablaktörés esetén 
6.34. Váltófelvágás (6.164;6.166.) 
6.35. Villamos vezérlésű váltók kézi állítása a helyszínen (6.175.) 
6.36. Állomástávolságú közlekedés szabályai (6.176-6.178;6.180) 
6.37. Állomás távolságú közlekedés elrendelése (6.181.) 
6.38. Értesítés 
6.39. A forgalom lebonyolítása 
6.40. Helytelen irányú közlekedés szabályai (6.190-6.192.) 
6.41. Egyvágányú közlekedés  

 

7. VII. Fejezet: Üzemszünet 
7.1. A felsővezeték feszültség alá helyezése és feszültségmentesítése 
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7.2. Feszültségmentesítés 
7.3. Földelő szakaszoló kezelése 
7.4. Feszültség alá helyezés 
7.5. Belépés éjszakai üzemszünetben (7.25-7.28;7.30) 
7.6. A munkahely fedezése 
7.7. Kilépés éjszakai üzemszünetben (7.36.) 
7.8. Szolgálati vonat igénylése (7.38.) 
7.9. Rendkívüli szolgálati vonat 
7.10. Közlekedés éjszakai üzemszünetben 
7.11. A vonatok közlekedése éjszakai üzemszünetben 
7.12. Kiskocsi közlekedése (7.59.) 

 
8. VIII. Fejezet: Tolatás a járműtelepen 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. A tolatás lebonyolítása 
8.3. Tolatás létesítményekben 
8.4. Váltóállítás 
8.5. Járművek kapcsolása 

 
9. IX. Fejezet: Próbafutás 

9.1. Próbapálya 
9.2. A próbavonat személyzete 
9.3. A próbafutás feltételei 
9.4. A próbafutás lebonyolítása 

 
10. X. Fejezet: Az állomások utasforgalmának megszervezése 

10.1. Általános rendelkezések 
10.2. Utasterek ellenőrzése (10.14.) 
10.3. Utastájékoztatás (10.21.) 

 

11. XI. Fejezet: Menetrend, Vonatok számozása, Szolgálati okmányok 
11.1. Menetrend (11.1-11.8.) 
11.2. A vonatok számozása 
11.3. Szolgálati okmányok 
11.4. Menetokmányok 

 

12. 1.sz. melléklet: Megengedett legnagyobb sebesség a váltókon 
 

13. 2.sz. melléklet: Utasításokban és szabályzatokban előírt sebességek 
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT V.1. Szolgálati Szabályzat 
(2018.07.06.) 

 
1. III. fejezet A szerelvény kocsiszíni ki- és behaladása (66., 75,) 

1.1. Szerelvény kocsiszíni be- és kihaladásának sebessége  
 

2. IV. fejezet: Tolatások kocsiszínben és a járműtelep egyéb vágányain (81,85.-89) 
2.1. Tolatási mozgások üzemképes rádiótelefonnal 
2.2. Behaladás épületbe 
2.3. Vágányvég megközelítése, foglaltra járás a kocsiszínben  
 

3. V. fejezet :Próbafutás, fékútmérés (105.-113.,) 
3.1. Fékútmérés helye és feltételei 
3.2. Fékútmérés folyamata és sebességértékei 

 
4. VII. fejezet: A járművezető kötelességei a jármű közlekedése közben (131.-141.) 

4.1. Vonat áthaladása állomáson 
4.2. Biztonsági járat közlekedése 

 
5. IX. fejezet :A vonat kiállása a forgalomból (151.-154.) 

5.1. A vonat kiállásának folyamata a forgalomból 
 

6. XI. fejezet : Rendkívüli események (177.-182.) 
6.1. Sebességcsökkentések esetei és értékei, Segélyvonat közlekedtetése 

 
7. XII. fejezet  

7.1. Eljárás tűz esetén, Általános rendelkezések 
7.2. Járműtelep, kocsiszín, Állomás, állomásköz 

 

8. Mellékletek: 1. számú melléklet Utasításokban és szabályzatokban előírt 
sebességek 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

1. Általános rendelkezések  
1.1. Az SZVVHU tartalma, hatálya, jóváhagyása 
1.2. Az SZVVHU ismerete, munkakörök 

 
2. A szolgálati vonatok megrendelése   

2.1. Heti egyeztetés, Napi egyeztetés 
2.2. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.3. Szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 
2.4. A szolgálati vonatok munkatervének megvalósítása 



1139 

 
 

2.5. Szállítás külső felek részére 
 

3. Szolgálati vonatok összeállítása 
3.1. Járművek kapcsolása 
3.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
3.3. Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülék 
3.4. Féktömlők kapcsolása 
3.5. Kapcsolás merev kapcsolórúddal 
3.6. Középütközős járművek kapcsolása 
3.7. A félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolása 
3.8. Kapcsolás rakománnyal, Szükségkapcsolás 
3.9. Járművek vizsgálata 
3.10. Kocsik megrakása, Rakodási szabályok,Rakszelvényen túlnyúló 

rakomány továbbítása 
3.11. Vonat összeállítás 
3.12. A fékpróba, Rövidített fékpróba 

 
4. A közlekedés lebonyolítása 

4.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
4.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
4.3. Kocsi leakasztás 
4.4. Közlekedés két vontatójárművel 
4.5. Szolgálati vonat kiállítása a forgalomból 

 
5. Rendkívüli események 

5.1. A szolgálati vonat meghibásodása 
 

6. MELLÉKLETEK 
6.1. 1. sz. melléklet: Vontatójárművek napi vizsgálata 
6.2. 2. sz. melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek  
6.3. 3. sz. melléklet: A szolgálati vonatok forgalomba állásának helyei 
6.4. 4. sz. melléklet: Az UDJ üzemeltetésével kapcsolatos különleges előírások  
6.5. 5. sz. melléklet: A 012 psz. létrás kocsi üzemeltetésével kapcsolatos 

különleges előírások 
6.6. 6/A. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Dízel-mozdonyok 
6.7. 6/B. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Teher-

vágánygépkocsik 
6.8. 6/C. sz. melléklet: Pályaépítő járművek műszaki adatai 
6.9. 7/A. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik 
6.10. 7/B. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik M4 
6.11. 7/C. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik  
6.12. 7/D. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik 

M4 
6.13. 7/E. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik  
6.14. 7/F. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik 

M-4  
6.15. 8/A. sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható 

elegysúlyok 
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6.16. 9/A. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 
továbbítható elegysúly meghatározásához – MillFAV vonal  

6.17. 9/B. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 
továbbítható elegysúly meghatározásához – Kelet-nyugati vonal  

6.18. 9/C. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 
továbbítható elegysúly meghatározásához – Észak-déli vonal  

6.19. 9/D. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 
továbbítható elegysúly meghatározásához – M4 vonal  

6.20. 9/E. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 
továbbítható elegysúly meghatározásához – Összekötő vágány 

 
 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 

(VHF/2867/2018-NFM) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

Kérdés Kérdés 
típusa 

Utasítás 
pontja 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás a MILLFAV vonalán érvényes. Az utasítás 
előírásai kötelező érvényűek a MILLFAV vonal valamennyi szakterületére 
és minden MILLFAV dolgozóra, ezen kívül a tervező és kivitelező 
szervekre. 

Igaz- Hamis (F.1.1.-3.) 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás érvényes a MILLFAV vonalán és járműtelepén. 
Az utasítás előírásai kötelező érvényűek a MILLFAV vonal valamennyi 
szakterületére, ezen kívül a tervező és kivitelező szervekre és ezek 
munkavállalóira. 

Igaz- Hamis (F.1.1.-3.) 

Az utasítás értelmezésekor felmerülő véleménykülönbség esetén a 
jóváhagyó igazgatósághoz kell fordulni. 

Igaz- Hamis (F.1.6.) 

Az utasítás értelmezésekor felmerülő véleménykülönbség esetén a 
jóváhagyó hatósághoz kell fordulni. 

Igaz- Hamis (F.1.6.) 

Az utasítás teljes szövegét ismernie kell a társszolgálatok azon 
munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával 
összefügg. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A társszolgálatok azon munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a 
forgalom lebonyolításával összefügg, az utasítás kijelölt részeiből kell 
vizsgát tenniük. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A jelzések jelzőkkel, jelzőeszközökkel és 
figyelmeztető jelekkel adhatók. 
 
 

Igaz- Hamis (F.1.15,18.) 

A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel 
adhatók. A figyelmeztető jelek tájékoztató 
szerepet töltenek be. Igaz- Hamis (F.1.15,18.) 

A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a MILLFAV 
valamennyi dolgozója között és parancsot adnak nekik valamilyen forgalmi 
feladat végrehajtására. A jelzéseket a jelzésadás helyéig folyamatosan 

Igaz- Hamis (F.1.10.,12.) 
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figyelni kell, mert rendkívüli ok - főleg veszélyelhárítás miatt – bármikor 
megváltozhatnak.  

A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a MILLFAV 
forgalmának lebonyolításában résztvevő dolgozók között. A jelzések 
parancsot adnak a jelzések megfigyelésére kötelezett munkavállalók 
részére valamilyen forgalmi feladat végrehajtására. A jelzések 
megfigyelésére kötelezett dolgozók kötelesek a jelzésadás helyéig 
folyamatosan megfigyelni a jelzéseket, mert a jelzések - rendkívüli ok, 
főleg veszélyelhárítás miatt - bármikor megváltozhatnak. 
 

Igaz- Hamis (F.1.10.,12.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, aggályosnak kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.31.) 

A kétes jelzés olyan jelzés, mely használhatatlan.  Igaz- Hamis (F.1.31.) 

Az „egyidőben adott eltérő értelmű jelzések kétes jelzésnek minősülnek. Igaz- Hamis (F.1.30.) 

Az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni. Igaz- Hamis (F.1.30.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, kétes jelzésnek kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.31.) 

Kétes jelzés észlelése esetén, azonnal meg kell állni. Igaz- Hamis (F.1.32.) 

Amennyiben a kézi jelzés kétes jelzés, azonnal meg kell állni. Igaz- Hamis (F.1.32.) 

A fényjelzők a környezeti világítástól függően, egy vagy több fényforrással, 
azok színével fejezik ki jelzéseiket. 

Igaz- Hamis (F.1.36.) 

A szolgálatban lévő dolgozók az 1. sz. mellékletben előírt jelzőeszközöket 
kötelesek állandóan maguknál tartani. 

Igaz- Hamis (F.1.50.) 

A főjelzők a váltókkal és a vágányfoglaltsággal, valamint egymással 
általában szerkezeti függőségben vannak, a függést a biztosítóberendezés 
valósítja meg. 

Igaz- Hamis (F.1.39.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő 
dolgozó állítja „Megállj!” állásra (kézi vezérlés), a továbbhaladást 
engedélyező jelzés a vonat haladásának hatására önműködően jelenik 
meg.  

Igaz- Hamis (F.1.47.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő 
dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező állásba, és a vonat 
haladásának hatására önműködően vált „Megállj!” állásra (kézi vezérlés). 
 

Igaz- Hamis (F.1.47.) 

Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén az alakjelzőket és 
jelzőeszközöket ki kell világítani. 

Igaz- Hamis (F.1.48.) 

A főjelzők mellett elhaladni csak továbbhaladást engedélyező („Szabad!”, 
„Lassan!”) jelzés esetén szabad. 

Igaz- Hamis (F.1.69.) 

Érvénytelen jelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőn rajta van 
az „Érvénytelenítő jelzés” vagy a járművezető értesítése megtörtént. 

Igaz- Hamis (F.1.71.) 

„Megállj!”  jelzésű főjelző mellett - amennyiben a jelző tartósan nem 
vezérelhető továbbhaladást engedélyező állásba- az első vonat 
járművezetőjének jelentése után, ha a pályán rendellenesség nincs-
engedélyre, olyan sebességgel szabad elhaladni, hogy a vonat az 
esetlegesen jelentkező akadály előtt biztosan megállítható legyen, de ez a 
sebesség nem lehet több,mint 15 km/h. 

Igaz- Hamis (F.1.66.) 

Az érvénytelen jelző fényjelzéseit ki kell kapcsolni. Az „Érvénytelenítő 
jelzés”-t ki kell világítani! 

Igaz- Hamis (F.1.74.) 

Sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén, a járművek elejét két 
fehér fényű lámpával (fényszóróval), a végét két vörös fényű lámpával 
(zárjelzővel) kell megjelölni. 

Igaz- Hamis (F.1.120.) 

A jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azok az adott pályaszakaszon 
alkalmazható legnagyobb sebességhez tartozó üzemi fékút távolságról 
folyamatosan láthatók legyenek. 

Igaz- Hamis (F.1.57.) 
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Milyen jelzést lát az ábrán? Mi a teendő észlelésekor? 
 

Feleletválasztós 
(F.1.31.-32.) 

 

Minek tekinti az ábrán látható jelzést?  
 
 Feleletválasztós (F.1.32.) 

Mi a teendője a járművezetőnek az ábrán látható jelzés 
észlelésekor? 
 
 Feleletválasztós (F.1.32.) 

Válassza ki a helytelen állítást az „egyidőben adott 
eltérő értelmű jelzésekkel” kapcsolatban!                            
 
    Feleletválasztós (F.1.30.) 

Válassza ki a helyes állítást az „egyidőben adott 
eltérő értelmű jelzésekkel” kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.30.) 

Mikor, hol és hogyan kell a jelzéseket adni? Feleletválasztós (F.1.11.) 

Hogyan kell elhelyezni a "főjelzőket"? 

 
 Feleletválasztós (F.1.57.) 

Mikor korlátozott a "szabadlátás"? 
 

  Feleletválasztós (F.1.34.) 

Mikor korlátozott a "távolbalátás"? 
 

  Feleletválasztós (F.1.33.) 

Válassza ki, hogy mikor és hol kell nappal 
is a sötétben alkalmazandó látható 
jelzéseket adni az alábbiak közül? 

Feleletválasztós (F.1.23.) 

Ismertesse, a jelzők „forgalmi szempontból történő" csoportosítását! Feleletválasztós (F.1.38.) 

Hogyan működnek, a „félig önműködő” jelzők? Feleletválasztós (F.1.47.) 
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Válassza ki a helytelen állítást főjelzők 
jelölésével kapcsolatban Feleletválasztós (F.1.56.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés VMT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés VMT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés OKT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés OKT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés MEX 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés MEX 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Megállj!” jelzésű főjelző 
melletti elhaladásra vonatkozóan! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.64.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „Érvénytelen 
jelzőkre” vonatkozóan! 
 
    

Feleletválasztós (F.1.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „Érvénytelen jelzőkre” 
vonatkozóan! 
  Feleletválasztós (F.1.70.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Használhatalan 
jelzőkre” vonatkozóan! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.76-78.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.81.) 
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Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
  Feleletválasztós (F.1.82.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.83.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 

Feleletválasztós (F.1.81.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „villamos vezérlésű váltókra” 
vonatkozóan!  Feleletválasztós (F.1.90.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 

Feleletválasztós (F.1.93.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.94.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
   Feleletválasztós (F.1.97.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 Feleletválasztós (F.1.98.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.105.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 Feleletválasztós (F.1.107.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.108.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.110.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.109.) 



1145 

 
 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.113.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.114.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.117.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Járműveken alkalmazott jelzésekre” 
vonatkozóan! Feleletválasztós (F.1.120.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.129.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.133.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
   Feleletválasztós (F.1.134.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.135.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
  

Feleletválasztós (F.1.136.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.137.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel kapcsolatban! Feleletválasztós (F.1.138.) 
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Válassza ki a helytelen állítást a kézi jelzések alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.144.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Megállj!” kézi jelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.149.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Figyelj!” hangjelzés alkalmazásával  
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.154.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Vészjelzés” hangjelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.155.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.156.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! Feleletválasztós (F.1.157.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.158.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.159.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.160.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.162.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.161.) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/2867/2018-NFM)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 
 

1. Hol érvényes a MILLFAV F.1. Jelzési Utasítása! (1.) 

2. Kikre terjed ki a MILLFAV F.1. Jelzési Utasítása (2-3.) 

3. Mit tartalmaz a MILLFAV F. 1. Jelzési utasítás? (6.) 

4. Ismertesse a jelzések adására és megfigyelésére kötelezett munkavállalókra 

vonatkozó szabályokat! (11-12.) 

5. Ismertesse a jelzés parancselvét! Mit követel meg a jelzésekre vonatkozó 

parancselv? (13-14.) 

6. Ismertesse a jelző fogalmát! (16.) 
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7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (17.) 

8. Hogyan csoportosíthatók a jelzések? (19.) 

9. Ismertesse a hallható jelzések fajtáit, és az adásukra vonatkozó előírásokat! 

(20.) 

10. Milyen eszközzel lehet az MFAV vonalán hallható jelzéseket adni? (20.) 

11. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a rájuk vonatkozó szabályokat! 

(21-24) 

12. Ismertesse a jelzésekkel szembeni követelményeket! (28.) 

13. Ismertesse a követelményeket a kézi jelzések adásával szemben! (29.) 

14. Ismertesse az egyidőben adott eltérő értelmű jelzések fogalmát és az 

alkalmazásukra vonatokozó szabályokat! (30.) 

15. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (31-32.) 

16. Mi a teendő kétes jelzés esetén? (32.) 

17. Ismertesse a távolbalátás korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(33.) 

18. Ismertesse a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(34.) 

19. Mi a teendő szabadlátás korlátozottsága esetén? (34.) 

20. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket forgalmi szempontból? (38.) 

21. Hogyan csoportosítjuk a főjelzőket rendeltetésük szerint? Ismertesse a főbb 

jellemzőiket! (41-46.) 

22. Hogyan csoportosítjuk működés szempontjából a főjelzőket? (47.) 

23. Milyen jelzőeszközzel kell felszerelni a szolgálatban lévő dolgozókat? (50.) 

24. Hol kell elhelyezni az MFAV vonalán a jelzőket? (54.) 

25. Hogyan történik a főjelzők jelölése? (56.) 

26. Ismertesse a főjelzők jelzési képeit, és az értelmezésükre vonatkozó 

szabályokat! (59-62.) 

27. Ismertesse a főjelzők továbbhaladást engedélyező jelzéseit! (59-61.) 

28. Mi az értelme a főjelző egy sárga fényének? (60.) 

29. Mi az értelme a főjelző két sárga fényének? (61.) 

30. Mi az értelme a főjelző egy vörös fényének? (62.) 

31. Ismertesse a „Megállj!” jelzést adó főjelző engedélyre történő meghaladásának 

szabályait! (64-68.) 

32. Ismertesse az érvénytelen jelzőkre és megjelölésükre vonatkozó előírásokat! 

(70-72.)  

33. Ismertesse a használhatatlan jelzőkre vonatkozó szabályokat/ (76-77.) 

34. Mit jelez a Váltójelző? (80.) 

35. Ismertesse a kézi állítású váltók jelzéseit! (81-83.) 

36. A váltójelzőn fekete mezőben fehér nyílhegy van. Mit jelent? (82.) 

37. A váltójelzőn fekete mezőben függőleges fehér téglalap van. Mit jelent? (81.) 

38. A váltójelzőn fekete mezőben vízszintes fehér téglalap van. Mit jelent? (83.) 

39. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! (84-88.) 
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40. A váltó állítókészülékének ellensúlyán felül fehér, alul vörös színezés látható. Mit 

jelent? (85.) 

41. A váltó állítókészülékének ellensúlyán a vörösre festett rész felülhelyezkedik el. 

Mit jelent? (86.) 

42. A váltó ellensúlyára festett normál állású fekete nagy "A" betű mit jelent?(87.) 

43. Ismertesse a Feszültségállapot-jelző kialakítására, elhelyezésére és 

használatára vonatkozó előírásokat! (92-95.) 

44. Mit jelez és mi az értelme a Feszültségállapot jelző kék fénye? (93.) 

45. Mit jelez és mi az értelme a Feszültségállapot jelző fehér fénye? (94.) 

46. Ismertesse a pályára engedélyezett sebesség jelzéseit! (96-98.) 

47. Hogy néz ki a Sebességjelző? (97.) 

48. Milyen kialakítású a Sebesség ELŐJELZŐ? (98.) 

49. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni!” jelző jelzését! (105-106.) 

50. Négyzet alakú fehér táblán lefelé mutató kék nyíl. Mit jelent? (105.) 

51. Ismertesse az „Fékezés kezdete!” jelző jelzését! (107.) 

52. Hol kell elhelyezni a Fékezés kezdete jelzőt? (107.) 

53. Fehér színű, négyzet alakú táblán vörös „F” betű. Hol helyezik el, mi a neve és 

mi a jelzésnek értelme? (107.)  

54. Ismertesse a „Szakasz-szigetelő” jelző jelzéseit! (108.) 

55. Ismertesse az „Megállás helye” jelzőt! (109-110.) 

56. Ki adhat felmentést az állomási "Megállás helye" jelzőnél történő megállás 

kötelezettség alól? (109.) 

57. Fekete-fehér csíkozású betongerenda, vagy burkolt vágány esetén a burkolatra 

hasonlóan felfestett sáv, ahol a csíkozás 10 cm-enként váltakozik. Mit jelent? 

(109.) 

58. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”! (111.) 

59. Három egyenlő részre festett fehér-fekete-fehér betongerenda. Mit jelent? (111.) 

60. Ismertesse az „Engedélykérés kötelező!” jelzőt! (112-113.) 

61. Mely jelzők alatt kell elhelyezni az Engedélykérés kötelező! jelzőt? (113.) 

62. Milyen kialakítású a Villamos üzemű jármű állj! jelző? (114.) 

63. Ismertesse a „Vágányzáró jelzőt”! (117-118.) 

64. Kör alakú fekete szegélyes fehér tábla, a fehér mezőben vízszintes fekete 

sávval. Mit jelent? (117.) 

65. Mivel kell megjelölni napszaktól függetlenül a járművek elejét és végét? (120.) 

66. Mi a teendő, ha a közlekedő vonat egyik vagy mindkét fényszórója 

meghibásodott? (121-122.) 

67. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak” jelzőeszköz kialakítására, 

elhelyezésére és használatára vonatkozó szabályokat! (124-128.) 

68. Mit jelent a pálya mellett elhelyezett hordozható lámpa, mely villogó sárga fényt 

ad? (125) 

69. Ismertesse a Megállj! jelzőeszköz alkalmazását! (129-132.) 

70. Hogy néz ki a Megállj! jelzőeszköz? (129.) 
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71. Ismertesse a MILLFAV dolgozóinak kézi jelzéseit és az azokhoz tartozó 

kiegészítő hangjelzéseket! (133-136.) 

72. Mi a kiegészítő hangjelzése a Közeledj felém! jelzésnek? (134.) 

73. Hogyan kell adni a Távolodj tőlem! jelzést? (133.) 

74. Ismertesse a "Lassan!" kézijelzés adásmódját! Mikor kell "Lassan!" jelzést adni a 

közlekedő vonat részére és mi a teendő a jelzés észlelésekor? (135;147-148.) 

75. Tolatási mozgások alkalmával a Lassan! jelzést meddig kell adni? (147.) 

76. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” jelzést a közlekedő vonatok felé? (136;150.) 

77. Ismertesse az Állomáson alkalmazandó kézi jelzéseket! (137-139.) 

78. Mire hatalmazzák fel a járművezetőt a Közeledj felém! és a Távolodj tőlem! 

jelzések tolatási mozgások alkalmával?(145.) 

79. Ismertesse a járművezetők hangjelzéseit és a rájuk vonatkozó előírásokat! (152-

155) 

80. Ismertesse, milyen előírás vonatkozik az „Indításjelzés”-re!? (153.) 

81. Mikor és hogyan kell „Figyelj!” jelzést adnia a járművezetőnek? (154.) 

82. Hogyan kell adni a Figyelj! jelzést? (154.) 

83. Hogyan és mikor köteles a járművezető „Vészjelzést” adni? (155.) 

84. Ismertesse "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel", és a "Szelvény 

tábla" jelölését! (157;161.) 

85. Fehér alapon hosszú fekete nyíl. Mire figyelmeztet? (157.) 

86. Téglalap alakú fehér táblán balra mutató zöld nyíl. Hol helyezik el, mi a neve, 

értelme? (158.) 

87. Ismertesse a „Távolságjelző”-re vonatkozó előírásokat! (159.) 

88. Hogy néz ki a Távolságjelző? (159.) 

89. Ismertesse a „Vonathossz jelző”-t! (160.) 

90. Ismertesse a Főjelzők szám- vagy betűjelére vonatkozó előírásokat! (162-163.) 

91. Milyen jelzőeszközzel kell ellátni a központi utasforgalom irányító diszpécsert? 

(1.sz. melléklet.) 

92. Ismertesse a forgalmi szolgálattevő jelzőeszköz felszerelését! (1.sz.melléklet.)  

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás  

(VHF/2867-1/2018-NFM)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 

Kérdés Kérdés típusa 
Utasítás 

pont 

Az Írásbeli rendelkezéseket formanyomtatványon, két 
példányban kell kiállítani. A másolati példányt a végrehajtó 
kapja, eredeti példánya a tömbben marad. 

Igaz- Hamis (F.2.11.41) 

Vonatot forgalomba állítani csak érvényes menetokmánnyal 
szabad. A menetlevelet és a járműkísérő lapot valamennyi vonat 
számára a térfelvigyázó állítja ki. 

Igaz- Hamis (F.2.11.32.) 

Ha a KFM telefonjai, valamint a rádiótelefon-hálózat 
hangrögzítő berendezésre van kapcsolva, akkor a hírközlő 

Igaz- Hamis (F.2.11.27.) 
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eszközökön adott és vett, a szolgálati vonat közlekedtetésével 
kapcsolatos rendelkezéseket, jelentéseket nem kell a Szolgálati 
Naplóba bejegyezni. 

A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan kell 
vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő 
munkavállaló eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó 
bejegyzést piros tintával kell megtenni. 

Igaz- Hamis (F.2.11.20.) 

A forgalomba álló valamennyi vonatot vonatszámmal kell ellátni, 
beleértve a napi menetrendben nem szereplő (pl.: a külön 
rendelkezésre közlekedő nosztalgia-járat) vonatokat is. 

Igaz- Hamis (F.2.11.16.) 

Szolgálati használatra - a szolgálat jellegének megfelelően - 
menetrendábrát, illetve menetrendi kivonatot kell a forgalom 
lebonyolításában résztvevő személyzetek rendelkezésére 
bocsátani. A menetrendek tartalmát, a szolgáltatás 
megrendelője (BKK) határozza meg. 

Igaz- Hamis (F.2.11.10.) 

Valamennyi vonat számára menetrendet kell készíteni és a 
vonatokat e szerint kell közlekedtetni. A nosztalgiajárat külön 
rendelkezésre, a jármű végrehajtási utasításának előírásai 
szerint közlekedhet. 

Igaz- Hamis (F.2.11.1.) 

Az utastájékoztató berendezések megrongálódása, 
meghibásodása esetén, az észlelő dolgozó haladéktalanul 
jelentést köteles tenni a KFM-nek, aki azok javításáról köteles 
intézkedni. 

Igaz- Hamis (F.2.10.29.) 

Minden munkavállaló, aki az állomáson balesetet vagy 
rosszullétet észlel, köteles azonnal jelenteni a KUD-nak, és a 
továbbiakban az ő rendelkezései szerint eljárni. A Mentőket a 
KUD-nak kell értesíteni. 

Igaz- Hamis (F.2.10.34.) 

Az állomások utastereit az első utasszállító vonat adott 
állomásra való érkezése előtt 10 perccel az utazóközönség 
rendelkezésére kell bocsátani. 

Igaz- Hamis (F.2.10.5.) 

Próbafutásra az engedélyt a KFM-től a próbafutás vezetője 
köteles megkérni a tervezett próbafutás előtt legalább 10 
perccel. 

Igaz- Hamis (F.2.9.9.) 

Ha a próbafutás célja fékhatás-mérés, akkor az csak éjszakai 
üzemszünetben végezhető. Amennyiben a fékhatás-mérés 
során a pályára engedélyezett sebességet túl kell lépni, azt egy 
munkanappal korábban be kell jelenteni a KUD-nak. 

Igaz- Hamis (F.2.9.13.) 

A próbaszerelvényre próbafutás vezetőt és műszaki kísérőt kell 
kijelölni. A próbafutás vezetőt a térfelvigyázó jelöli ki. A 
próbafutás vezetője lehet a próbaszerelvény járművezetője is. 

Igaz- Hamis (F.2.9.3.) 

A forgalmi vágányokon üzemidőben végzett próbafutás – 
amennyiben a próbafutás célja fékhatás-mérés- az utasszállító 
vonatok közlekedését nem zavarhatja. Próbafutást üzemidőben 
lehetőleg csúcsforgalmi időn kívül kell végezni. 

Igaz- Hamis (F.2.9.13.) 

Vizsgázott járművezető módszerátadó melletti gyakoroltatása 
esetén járművezetőnek a gyakorlati oktatást végző 
(módszerátadó) munkavállaló minősül. 

Igaz- Hamis (F.2.3.10.) 

Ha a munkavállaló a rendelkezésre jogosulttól olyan 
rendelkezést kap, amely az érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes, semmilyen körülmények között nem szabad 
végrehajtani, az esetet jelenteni kell a szolgálati főnöknek. 

Igaz- Hamis (F.2.3.46.) 

Üzemszerű forgalomtól való eltérést jelent minden olyan 
körülmény, amely a MILLFAV rendeltetésszerű működését 
gátolja. 

Igaz- Hamis 
(F.2.2.95, 
F.2.2.97.) 

Forgalmi szempontból leállásnak nevezzük azt a helyzetet, 
amikor valamilyen forgalmi, műszaki esemény bekövetkezése 
miatt az információszerzés, forgalomszabályozás vagy a 
hibaelhárítás céljából a vonatforgalom időlegesen 15 percnél 

Igaz- Hamis (F.2.2.98.) 
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rövidebb ideig korlátozásra kerül vagy jelentős mértékben 
lelassul. 

Forgalom korlátozásának nevezzük azt a helyzetet, amikor 
valamilyen forgalmi, műszaki vagy havária esemény 
bekövetkezése miatt a forgalmat a teljes vonalon vagy 
vonalszakaszon részlegesen, 15 percnél hosszabb ideig le kell 
állítani, az utasokat az állomásból el kell távolítani. 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.99.) 

Havaria esemény: minden olyan hatósági intézkedés, amely az 
üzemelést érinti. 

Igaz- Hamis 
(F.2.2.96, 
F.2.2.97.) 

Szolgálati vonat: A szolgálati vonat üzemi szállítások, 
karbantartások kiszolgálása céljából külön megrendelésre 
forgalomba állított vonat, melynek vontatójárműve TVG jármű. 

Igaz- Hamis (F.2.2.86.) 

Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. Igaz- Hamis (F.2.2.89.) 
Üzemi fékút az a távolság, melyet a vonat egy magasabb 
sebességértéken megkezdett üzemi fékezés mellett az előírt 
sebességérték eléréséig megtesz. 

Igaz- Hamis (F.2.2.76.) 

Csökkentett fékút az a távolság, melyet a vonat normál üzemi 
fékezés mellett a fékezés megkezdésétől a megállásig megtesz. 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.78.) 

A vonat mozgásképtelen, ha a járművön olyan továbbhaladást 
akadályozó sérülés, törés vagy kerékpár beékelődés következik 
be ami miatt a jármű önerőből tovább közlekedni nem képes. 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.80.) 

A személyszállító vonat üzemképtelen, ha olyan 
járműmeghibásodás következik be, amikor a vonat önerőből 
tovább közlekedni nem képes. 

Igaz- Hamis (F.2.2.79.) 

Egy pályaszakasz, vagy valamely tápkörzet 
feszültségmentesnek nyilvánítása azt jelenti, hogy a 
felsővezeték kikapcsolásán túl megtörténtek azok a biztonsági 
intézkedések, melyek a visszakapcsolás megakadályozását, a 
rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség 
ellenőrzését garantálják. A rendelkezésére álló 
visszajelentések, az állomási személyzet és a KUD jelentése 
alapján az Energiadiszpécser kizárólagos joga a felsővezeték 
feszültségmentessé nyilvánítása. 

Igaz- Hamis (F.2.2.63.) 

Lezártnak minősül az a váltó, mely a vasútbiztosító berendezés 
kezelőfelületéről elektromos úton, vagy a helyszínen 
mechanikus váltózárral lezárható. Lezárt váltónak minősül az a 
váltó is, amelyen a csúcssínek megnyitását egyéb mechanikai 
úton megakadályozták. (kiszögelés) 

Igaz- Hamis (F.2.2.51.) 

Állomástávolságban történő közlekedésnek nevezzük, amikor a 
vonatok legfeljebb állomásközönként követhetik egymást. 
Állomástávolságban történő közlekedés szempontjából egy 
állomásköznek kell tekinteni az állomásközt (a kijárati jelzőtől a 
következő állomás bejárati jelzőjéig). 

Igaz- Hamis (F.2.2.45.) 

Az űrszelvény annak a térnek a vágánytengelyre merőleges 
metszete, melyet a jármű és a rakomány együttesen elfoglalhat. 

Igaz- Hamis (F.2.2.33.a.) 

Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” 
esemény! 

Feleletválasztós (F.2.2.96.) 

Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi 
szolgálat feladata? 

Feleletválasztós (F.2.3.2.) 

Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető 
módszerátadó melletti gyakoroltatása esetén? 
 

Feleletválasztós (F.2.3.10.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes rendelkezéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.3.46.) 
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Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? Feleletválasztós (F.2.7.55.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „írásbeli rendelkezéssel” 
kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.3.53.) 

Válassza ki a helyes állítást, az „írásbeli rendelkezéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.3.54.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „jelentési kötelezettséggel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.5.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „menetrend egyeztetéssel” 
kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.2.4.11.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba 
helyezésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.13.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba 
helyezésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.13.) 

Válassza ki a helyes állítást, a „jelentési kötelezettségekkel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.14.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „biztonsági járattal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.24.) 

Válassza ki a helyes állítást, az „állomások megnyitásával” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.27.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok forgalomba 
állításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.39.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok állomásba történő 
behaladásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.46.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok állomásból történő 
indításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.55.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „a járművezető menet közbeni 
teendőivel” kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.2.4.61.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok fordításával” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.65.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „forgalomból történő 
kiállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.74.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „szolgálati küldemény 
szállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.75.) 

Válassza ki a helytelen állítást, „a felsővezeték 
feszültségmentesítésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.83.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „üzemszerű forgalomtól való 
eltéréssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.5.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vasútbiztosító berendezés 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.13.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „távvezérlő rendszer 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.17.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „áttérés helyi üzemre a 
távvezérlő üzemképessége esetén” eljárással kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.22.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „helyi üzemben történő 
forgalomirányítással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.24.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „önműködő vonatmegállító-
berendezés meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.30.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.36.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.41.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodás esetén 
elrendelt sebességkorlátozással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.45.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltóhibával” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.5.50.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, a „váltó használhatóságának 
megállapításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.51.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „hírközlő berendezések 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.59.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „foglalt vágányra járással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.67.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „foglalt vágányra járással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „meghibásodott szerelvénnyel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.75.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „meghibásodott szerelvénnyel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.86.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „állomási áthaladással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.100.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „menetrendi eltéréssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.109.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „rendkívüli eseményekkel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.1.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „forgalom alatti pályán való 
munkavégzéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós 
(F.2.6.160.) 
(F.2.6.46.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok áthaladása a 
munkavégzés területén” témakörrel kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.63.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „rendkívüli 
feszültségmentesítéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „utasok rendkívüli 
kiszállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.96.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „utasok másik vonatba történő 
átszállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.104.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „utasbalesettel és 
utasrosszulléttel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.116.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „gázolással” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.6.123.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vészjelző működtetéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.132.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „tűz esetén követendő 
eljárással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.140.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „ajtóhiba, ablaktörés esetén 
követendő eljárással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.150.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltófelvágással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.164.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „villamos vezérlésű váltók 
helyszíni kézi állításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.171.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „állomástávolságú 
közlekedéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.176.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „helytelen irányú 
közlekedéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.176.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok éjszakai 
üzemszünetben történő közlekedtetésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.7.53.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműtelepi tolatásokkal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.3.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműtelepi tolatásokkal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.10.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműmegfutamodás elleni 
Védekezéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.21.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „próbafutással” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.9.9.) 
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás  

(VHF/2867-1/2018-NFM)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Hol érvényes a MILLFAV F.2. Forgalmi Utasítása! (1.1.) 

2. Mit tartalmaz a MILLFAV F.2. Forgalmi Utasítása? (1.3.)  

3. Kiknek kell az utasítás kijelölt részeit ismernie a vonat- és utasforgalom 

lebonyolításában résztvevő munkavállalók közül? (1.9.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: Szolgálati főnök, Szolgálati elöljáró. (2.8-

2.9.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: Szolgálati út, Szolgálati okmány, 

Parancskönyv (2.10, 2.13, 2.14.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi forgalmi menetirányító, KFM 

megbízottja (2.17;2.21.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi utasforgalom-irányító diszpécser 

(KUD), Forgalmi Szolgálattevő (2.18; 2.19) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: Térfelvigyázó, Járművezető instruktor 

Járművezető (2.24, 2.25, 2.26) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: Űrszelvény, Rakszelvény (2.33a;2.33b.) 

10. Mit nevezünk forgalmi vágányoknak? (2.33c.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: Kezdőpont, végpont, Jobb vágány, bal 

vágány, Helyes irány, helytelen irány (2.33 d, 2.34, 2.35.) 

12. Mit nevezünk vágányútnak? (2.40.) 

13. Mire szolgálnak a vágánykapcsolatos állomások? (2.42.) 

14. Ismertesse a Kitérő és a Biztosított váltó fogalmát! (2.48-2.50.) 

15. Hogyan történik a kitérők számozása? (2.49.) 

16. Mit nevezünk védőváltónak? (2.54.) 

17. Mit nevezünk váltófelvágásnak? (2.56.) 

18. Ha az alkalmazható sebességgel kapcsolatban több szabály van, melyik 

sebességet kell alkalmazni? (2.74.) 

19. Ismertesse az alábbi meghatározások értelmét: A vonat üzemképtelen, 

mozgásképtelen, gördülésképtelen (2.79-2.81.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: Menetrend, Menetrendi nap (2.88-2.89.) 

21.  Ismertesse a következő fogalmakat: Üzemkezdet, Üzemidő, Üzemszünet! 

(2.90;2.92-2.93.) 

22. Mit kell az üzemszerű forgalomtól való eltérésnek tekinteni? (2.95.) 

23. Mi minősül rendkívüli eseménynek? (2.96.) 

24. Ismertesse a forgalmi szolgálat feladatát és ellátásának feltételeit! (3.1-3.7.) 

25. Ki osztható be önálló szolgálattételre? (3.8.) 

26. Ismertesse a vezetőfülkében tartózkodás feltételeit! (3.26.) 

27. Ismertesse a szolgálati helyen történő tartózkodásra vonatkozó szabályokat! 

(3.25;3.27-3.28.) 
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28. Hogyan utazhat valamely hatóság ellenőrzési igazolvánnyal rendelkező tagja a 

vezetőfülkében? (3.26.) 

29. Hány fő tartózkodhat a vezetőfülkében, a beosztott vonatszemélyzeten kívül? 

(3.26.) 

30. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó szabályokat! (3.27-3.28) 

31. Ismertesse a rendelkezések kiadásával kapcsolatos általános előírásokat és 

szóbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (3.43.-3.49.) 

32. Ismertesse az írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! Mikor és hogyan 

köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a járművezetők felé? (3.50-3.54) 

33. Mikortól érvényes a KFM által kiadott írásbeli rendelkezés? (3.52.) 

34. A vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését mikor kell 

megkezdeni, ha a felsővezetők feszültségmentes volt üzemszünetben? (4.13.) 

35. A vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését mikor kell 

megkezdeni, ha a felsővezetők feszültség alatt volt üzemszünetben? (4.13.) 

36. Mikor történik a vonal forgalomba helyezése, és milyen jelentési kötelezettségei 

vannak az állomási személyzetnek? (4.13-4.14.) 

37. A forgalomba helyezés időpontjáig kik kötelesek jelentésüket leadni a központi 

diszpécsernek? (4.14.) 

38. Ismertesse a biztonsági járat közlekedtetésére vonatkozó szabályokat! (4.20-

4.26.) 

39. Szállítható-e biztonsági járattal szolgálatban lévő dolgozó? (4.26.) 

40. Ki felelős a vágányút beállításáért és ellenőrzéséért? (4.30.) 

41. Hogyan szabad forgalomba állni a járműtelepről? (4.39.) 

42. Ki adhat felmentést az állomási "Megállás helye" jelzőnél történő megállás 

kötelezettség alól? (4.47.) 

43. Ki adhat engedélyt állomásból utasokat szállító vonat nyitott ajtóval történő 

indítására? (4.54.) 

44. Vonatfordítás alkalmával az utasok védelmét hogyan kell biztosítani? (4.67.) 

45. Ismertesse a vonatok forgalomból történő kiállásának a szabályait! (4.69-4.74.) 

46. Menetrendtől eltérő helyen és időben szabad-e vonatot kiállítani a forgalomból? 

(4.69.) 

47. A forgalomból kiálló vonat utastereit ki köteles ellenőrizni? (4.73.) 

48. Hogyan szállíthatók vonattal a szolgálati küldemények? (4.75-4.77.) 

49. Üzemidőben milyen szolgálati küldemény szállítható? (4.76.) 

50. Mi a teendő, ha valamely állomáson az utasterek üzemi világítása teljesen 

megszűnik? (5.10.) 

51. Mikor történhet áttérés helyi üzemre, a távvezérlő üzemképessége esetén? 

Ismertesse a „helyi üzemben”történő forgalomirányítás szabályait! (5.21-5.27.) 

52. Kinek kell jelezni a pálya meghibásodást? Mit kell tartalmaznia a jelentésnek? 

(5.32;5.34.) 

53. Ismertesse a pályameghibásodás esetén követendő eljárást! (Hiba jelentése, 

forgalom fenntartása, víz a pályán hiba elhárítása, sebességkorlátozás 

bevezetése) (5.32-5.46.) 
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54. Mi a teendő, ha a víz egy adott pályaszakaszon eléri a sínfej alsó élét? (5.43.) 

55. Ha a vízszint a síntalpat eléri, mekkora az engedélyezett legnagyobb 

sebesség? (5.43.) 

56. Pályahiba esetén a pályafenntartási ügyeletes által elrendelt 

sebességkorlátozásról hogyan köteles a KFM értesíteni a közlekedő vonatok 

járművezetőit? (5.45.) 

57. Ismertesse a váltó forgalmi szempontból történő használhatóságának feltételeit! 

(5.51.) 

58. Ismertesse a váltóhiba esetén követendő eljárást! (5.50-5.52.) 

59. Mi a teendő, ha a központi menetirányító rádiótelefonja üzemképtelen? (5.63.) 

60. Mi a teendő, ha a rádiótelefon-hálózat üzemképtelen? (5.64.) 

61. Ismertesse a foglalt vágányra járás fogalmát, eseteit, elrendelését, 

végrehajtását! (5.67-5.72.) 

62. Ismertesse meghibásodott szerelvény esetén, a hiba megállapítására és 

jelentésére vonatkozó szabályokat! (5.73-5.78.) 

63. Mit jelent az, hogy a vonat mozgásképtelen? Ismertesse a mozgásképtelen 

vonat forgalomból történő kivonásának általános szabályait! (2.80,5.82-5.95.) 

64. Segélyvonatként kirendelhető-e hibás rádiótelefonnal rendelkező vonat? (5.83.) 

65. Szállíthat-e utasokat állomásból az összekapcsolt, hibás és segélyvonat? 

(5.87.) 

66. Ki minősítheti üzemképesnek a járművezető által üzemképtelennek minősített 

vonatot? (5.95.) 

67. A vonat állomáson történő áthaladásakor mekkora az engedélyezett 

legnagyobb sebesség? (5.102.) 

68. Milyen fajtái lehetnek a menetrendi eltérésnek? (5.104.)!  

69. Mi az eljárás gyanús csomag észlelése, megtalálása esetén? (6.29.) 

70. Mi a teendő, ha a felszínről lefolyó víz mennyisége olyan mértékű, hogy 

veszélyezteti vagy kizárja az üzemeltetését az érintett állomáson? (6.41.) 

71. Ismertesse a forgalom alatti pályára történő belépésre vonatkozó előírásokat! 

Mikor engedélyezhető egy fő belépése (6.46-6.51.6.54-6.64, 6.66-6.67.) 

72. Rendkívüli esetben általában hány fő léphet a forgalom alatti pályára? (6.47.) 

73. A belépésre és munkavégzésre jogosító igazolvány kiadásának mik a feltételei? 

(6.50.) 

74. Mire jogosult üzemszünetben a belépésre és munkavégzésre jogosító 

igazolvány tulajdonosa? (6.55.) 

75. Melyek a forgalom alatti pályára történő belépés személyi és tárgyi feltételei? 

(6.56;6.57.) 

76. Mikor engedélyezhető üzemidő alatt gyalogosan történő belépés az alagútba? 

(6.58.) 

77. A forgalom alatti pályára belépőket beszállító vonat mikor folytathatja az útját? 

(6.60) 

78. Ha a munkavégzés helyénél két vonat találkozik, melyiknek van elsőbbsége? 

(6.67.) 
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79. A forgalom alatti pályáról kilépő dolgozók mikor közelíthetik meg a vonatot? 

(6.69.) 

80. Mikor kell rendkívülinek tekinteni üzemidő alatt a felsővezeték 

feszültségmentesítését? (6.71.) 

81. Veszélyeztetés észlelése esetén kinél kell kezdeményezni a 

feszültségmentesítést? (6.76.) 

82. KFM-en keresztül kezdeményezett feszmentesítés megtörténte után, miről 

köteles haladéktalanul intézkedni a KFM? (6.76.) 

83. Állomási utasterek világításának megszűnésekor, milyen esetben kell az 

állomást lezárni és a vonatokat áthaladtatni? (6.94.) 

84. Ki rendelheti el az állomások kiürítését, lezárását, illetve az utasok vonatokból 

történő, rendkívüli kiszállítását? (5.96.) 

85. Ismertesse az utasok rendkívüli kiszállításának szabályait és a járművezető 

teendőit! (Elrendelés, kiszállítás alagútban, átszállítás másik vonatba!) (6.96-

6.108.) 

86. Mikor és hogyan kell egy állomást lezárni rendkívüli esemény előfordulásakor? 

(6.109-6.110.) 

87. Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni, ha az utasforgalom elől le kell zárni 

valamelyik állomást, de a vonatforgalom fenntartható? (6.110.) 

88. Ismertesse az utasbaleset esetén követendő eljárás teljes folyamatát? (6.112-

6.118.) 

89. Járművön történt utasbalesetet kinek kell jelenteni, és mi a teendő? (6.116.) 

90. Milyen esetben kell kötelezően rendőri intézkedést kérni? (6.116.) 

91. Mi a teendő, ha a járművön haláleset történik? (6.117.) 

92. Ismertesse a gázolás esetén követendő eljárást! Mit kell megjelölni a helyszín 

rögzítése során? (6.119-6.128.) 

93. Gázolás esetén a helyszín rögzítésekor mit kell megjelölni? (6.123.) 

94. Ismertesse a vészjelző működtetésekor követendő eljárást! (Állomási 

tartózkodáskor, haladó vonaton, kihaladáskor!) (6.131-6.135.) 

95. Mi a teendő, ha a vonat valamelyik ablaka törött? (6.150,6.152.) 

96. Mi a teendő, ha a vonaton valamelyik ajtó nem záródik megbízhatóan? (6.150.) 

97. Legfeljebb milyen sebesség alkalmazható felvágott váltóról történő 

lehaladáskor? (6.166.) 

98. Ismertesse az állomástávolságú közlekedés fogalmát és szabályait! (Általános 

szabályok) (6.176-6.180.) 

99. Legfeljebb milyen sebesség alkalmazható állomástávolságú 

közlekedéskor?(6.180.) 

100. Állomástávolságú közlekedés esetén a járművezető kinek az engedélye alapján 

indíthatja a vonatot? (6.184.) 

101. Ki rendelheti el a helytelen irányú közlekedést? (6.190.) 

102. Legfeljebb milyen sebesség alkalmazható helytelen irányú közlekedéskor, 

foglalt állomásközben? (6.192.) 

103. Ki rendelhet el egyvágányú közlekedést? (6.198.) 
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104. Mit nevezünk földelő szakaszolónak? Ismertesse a földelő szakaszoló 

kezelésének szabályait, ha üzemszünetben a felsővezetéket feszültség 

mentesíteni kellett! (2.59.;7.6-7.10.) 

105. Mikor és kinek az utasítására szabad a földelő szakaszolót működtetni? (7.7) 

106. Kit köteles értesíteni a KFM a felsővezeték feszültség alá helyezéséről? (7.14.) 

107. Hogyan történik a pályára be-és kilépés az éjszakai üzemszünetben? (7.25-

7.37.) 

108. Ki engedélyezheti üzemszünetben az állomásokra és a vonalra a belépést? 

(7.25.) 

109. Milyen vonatok közlekedhetnek éjszakai üzemszünetben? (7.51.) 

110. Legfeljebb milyen sebesség alkalmazható szolgálati vonatnál? (7.54.) 

111. Mikor közlekedhet kiskocsi? (7.59.) 

112. Ismertesse a szolgálati vonat fogalmát, illetve, hogy hogyan kell összeállítani a 

szolgálati vonatot? (2.86,7.64.) 

113. Ismertesse az éjszakai üzemszünetben közlekedő vonatok forgalomba 

állításakor alkalmazandó előírásokat! (7.65-7.67.) 

114. Üzemszünetben közlekedő vonat járművezetője mikor köteles bejelentkezni a 

KFM-nél a forgalomba állás helyétől? Hogyan és kivel közli a KFM a szolgálati 

vonat közlekedtetésének módját? (7.68.) 

115. Milyen szabályok vonatkoznak a szolgálati vonat közlekedési módjának 

elrendelésére-, az irányváltásra-, illetve másik közlekedési mód elrendelésére? 

(7.69.) 

116. Ismertesse, hogy milyen közlekedési módok rendelhetők el a szolgálati vonat 

részére? (7.70-7.72.) 

117. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedése során történő megállásokra 

vonatkozó szabályokat! (7.73.) 

118. Mely esetekben köteles a KFM az állomásközt lezárni? (7.74.) 

119. Ismertesse az állomásköz lezárása esetén követendő eljárást! (7.75-7.77.) 

120. Mivel kell felszerelni az állomásokat az utasok kiszolgálása, ellenőrzése és 

védelme érdekében? (10.7.) 

121. Mi a menetrend, milyen fajtái és megjelenési formái lehetnek? (2.88;11.2-11.3.) 

122. Melyek a menetrend kötelezően betartandó adatai? (11.7.) 

123. Hogyan történik a személyszállító vonatok számozása? (11.15.) 

124. Ismertesse a hangrögzítő berendezéssel nem rendelkező hírközlő 

berendezések használatára vonatkozó szabályokat szóbeli rendelkezések 

kiadása esetében! (11.27.) 

125. Legfeljebb milyen sebesség alkalmazható nem biztosított, de lezárt váltón kitérő 

irányban? (1.sz. melléklet) 

126. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a Vörösmarty tér állomáson, 

biztosított váltókon, egyenes és kitérő irányban (1.sz. melléklet) 

127. Mennyi a megengedett legnagyobb sebesség a váltókon, a Mexikói úton kitérő 

irányba? (1.sz. melléklet) 
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128. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség Oktogon váltókörzetben le 

nem zárt váltókon, egyenes irányban? (1.sz. melléklet)  

129. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség Vörösmarty tér állomáson 

lezárt váltókon, kitérő irányban? (1.sz. melléklet) 
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT V.1. Szolgálati Szabályzat 
(2018.07.06.)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 
KÉRDÉS Kérdés típusa Utasítás pont 

OKT váltókörzetben, biztosított váltókon, egyenes irányban, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 15 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

OKT váltókörzetben, biztosított váltókon, egyenes irányban, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 30 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

MEX váltókörzetben, biztosított váltókon, egyenes irányban, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 15 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

MEX váltókörzetben, biztosított váltókon, egyenes irányban, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 30 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Foglaltság 10 méteren belüli megközelítésekor, az engedélyezett 
legnagyobb sebesség: 5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Foglaltság 10 méteren belüli megközelítésekor, az engedélyezett 
legnagyobb sebesség: 1-1,5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Épületbe történő behaladás előtt, a zárt kapu 10 méteren belüli 
megközelítése esetén, az engedélyezett legnagyobb sebesség: 5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Épületbe történő behaladás előtt, a zárt kapu 10 méteren belüli 
megközelítése esetén, az engedélyezett max.: 1-1,5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Az összekapcsolt vonatok állomásban való megállítása és az utasok 
kiszállítása után, a második vonat állomásban történő megállásáig, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 10 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

 

Az összekapcsolt vonatok állomásban való megállítása és az utasok 
kiszállítása után, a második vonat állomásban történő megállásáig, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 5 km/h 

Igaz- Hamis 
(1. számú 
melléklet) 

Felsővezeték-hiba esetén, ha a hiba jellege a vonatközlekedést nem 
zárja ki, az engedélyezett legnagyobb sebesség: 10 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Felsővezeték-hiba esetén, ha a hiba jellege a vonatközlekedést nem 
zárja ki, az engedélyezett legnagyobb sebesség: 5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Váltóhiba esetén, amennyiben a váltó korlátozottan használható, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 10 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Váltóhiba esetén, amennyiben a váltó korlátozottan használható, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Üzemidőben a munkaterületen történő áthaladás esetén mindkét 
vágányon, az engedélyezett legnagyobb sebesség: 10 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Üzemidőben a munkaterületen történő áthaladás esetén mindkét 
vágányon, az engedélyezett legnagyobb sebesség: 15 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Kocsiemelő berendezéssel felszerelt vágányra való haladás esetén, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Kocsiemelő berendezéssel felszerelt vágányra való haladás esetén, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 1-1,5 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Ha a vonat nem a menetiránynak megfelelő áramszedővel közlekedik, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 15 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Ha a vonat nem a menetiránynak megfelelő áramszedővel közlekedik, az 
engedélyezett legnagyobb sebesség: 30 km/h 

Igaz- Hamis (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, ha a segélyvonat 
húzza a meghibásodott vonatot? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, ha a segélyvonat tolja 
a hibás vonatot? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, vonatról leszakadt 
tárgy esetén, ha a leszakadt tárgy a továbbhaladást nem akadályozza? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 
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Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, pályahiba esetén, ha a 
hibás pályaszakaszon a forgalom fenntartható? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, felvágott váltóról 
történő lehaladáskor? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, épületbe történő 
behaladás esetén? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, járműcsatoláskor a 
felcsatolandó szerelvény 10 méteren belüli megközelítésekor? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, helytelen irányban 
történő közlekedéskor szabad állomásközben? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a kocsiszínben foglalt 
vágányra járás esetén 10 méteren belül? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a kocsiszínben a 
vágányvég 10 méteren belüli megközelítésekor? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, minden 
váltókörzetben, le nem zárt váltókon egyenes irányban? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, minden 
váltókörzetben, le nem zárt váltókon kitérő irányban? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, VMT váltókörzetben, 
lezárt váltókon egyenes irányban? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, VMT váltókörzetben, 
lezárt váltókon kitérő irányban? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, biztonsági járat 
közlekedésekor? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség állomástávolságú 
közlekedés esetén? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, „Megállj!” állású főjelző 
meghaladásakor, ha a jelző tartósan nem vezérelhető továbbhaladást 
engedélyező állásba, az első vonat jelentése után a további vonatok 
részére? 

Feleletválasztós 
(1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, „Megállj!” állású főjelző 
engedélyre történő meghaladásakor? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, ha víz van a pályán, és 
az adott pályaszakaszon a vízszint a síntalp élét eléri? 
 

Feleletválasztós 
(1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a fékútmérést végző 
vonat közlekedésekor a második menetben? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, éjszakai 
üzemszünetben közlekedő szolgálati vonat közlekedése esetén? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, ha a vonat haladása 
közben a járművezető a jármű rendellenes mozgását észleli? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a fékútmérést végző 
vonat közlekedése esetén az első menetben? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, állomási áthaladáskor? Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a forgalomba álláskor 
kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a helytelen irányban 
történő közlekedéskor foglalt állomásközben az állomásköz elejétől? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, forgalomba álláskor, a 
fedező főjelzőtől, biztosított váltókon? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a forgalomból 
kiálláskor, a kijárati jelző meghaladása után? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, üzemszünetben, a 
munkaterületen történő áthaladás esetén, mindkét vágányon? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 
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Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, a fékútmérést végző 
vonat közlekedése esetén, a próbafutás helyéig? 

Feleletválasztós (1. számú 
melléklet) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT V.1. Szolgálati Szabályzat 
(2018.07.06.)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Ki köteles gondoskodni a tartalék szerelvény átvételéről? (18.) 

2. Kik a járművezető szolgálati elöljárói? (25.) 

3. Vonali szerelvény átvételkor kinél jelentkezik szolgálatra a járművezető? (40.) 

4. A szerelvény vonalon történő átadás-átvételekor tapasztalt hiányokat kinek kell 

jelenteni? (59.) 

5. Mekkora sebességgel történhet a szerelvények kocsiszíni ki-és behaladása? 

(65.) 

6. A forgalomba állás előtt hány perccel köteles a járművezető a vonatával 

elindulni a kocsiszínből? (69.) 

7. Meghaladható-e az FM főjelző továbbhaladást engedélyező jelzése a KFM 

szóbeli engedélye nélkül? (74.) 

8. A tolatásvezetői feladatokat a térfelvigyázó átruházhatja-e a járművezetőre? 

(80.) 

9. Ismertesse az épületbe történő behaladás szabályait (85-87.) 

10. Legfeljebb milyen sebesség alkalmazható a járműtelepi épületek zárt kapujának 

10 méteren belüli megközelítésekor? (86.) 

11. Legfeljebb milyen sebesség alkalmazható a járműtelepi épületek nyitott 

kapuinak 10 m-en belüli megközelítésekor? (86.) 

12. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kocsiszínben, a vágány 

végének 10 m-en belüli megközelítésekor? (88.) 

13. Hogyan kell a kézifékkel nem rögzíthető, járműtelepen tárolt jármű kerekeinél 

elhelyezni a kerékfogó éket? (94.) 

14. Hogyan szabad járműveket kézi erővel mozgatni? (98.) 

15. A próbafutás eredményét ki köteles a járműkísérő lapra felvezetni? (104.) 

16. Ismertesse a fékútmérés szabályait! (109-113.) 

17. A fékútmérést végző vonat a próbafutás helyéig, valamint az első menetben 

legfeljebb mekkora sebességgel közlekedhet? (110.) 

18. Fékútmérést végző vonatnál, az első menetben kell-e villamos-, és légfékpróbát 

tartani? (110.) 

19. Ismertesse a járművek csatolására vonatkozó általános előírásokat! (114-116.) 

20. Elhagyhatja-e az állomáson tartózkodó vonatot a járművezető? (120.) 

21. Mikor szabad az állomásba beérkezett vonat ajtóit kinyitni? (130.) 

22. Ismertesse a biztonsági járat fogalmát és a közlekedtetésére vonatkozó 

szabályokat! (F.2. 2.82. V.1.134-141.) 

23. Ki a felelős a forgalomból kiálló vonat vágányútjának beállításáért és 

ellenőrzéséért a járműtelep területén? (153.) 
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24. A vonat üzemképességét, illetve üzemképtelenségét ki köteles elbírálni? (172.) 

25. Mi a teendő, ha a vonatot teljes egészében légteleníteni kell? (175.) 

26. Mi a teendő, ha a vonat kisiklott? (176.) 

27. Ki köteles eldönteni a segélyvonat szükségességét? (179.) 

28. Ki a felelős az összekapcsolt hibás és segélyvonat biztonságos továbbításáért? 

(183.) 

29. Az összekapcsolt hibás és segélyvonaton, hol köteles tartózkodni a hibás vonat 

járművezetője, ha valamelyik kézifék üzemképtelen? (184.) 

30. Alagúti utaskiszállítás után, ki köteles meggyőződni a vonat üres állapotáról? 

(197.) 

31. Ha az utasok ellenirányú vonatba történő átszállítása történik, melyik jármű 

vezetője köteles ellenőrizni, hogy az átszállás megtörtént-e? (201.) 

32. Mi a teendő, ha az állomáson tartózkodó vonatban tűz keletkezik? (209.) 

33. Mi a teendő állomáson keletkezett tűz esetén? (209.) 

34. Ismertesse az állomáson, vagy állomásközben észlelt tűz esetén követendő 

eljárást és a járművezető teendőit (209-212.) 

35. Hol szabad a mozgó járműből kihajolni? (218.) 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 

Kérdés Kérdés típusa Utasítás 
pont 

Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, EDI, és 
a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? 

Feleletválasztós 23. 

Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati vonatok 
közlekedésének rendjéről? 

Feleletválasztós 34. 

Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
közlekedéséről szóló értesítésnek? 

Feleletválasztós 34. 

A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati vonatok 
közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? 

Feleletválasztós 34. 

Mikor szabad járműveket összekapcsolni? Feleletválasztós 47. 

Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? Feleletválasztós 173. 

Ki köteles gondoskodni a szolgálati vonat menetokmányának kezeltetéséről, 
vezetéséről és leadásáról? 

Feleletválasztós 175. 

Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? Feleletválasztós 176. 

Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-próbát 
tartani? 

Feleletválasztós 177. 

Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik munkalappal 
nem rendelkeznek? 

Feleletválasztós 187. 

Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai betartsák 
az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági szabályokat? 

Feleletválasztós 188. 

Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 
továbbhaladására? 

Feleletválasztós 200. 

Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? Feleletválasztós 219. 

A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 
megbízottja hogyan köteles intézkedni? 

Feleletválasztós 223. 

Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 
segélyvonatot kérni? 

Feleletválasztós 227. 
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Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? Feleletválasztós 230. 

Hol van a szolgálati vonatok tényleges forgalomba állási helye a MILLFAV 
vonalán? 

Feleletválasztós 3.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség TVG vontatta szolgálati vonatnál? Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség tolt menetben közlekedő szolgálati 
vonatnál? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen motorkocsi 
mozgatásakor? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 SZÓBELI KÉRDÉSEK 

40. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! (1;4,6.) 
41. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 
42. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 
43. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat! (21-34.) 
44. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 
45. Ismertesse a külső felek részére történő szállítás szabályait! (40-46.) 
46. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47-53.) 
47. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott járműkapcsolásra 

vonatkozó előírásokat! (66-73.) 
48. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 
49. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (80-87.) 
50. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! (88-

93.) 
51. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 
52. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! (107-

110.) 
53. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 
54. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121-126.) 
55. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 
56. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-145.) 
57. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146-160.) 
58. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 
59. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános szabályokat! 

(169-182.) 
60. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 

szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 
61. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 
62. Ismertesse a szolgálati vonat kiállását a forgalomból! (215-218.) 
63. Ismertesse a szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli eseményekre vonatkozó 

általános előírásokat! (219-224.) 
64. Ismertesse a szolgálati vonat meghibásodásakor követendő eljárást! (225-230.) 
65. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat légfékberendezése teljes egészében 

meghibásodik? (225.) 
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66. Ismertesse a vontatójárművek napi vizsgálatára vonatkozó általános előírásokat! 
(1.sz. melléklet) 

67. A vontatójárművek napi vizsgálata során, mely esetekben köteles a 
mozdonyvezető a járművét üzemképtelennek nyilvánítani? (1.sz. melléklet) 

68. Ismertesse a vontatójárművek fékberendezéseinek általános ellenőrzését! (59-
60.oldal) 

69. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kiskocsit továbbító 
szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

70. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség rakott transzformátor-szállító 
kocsit továbbító szolgálati vonattal? (2.sz. melléklet) 

71. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékezéssel közlekedő 
szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

72. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség részleges légfékhibával 
közlekedő szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

73. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fedezett közúti átjárón áthaladó 
szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 

74. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kocsit továbbító 
szolgálati vonatnál, járműtelepi és líravágányokon? (2.sz. melléklet) 

75. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a szétkapcsolt kocsikról történő 
lejárás alkalmával, a lekapcsolt járműtől számított 10 méterig? (2.sz. melléklet) 

76. Hol van a szolgálati vonatok forgalomba állási helye a MILLFAV vonalon? (3.sz. 
melléklet) 

77. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létesítményen belüli tolatáskor? 
(2.sz. melléklet) 

78. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 
motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. melléklet) 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 60 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 45 pont szükséges. 
 

Szóbeli vizsga: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. 
Forgalmi Utasítás (VHF/2867-1/2018-NFM) hatálya alá tartozó 
pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait.  
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• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító és a szolgálati vonat közlekedése-
, tolatás-, próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket, valamint a V.1. Szolgálati Szabályzat-, és a 
SZVVHU vonatkozó előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a MILLFAV vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését, a vonatok számozását.  
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46. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: TOLATÁSVEZETŐ (BKV ZRT. 

MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. SZ. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS 

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

 

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 48 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 20 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/2867/2018-NFM), 

• 20 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/2867-1/2018-NFM) 

• 8 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 70 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet 
helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 2 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/2867/2018-NFM), 

• 2 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/2867-1/2018-NFM) 

• 2 kérdés a BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasításból 
/SZVVHU/ (UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 

 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama:45 perc 

 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!)  
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/2867/2018-NFM) 

 
1. I. Fejezet: Az utasítás hatálya, tartalma 

1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás jóváhagyása, életbeléptetése 
1.3. Az utasítás tartalma 
1.4. Az utasítás ismerete 

 

2. II. Fejezet: Általános rendelkezések 
2.1. Jelzések 
2.2. A jelzések szerepe 
2.3. A jelzések adása, megfigyelése 
2.4. A jelzés parancselve 
2.5. Jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek 
2.6. Jelzők, jelzőeszközök 
2.7. Figyelmeztető jelek 
2.8. A jelzések csoportosítása 
2.9. Követelmények a jelzésekkel szemben 
2.10. Követelmények a kézi jelzések adásával szemben 
2.11. Egyidőben adott eltérő értelmű jelzések 
2.12. Kétes jelzés 
2.13. Távolbalátás korlátozottsága 
2.14. Szabadlátás korlátozottsága 
2.15. A jelzők csoportosítása 
2.16. Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek kivilágítása 
2.17. Felszerelés jelzőeszközökkel 
2.18. Felelősség a jelzők, jelzőeszközök elhelyezéséért és karbantartásáért 
2.19. A jelzők elhelyezése 

 
3. III. Fejezet: Főjelzők és Jelzéseik 

3.1. Általános rendelkezések 
3.2. Kifejezhető jelzési fogalmak 
3.3. A főjelzők jelölése 
3.4. A főjelzők láthatósága 
3.5. A főjelzők jelzései 
3.6. Továbbhaladást engedélyező jelzések 
3.7. Továbbhaladást tiltó jelzés 
3.8. A főjelzők jelzési parancsainak értelmezése 
 

4. IV. Fejezet: Érvénytelen és használhatatlan jelzők 
4.1. Érvénytelenítő jelzés 
4.2. Használhatatlan jelzők 
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5. V. Fejezet: Egyéb jelzők 

5.1. Váltójelző 
5.2. A váltójelző jelzései 
5.3. Az ellensúly jelzései 
5.4. A váltójelző kivilágítása 
5.5. Feszültségállapot jelző 
5.6. A feszültségállapot jelző jelzései 
5.7. A pályára engedélyezett sebesség jelzései 
5.8. Sebességjelző 
5.9. Sebesség előjelző 
5.10. A sebességjelző és a sebesség előjelző alkalmazása 
5.11. Áramot kikapcsolni! jelző 
5.12. Fékezés kezdete jelző 
5.13. Szakasz-szigetelő jelző 
5.14. Megállás helye jelző 
5.15. Biztonsági-határ jelző 
5.16. Engedélykérés kötelező! jelző 
5.17. Villamos üzemű jármű állj! jelző 
5.18. Vágányzáró jelző 
5.19. Jelzések a járműveken 

 
6. VI. Fejezet: Jelzőeszközök és jelzések 

6.1. Pályán munkások dolgoznak 
6.2. Megállj! jelzőeszköz 
6.3. MILLFAV dolgozóinak kézi jelzései 
6.4. A kézi jelzések adásmódja 
6.5. Állomáson alkalmazandó kézi jelzések 
6.6. A kézi jelzések alkalmazása 
6.7. A járművezetők hangjelzései 
6.8. Indításjelzés 
6.9. Figyelj! jelzés 
6.10. Vészjelzés 

 
7. VII. Fejezet + 1.sz. melléklet : Figyelmeztető jelek; Szolgálatban lévő dolgozók 

felszerelése jelzőeszközzel  
7.1. Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 
7.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
7.3. Menetirány szerinti jobb oldalra áthelyezett jelzőre figyelmeztető jel 
7.4. Távolságjelző 
7.5. Vonathossz jelző 
7.6. Szelvény-tábla 
7.7. Főjelzők szám-vagy betűjele 
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/2867-1/2018-NFM) 

 

1. I. Fejezet: Általános rendelkezések 
1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás tartalma 
1.3. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.4. Az utasítás ismerete 
1.5. Kiegészítő utasítások 

 
2. II. Fejezet: Meghatározások 

2.1. Igazgatóság 
2.2. Szakterület 
2.3. Forgalmi szolgálat 
2.4. Társszolgálat 
2.5. Forgalmi szakvizsga 
2.6. Forgalmi vizsga 
2.7. Szolgálati főnök 
2.8. Szolgálati elöljáró 
2.9. Szolgálati út 
2.10. Munkavállaló 
2.11. Szolgálati hely 
2.12. Szolgálati okmány 
2.13. Parancskönyv 
2.14. Rendelkezés 
2.15. Rendelkezési jog átadása 
2.16. Központi forgalmi menetirányító 
2.17. Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) 
2.18. Forgalmi szolgálattevő (FSZT) 
2.19. Műszakvezető diszpécser 
2.20. KFM megbízottja 
2.21. Peronőr 
2.22. Váltókezelő 
2.23. Térfelvigyázó 
2.24. Járművezető instruktor 
2.25. Járművezető 
2.26. Tolatásvezető 
2.27. Áramellátási Zavarelháritási Szolgálat (ÁZÜ), Energiadiszpécser 
2.28. Műszaki diszpécser 
2.29. Műszaki ügyeletes 
2.30. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.31. Pályamester 
2.32. Űrszelvény 
2.33. Rakszelvény 
2.34. Forgalmi vágányok 
2.35. Kezdőpont, végpont 
2.36. Jobb vágány, bal vágány 
2.37. Helyes irány, helytelen irány 
2.38. Menetirány szerinti jobb oldal, bal oldal 
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Kihúzó vágány 

2.39. Csonka vágány 
2.40. Vágányzár 
2.41. Vágányút 
2.42. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.43. Állomás 
2.44. Állomásköz 
2.45. Térköz 
2.46. Közlekedés állomástávolságba 
2.47. Foglalt vágányra járás 
2.48. Járműtelep 
2.49. Kitérő 
2.50. Kitérők számozása 
2.51. Biztosított váltó 
2.52. Lezárt váltó 
2.53. Le nem zárt váltó 
2.54. Érintett váltó 
2.55. Védőváltó 
2.56. A váltó helyes állása 
2.57. Váltófelvágás 
2.58. Felsővezeték 
2.59. Táplálási szakasz (tápkörzet) 
2.60. Földelő-szakaszoló 
2.61. Központi berendezés 
2.62. Távvezérlő rendszer 
2.63. Kezelési körzet 
2.64. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.65. Hírközlő berendezés 
2.66. Hangrögzítő berendezés 
2.67. Tolatás 
2.68. Tolt vonat 
2.69. Visszatolás 
2.70. Járműmegfutamodás 
2.71. Szerelvény 
2.72. Vonat 
2.73. Vonatmozgás 
2.74. Vonatfordítás 
2.75. A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség 
2.76. Menetdiagram 
2.77. Üzemi fékút 
2.78. Vészfékút 
2.79. Csökkentett fékút 
2.80. A vonat üzemképtelen 
2.81. A vonat mozgásképtelen 
2.82. A vonat gördülésképtelen 
2.83. Biztonsági járat 
2.84. Próbavonat 
2.85. Tanuló-vonat 
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2.86. Kiskocsi 
2.87. Szolgálati vonat 
2.88. TVG-menet 
2.89. Menetrend 
2.90. Menetrendi nap 
2.91. Üzemkezdet 
2.92. Forgalomba helyezés 
2.93. Üzemidő 
2.94. Üzemszünet 
2.95. Üzemszerű forgalom 
2.96. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
2.97. Rendkívüli esemény 
2.98. Havaria Esemény 
2.99. Forgalom leállítás 
2.100. Forgalom korlátozás 
2.101. Biztonságkritikus kezelés 
2.102. Indításjelzés 
2.103. Esélyegyenlőségi lámpa 

 

3. III. Fejezet: A forgalmi szolgálat ellátása 
3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásnak feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Felügyelet alatti munkavégzés 
3.5. Vizsga megismétlése 
3.6. Önképzés 
3.7. Szolgálatra jelentkezés 
3.8. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása 
3.9. Betegség bejelentése 
3.10. Szolgálat átadás, átvétel 
3.11. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.12. Szolgálat ellenőrzése 
3.13. Szolgálati fegyelem 
3.14. Szolgálati felelősség 
3.15. Szolgálati út 
3.16. Rendelkezések kiadása 
3.17. Szóbeli rendelkezések 
3.18. Írásbeli rendelkezések 

 

4. IV. Fejezet: Üzemszerű forgalom 
4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Jelentési kötelezettség 
4.3. A vonal forgalomba helyezése 
4.4. Jelentési kötelezettségek 
4.5. A felsővezeték feszültség alá helyezése 
4.6. Biztonsági járat 
4.7. Állomások megnyitása 
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4.8. A vonatok forgalomba állítása 
4.9. A vonatok állomásba történő behaladása 
4.10. A vonatok állomásból történő indítása 
4.11. A járművezető teendői menet közben 
4.12. A vonatok forgalomból történő kiállítása  
4.13. Szolgálati küldemény szállítása 
4.14. A vonal forgalmának leállítása  
4.15. A felsővezeték feszültségmentesítése (4.82,4.83.) 

 

5. V. Fejezet: Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Épületgépészeti berendezések meghibásodása 
5.3. Pályameghibásodás – A hiba bejelentése (5.32-5.35.) 
5.4. Pályameghibásodás- A forgalom fenntartása (5.36-5.42.) 
5.5. Pályameghibásodás – Víz a pályán 
5.6. A hiba elhárítása, sebességkorlátozás bevezetése 
5.7. Váltóhiba 
5.8. A váltó használhatóságának megállapítása 
5.9. Előre tervezett vágányzár 
5.10. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.11. Hírkapcsolat a járművezetőkkel 
5.12. A vasútbiztosító, forgalomirányító, és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás (5.65.) 
5.13. Foglalt vágányra járás 
5.14. Foglalt vágányra járás elrendelése (5.68.) 
5.15. A foglalt vágányra járás végrehajtása  
5.16. A vonat üzemképtelen 
5.17. A vonat mozgásképtelen 
5.18. A vonat gördülésképtelen 
5.19. Áthaladás az állomáson (5.97;5.103.) 

 

6. VI. Fejezet: Rendkívüli események 
6.1. Általános rendelkezések 
6.2. A rendkívüli esemény elhárítása 
6.3. Az esemény kivizsgálása 
6.4. Havária események – Általános rendelkezések 
6.5. Havária események – Állomási menekítés 
6.6. Havária események – Alagúti kiszállítás 
6.7. Havária események – Robbanóanyag, gyanús csomag észlelése 
6.8. Havária események – Bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) 
6.9. Havária események – Egyéb havária esemény bekövetkezése esetén 
6.10. Havária események – A helyszín biztosítása 
6.11. Forgalom alatti pályán való munkavégzés általános feltételei  
6.12. A belépés feltételei 
6.13. Belépés üzemidőben 
6.14. Vonatok áthaladása a munkavégzés területén 
6.15. Kilépés Üzemidőben 
6.16. Rendkívüli feszültségmentesítés (6.71;6.73-6.74.) 
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6.17. KFM-en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés (6.76-6.79.) 
 

6.18. Segédüzemi berendezések energia ellátásának meghibásodása 
(6.94.) 

6.19. Gázolás 
6.20. A helyszíni megbízott feladatai gázoláskor 
6.21. Eljárás tűz esetén 
6.22. Eljárás ajtóhiba, ablaktörés esetén 
6.23. Váltófelvágás (6.164;6.166.) 
6.24. Villamos vezérlésű váltók kézi állítása a helyszínen (6.175.) 
6.25. Állomástávolságú közlekedés szabályai (6.176-6.178;6.180) 
6.26. Állomás távolságú közlekedés elrendelése (6.181.) 
6.27. Értesítés 
6.28. A forgalom lebonyolítása 
6.29. Helytelen irányú közlekedés szabályai (6.190-6.192.) 
6.30. Egyvágányú közlekedés  

 
7. VII. Fejezet: Üzemszünet 

7.1. A felsővezeték feszültség alá helyezése és feszültségmentesítése 
7.2. Feszültségmentesítés 
7.3. Földelő szakaszoló kezelése 
7.4. Feszültség alá helyezés 
7.5. Belépés éjszakai üzemszünetben (7.25-7.28;7.30) 
7.6. A munkahely fedezése 
7.7. Kilépés éjszakai üzemszünetben (7.36.) 
7.8. Szolgálati vonat igénylése (7.38.) 
7.9. Rendkívüli szolgálati vonat 
7.10. Közlekedés éjszakai üzemszünetben 
7.11. A vonatok közlekedése éjszakai üzemszünetben 
7.12. Kiskocsi közlekedése (7.59.) 

 
8. VIII. Fejezet: Tolatás a járműtelepen 

8.1. Általános rendelkezések 
8.2. A tolatás lebonyolítása 
8.3. Tolatás létesítményekben 
8.4. Váltóállítás 
8.5. Járművek kapcsolása 

 
9. X. Fejezet: Az állomások utasforgalmának megszervezése 

9.1. Általános rendelkezések 
 

10. XI. Fejezet: Menetrend, Vonatok számozása, Szolgálati okmányok 
10.1. A vonatok számozása 
10.2. Szolgálati okmányok 
10.3. Menetokmányok 
10.4.  

11. 1.sz. melléklet: Megengedett legnagyobb sebesség a váltókon 
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12. 2.sz. melléklet: Utasításokban és szabályzatokban előírt sebességek 
BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 

(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013) 
 

1. Általános rendelkezések  
1.1. Az SZVVHU tartalma, hatálya, jóváhagyása 
1.2. Az SZVVHU ismerete, munkakörök 

 
2. A szolgálati vonatok megrendelése   

2.1. Heti egyeztetés, Napi egyeztetés 
2.2. A szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítése 
2.3. Szolgálati vonatok napi munkatervének véglegesítése 
2.4. A szolgálati vonatok munkatervének megvalósítása 
2.5. Szállítás külső felek részére 

 
3. Szolgálati vonatok összeállítása 

3.1. Járművek kapcsolása 
3.2. Önműködő kapcsolószerkezet 
3.3. Metró rendszerű önműködő vonó-és ütközőkészülék 
3.4. Féktömlők kapcsolása 
3.5. Kapcsolás merev kapcsolórúddal 
3.6. Középütközős járművek kapcsolása 
3.7. A félig önműködő vonófejjel felszerelt járművek kapcsolása 
3.8. Kapcsolás rakománnyal, Szükségkapcsolás 
3.9. Járművek vizsgálata 
3.10. Kocsik megrakása, Rakodási szabályok,Rakszelvényen túlnyúló 

rakomány továbbítása 
3.11. Vonat összeállítás 
3.12. A fékpróba, Rövidített fékpróba 

 
4. A közlekedés lebonyolítása 

4.1. Munkacsapat szállítása szolgálati vonattal 
4.2. Szolgálati vonattal közlekedő munkacsapat pályára lépése 
4.3. Kocsi leakasztás 
4.4. Közlekedés két vontatójárművel 
4.5. Szolgálati vonat kiállítása a forgalomból 

 
5. Rendkívüli események 

5.1. A szolgálati vonat meghibásodása 
 

6. MELLÉKLETEK 
6.1. 1. sz. melléklet: Vontatójárművek napi vizsgálata 
6.2. 2. sz. melléklet: A szolgálati vonatokra vonatkozó sebességértékek  
6.3. 3. sz. melléklet: A szolgálati vonatok forgalomba állásának helyei 
6.4. 4. sz. melléklet: Az UDJ üzemeltetésével kapcsolatos különleges előírások  
6.5. 5. sz. melléklet: A 012 psz. létrás kocsi üzemeltetésével kapcsolatos 

különleges előírások 
6.6. 6/A. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Dízel-mozdonyok 
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6.7. 6/B. sz. melléklet: Vontatójárművek műszaki adatai – Teher-

vágánygépkocsik 
6.8. 6/C. sz. melléklet: Pályaépítő járművek műszaki adatai 
6.9. 7/A. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik 
6.10. 7/B. sz. melléklet: Vontatott járművek– Teherkocsik M4 
6.11. 7/C. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik  
6.12. 7/D. sz. melléklet: Vontatott járművek– Különleges rendeltetésű kocsik 

M4 
6.13. 7/E. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik  
6.14. 7/F. sz. melléklet: Vontatott járművek– Pótkocsik, sínszállító kiskocsik 

M-4  
6.15. 8/A. sz. melléklet: A különféle vontatójármű típusokkal továbbítható 

elegysúlyok 
6.16. 9/A. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – MillFAV vonal  
6.17. 9/B. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Kelet-nyugati vonal  
6.18. 9/C. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Észak-déli vonal  
6.19. 9/D. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – M4 vonal  
6.20. 9/E. sz. melléklet: Lejtviszony táblázat a vontatójárművek által 

továbbítható elegysúly meghatározásához – Összekötő vágány 
 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 

(VHF/2867/2018-NFM) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

Kérdés Kérdés 
típusa 

Utasítás 
pontja 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás a MILLFAV vonalán érvényes. Az utasítás 
előírásai kötelező érvényűek a MILLFAV vonal valamennyi szakterületére 
és minden MILLFAV dolgozóra, ezen kívül a tervező és kivitelező 
szervekre. 

Igaz- Hamis (F.1.1.-3.) 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás érvényes a MILLFAV vonalán és járműtelepén. 
Az utasítás előírásai kötelező érvényűek a MILLFAV vonal valamennyi 
szakterületére, ezen kívül a tervező és kivitelező szervekre és ezek 
munkavállalóira. 

Igaz- Hamis (F.1.1.-3.) 

Az utasítás értelmezésekor felmerülő véleménykülönbség esetén a 
jóváhagyó igazgatósághoz kell fordulni. 

Igaz- Hamis (F.1.6.) 

Az utasítás értelmezésekor felmerülő véleménykülönbség esetén a 
jóváhagyó hatósághoz kell fordulni. 

Igaz- Hamis (F.1.6.) 

Az utasítás teljes szövegét ismernie kell a társszolgálatok azon 
munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával 
összefügg. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 
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A társszolgálatok azon munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a 
forgalom lebonyolításával összefügg, az utasítás kijelölt részeiből kell 
vizsgát tenniük. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A jelzések jelzőkkel, jelzőeszközökkel és 
figyelmeztető jelekkel adhatók. 
 
 

Igaz- Hamis (F.1.15,18.) 

A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel 
adhatók. A figyelmeztető jelek tájékoztató 
szerepet töltenek be. Igaz- Hamis (F.1.15,18.) 

A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a MILLFAV 
valamennyi dolgozója között és parancsot adnak nekik valamilyen forgalmi 
feladat végrehajtására. A jelzéseket a jelzésadás helyéig folyamatosan 
figyelni kell, mert rendkívüli ok - főleg veszélyelhárítás miatt – bármikor 
megváltozhatnak.  

Igaz- Hamis (F.1.10.,12.) 

A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a MILLFAV 
forgalmának lebonyolításában résztvevő dolgozók között. A jelzések 
parancsot adnak a jelzések megfigyelésére kötelezett munkavállalók 
részére valamilyen forgalmi feladat végrehajtására. A jelzések 
megfigyelésére kötelezett dolgozók kötelesek a jelzésadás helyéig 
folyamatosan megfigyelni a jelzéseket, mert a jelzések - rendkívüli ok, 
főleg veszélyelhárítás miatt - bármikor megváltozhatnak. 
 

Igaz- Hamis (F.1.10.,12.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, aggályosnak kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.31.) 

A kétes jelzés olyan jelzés, mely használhatatlan.  Igaz- Hamis (F.1.31.) 

Az „egyidőben adott eltérő értelmű jelzések kétes jelzésnek minősülnek. 
 

Igaz- Hamis (F.1.30.) 

Az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni. Igaz- Hamis (F.1.30.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, kétes jelzésnek kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.31.) 

Kétes jelzés észlelése esetén, azonnal meg kell állni. Igaz- Hamis (F.1.32.) 

Amennyiben a kézi jelzés kétes jelzés, azonnal meg kell állni. Igaz- Hamis (F.1.32.) 

A fényjelzők a környezeti világítástól függően, egy vagy több fényforrással, 
azok színével fejezik ki jelzéseiket. 

Igaz- Hamis (F.1.36.) 

A szolgálatban lévő dolgozók az 1. sz. mellékletben előírt jelzőeszközöket 
kötelesek állandóan maguknál tartani. 

Igaz- Hamis (F.1.50.) 

A főjelzők a váltókkal és a vágányfoglaltsággal, valamint egymással 
általában szerkezeti függőségben vannak, a függést a biztosítóberendezés 
valósítja meg. 

Igaz- Hamis (F.1.39.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő 
dolgozó állítja „Megállj!” állásra (kézi vezérlés), a továbbhaladást 
engedélyező jelzés a vonat haladásának hatására önműködően jelenik 
meg.  

Igaz- Hamis (F.1.47.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő 
dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező állásba, és a vonat 
haladásának hatására önműködően vált „Megállj!” állásra (kézi vezérlés). 
 

Igaz- Hamis (F.1.47.) 

Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén az alakjelzőket és 
jelzőeszközöket ki kell világítani. 

Igaz- Hamis (F.1.48.) 

A főjelzők mellett elhaladni csak továbbhaladást engedélyező („Szabad!”, 
„Lassan!”) jelzés esetén szabad. 

Igaz- Hamis (F.1.69.) 

Érvénytelen jelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőn rajta van 
az „Érvénytelenítő jelzés” vagy a járművezető értesítése megtörtént. 

Igaz- Hamis (F.1.71.) 
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„Megállj!”  jelzésű főjelző mellett - amennyiben a jelző tartósan nem 
vezérelhető továbbhaladást engedélyező állásba- az első vonat 
járművezetőjének jelentése után, ha a pályán rendellenesség nincs-
engedélyre, olyan sebességgel szabad elhaladni, hogy a vonat az 
esetlegesen jelentkező akadály előtt biztosan megállítható legyen, de ez a 
sebesség nem lehet több,mint 15 km/h. 

Igaz- Hamis (F.1.66.) 

Az érvénytelen jelző fényjelzéseit ki kell kapcsolni. Az „Érvénytelenítő 
jelzés”-t ki kell világítani! 

Igaz- Hamis (F.1.74.) 

Sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén, a járművek elejét két 
fehér fényű lámpával (fényszóróval), a végét két vörös fényű lámpával 
(zárjelzővel) kell megjelölni. 

Igaz- Hamis (F.1.120.) 

A jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azok az adott pályaszakaszon 
alkalmazható legnagyobb sebességhez tartozó üzemi fékút távolságról 
folyamatosan láthatók legyenek. 

Igaz- Hamis (F.1.57.) 

Milyen jelzést lát az ábrán? Mi a teendő észlelésekor? 
 

Feleletválasztós 
(F.1.31.-32.) 

 

Minek tekinti az ábrán látható jelzést?  
 
 Feleletválasztós (F.1.32.) 

Mi a teendője a járművezetőnek az ábrán látható jelzés 
észlelésekor? 
 
 Feleletválasztós (F.1.32.) 

Válassza ki a helytelen állítást az „egyidőben adott 
eltérő értelmű jelzésekkel” kapcsolatban!                            
 
    Feleletválasztós (F.1.30.) 

Válassza ki a helyes állítást az „egyidőben adott 
eltérő értelmű jelzésekkel” kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.30.) 

Mikor, hol és hogyan kell a jelzéseket adni? Feleletválasztós (F.1.11.) 

Hogyan kell elhelyezni a "főjelzőket"? 

 
 Feleletválasztós (F.1.57.) 

Mikor korlátozott a "szabadlátás"? 
 

  Feleletválasztós (F.1.34.) 
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Mikor korlátozott a "távolbalátás"? 
 

  Feleletválasztós (F.1.33.) 

Válassza ki, hogy mikor és hol kell nappal 
is a sötétben alkalmazandó látható 
jelzéseket adni az alábbiak közül? 

Feleletválasztós (F.1.23.) 

Ismertesse, a jelzők „forgalmi szempontból történő" csoportosítását! Feleletválasztós (F.1.38.) 

Hogyan működnek, a „félig önműködő” jelzők? Feleletválasztós (F.1.47.) 

Válassza ki a helytelen állítást főjelzők 
jelölésével kapcsolatban Feleletválasztós (F.1.56.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés VMT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés VMT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés OKT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés OKT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés MEX 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés MEX 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Megállj!” jelzésű főjelző 
melletti elhaladásra vonatkozóan! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.64.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „Érvénytelen 
jelzőkre” vonatkozóan! 
 
    

Feleletválasztós (F.1.71.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, az „Érvénytelen jelzőkre” 
vonatkozóan! 
  Feleletválasztós (F.1.70.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Használhatalan 
jelzőkre” vonatkozóan! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.76-78.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.81.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
  Feleletválasztós (F.1.82.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.83.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 

Feleletválasztós (F.1.81.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „villamos vezérlésű váltókra” 
vonatkozóan!  Feleletválasztós (F.1.90.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 

Feleletválasztós (F.1.93.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.94.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
   Feleletválasztós (F.1.97.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 Feleletválasztós (F.1.98.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.105.) 
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Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 Feleletválasztós (F.1.107.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.108.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.110.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.109.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.113.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.114.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.117.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Járműveken alkalmazott jelzésekre” 
vonatkozóan! Feleletválasztós (F.1.120.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.129.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.133.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
   Feleletválasztós (F.1.134.) 
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Válassza ki a helyes állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.135.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
  

Feleletválasztós (F.1.136.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.137.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.138.) 

Válassza ki a helytelen állítást a kézi jelzések alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.144.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Megállj!” kézi jelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.149.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Figyelj!” hangjelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.154.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Vészjelzés” hangjelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.155.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.156.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! Feleletválasztós (F.1.157.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.158.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.159.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.160.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.162.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.161.) 



1183 

 
 

 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/2867/2018-NFM)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Hol érvényes a MILLFAV F.1. Jelzési Utasítása! (1.) 

2. Kikre terjed ki a MILLFAV F.1. Jelzési Utasítása (2-3.) 

3. Mit tartalmaz a MILLFAV F. 1. Jelzési utasítás? (6.) 

4. Ismertesse a jelzések adására és megfigyelésére kötelezett munkavállalókra 

vonatkozó szabályokat! (11-12.) 

5. Ismertesse a jelzés parancselvét! Mit követel meg a jelzésekre vonatkozó 

parancselv? (13-14.) 

6. Ismertesse a jelző fogalmát! (16.) 

7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (17.) 

8. Hogyan csoportosíthatók a jelzések? (19.) 

9. Ismertesse a hallható jelzések fajtáit, és az adásukra vonatkozó előírásokat! 

(20.) 

10. Milyen eszközzel lehet az MFAV vonalán hallható jelzéseket adni? (20.) 

11. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a vonatkozó szabályokat! (21-

24.) 

12. Ismertesse a jelzésekkel szembeni követelményeket! (28.) 

13. Ismertesse a követelményeket a kézi jelzések adásával szemben! (29.) 

14. Ismertesse az egyidőben adott eltérő értelmű jelzések fogalmát és az 

alkalmazásukra vonatokozó szabályokat! (30.) 

15. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (31-32.) 

16. Mi a teendő kétes jelzés esetén? (32.) 

17. Ismertesse a távolbalátás korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor 

tenni? (33.) 

18. Ismertesse a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor 

tenni? (34.) 

19. Mi a teendő szabadlátás korlátozottsága esetén? (34.) 

20. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket forgalmi szempontból? (38.) 

21. Hogyan csoportosítjuk a főjelzőket rendeltetésük szerint? Ismertesse a főbb 

jellemzőiket! (41-46.) 

22. Hogyan csoportosítjuk működés szempontjából a főjelzőket? (47.) 

23. Milyen jelzőeszközzel kell felszerelni a szolgálatban lévő dolgozókat? (50.) 

24. Hol kell elhelyezni az MFAV vonalán a jelzőket? (54.) 

25. Hogyan történik a főjelzők jelölése? (56.) 

26. Ismertesse a főjelzők jelzési képeit, és a vonatkozó szabályokat! (59-62.) 

27. Ismertesse a főjelzők továbbhaladást engedélyező jelzéseit! (59-61.) 

28. Mi az értelme a főjelző egy sárga fényének? (60.) 
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29. Mi az értelme a főjelző két sárga fényének? (61.) 

30. Mi az értelme a főjelző egy vörös fényének? (62.) 

31. Ismertesse a „Megállj!” jelzést adó főjelző engedélyre történő 

meghaladásának szabályait! (64-68.) 

32. Ismertesse az érvénytelen jelzőkre és megjelölésükre vonatkozó előírásokat! 

(70-72.)  

33. Ismertesse a használhatatlan jelzőkre vonatkozó szabályokat/ (76-77.) 

34. Mit jelez a Váltójelző? (80.) 

35. Ismertesse a kézi állítású váltók jelzéseit! (81-83.) 

36. A váltójelzőn fekete mezőben fehér nyílhegy van. Mit jelent? (82.) 

37. A váltójelzőn fekete mezőben függőleges fehér téglalap van. Mit jelent? (81.) 

38. A váltójelzőn fekete mezőben vízszintes fehér téglalap van. Mit jelent? (83.) 

39. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! (84-

88.) 

40. A váltó állítókészülékének ellensúlyán felül fehér, alul vörös színezés látható. 

Mit jelent? (85.) 

41. A váltó állítókészülékének ellensúlyán a vörösre festett rész felülhelyezkedik 

el. Mit jelent? (86.) 

42. A váltó ellensúlyára festett normál állású fekete nagy "A" betű mit jelent?(87.) 

43. Ismertesse a Feszültségállapot-jelző kialakítására, elhelyezésére és 

használatára vonatkozó előírásokat! (92-95.) 

44. Mit jelez és mi az értelme a Feszültségállapot jelző kék fénye? (93.) 

45. Mit jelez és mi az értelme a Feszültségállapot jelző fehér fénye? (94.) 

46. Ismertesse a pályára engedélyezett sebesség jelzéseit! (96-98.) 

47. Hogy néz ki a Sebességjelző? (97.) 

48. Milyen kialakítású a Sebesség ELŐJELZŐ? (98.) 

49. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni!” jelző jelzését! (105-106.) 

50. Négyzet alakú fehér táblán lefelé mutató kék nyíl. Mit jelent? (105.) 

51. Ismertesse az „Fékezés kezdete!” jelző jelzését! (107.) 

52. Hol kell elhelyezni a Fékezés kezdete jelzőt? (107.) 

53. Fehér színű, négyzet alakú táblán vörös „F” betű. Hol helyezik el, mi a neve 

és mi a jelzésnek értelme? (107.)  

54. Ismertesse a „Szakasz-szigetelő” jelző jelzéseit! (108.) 

55. Ismertesse az „Megállás helye” jelzőt! (109-110.) 

56. Ki adhat felmentést az állomási "Megállás helye" jelzőnél történő megállás 

kötelezettség alól? (109.) 

57. Fekete-fehér csíkozású betongerenda, vagy burkolt vágány esetén a 

burkolatra hasonlóan felfestett sáv, ahol a csíkozás 10 cm-enként váltakozik. 

Mit jelent? (109.) 

58. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”! (111.) 

59. Három egyenlő részre festett fehér-fekete-fehér betongerenda. Mit jelent? 

(111.) 

60. Ismertesse az „Engedélykérés kötelező!” jelzőt! (112-113.) 



1185 

 
 

61. Mely jelzők alatt kell elhelyezni az Engedélykérés kötelező! jelzőt? (113.) 

62. Milyen kialakítású a Villamos üzemű jármű állj! jelző? (114.) 

63. Ismertesse a „Vágányzáró jelzőt”! (117-118.) 

64. Kör alakú fekete szegélyes fehér tábla, a fehér mezőben vízszintes fekete 

sávval. Mit jelent? (117.) 

65. Mivel kell megjelölni napszaktól függetlenül a járművek elejét és végét? 

(120.) 

66. Mi a teendő, ha a közlekedő vonat egyik vagy mindkét fényszórója 

meghibásodott? (121-122.) 

67. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak” jelzőeszköz kialakítására, 

elhelyezésére és használatára vonatkozó szabályokat! (124-128.) 

68. Mit jelent a pálya mellett elhelyezett hordozható lámpa, mely villogó sárga 

fényt ad? (125) 

69. Ismertesse a Megállj! jelzőeszköz alkalmazását! (129-132.) 

70. Hogy néz ki a Megállj! jelzőeszköz? (129.) 

71. Ismertesse a MILLFAV dolgozóinak kézi jelzéseit és az azokhoz tartozó 

kiegészítő hangjelzéseket! (133-136.) 

72. Mi a kiegészítő hangjelzése a Közeledj felém! jelzésnek? (134.) 

73. Hogyan kell adni a Távolodj tőlem! jelzést? (133.) 

74. Ismertesse a "Lassan!" kézijelzés adásmódját! Mikor kell "Lassan!" jelzést 

adni a közlekedő vonat részére és mi a teendő a jelzés észlelésekor? 

(135;147-148.) 

75. Tolatási mozgások alkalmával a Lassan! jelzést meddig kell adni? (147.) 

76. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” jelzést a közlekedő vonatok felé? 

(136;150.) 

77. Ismertesse az Állomáson alkalmazandó kézi jelzéseket! (137-139.) 

78. Mire hatalmazzák fel a járművezetőt a Közeledj felém! és a Távolodj tőlem! 

jelzések tolatási mozgások alkalmával ?(145.) 

79. Ismertesse a járművezetők hangjelzéseit és a rájuk vonatkozó előírásokat! 

(152-155.) 

80. Mikor és hogyan kell „Figyelj!” jelzést adnia a járművezetőnek? (154.) 

81. Hogyan kell adni a Figyelj! jelzést? (154.) 

82. Hogyan és mikor köteles a járművezető „Vészjelzést” adni? (155.) 

83. Ismertesse "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel", és a 

"Szelvény tábla" jelölését! (157;161.) 

84. Fehér alapon hosszú fekete nyíl. Mire figyelmeztet? (157.) 

85. Téglalap alakú fehér táblán balra mutató zöld nyíl. Hol helyezik el, mi a neve, 

értelme? (158.) 

86. Ismertesse a „Távolságjelző”-re vonatkozó előírásokat! (159.) 

87. Hogy néz ki a Távolságjelző? (159.) 

88. Ismertesse a „Vonathossz jelző”-t! (160.) 

89. Ismertesse a Főjelzők szám- vagy betűjelére vonatkozó előírásokat! (162-

163.) 



1186 

 
 

90. Milyen jelzőeszközzel kell ellátni a járművezetőt? (1.sz. melléklet.) 

91. Ismertesse a munkacsapat-vezető jelzőeszköz felszerelését! (1.sz.melléklet.)  

 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás  

(VHF/2867-1/2018-NFM) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 

Kérdés Kérdés típusa 
Utasítás 

pont 

Az Írásbeli rendelkezéseket formanyomtatványon, két 
példányban kell kiállítani. A másolati példányt a végrehajtó 
kapja, eredeti példánya a tömbben marad. 

Igaz- Hamis (F.2.11.41) 

Vonatot forgalomba állítani csak érvényes menetokmánnyal 
szabad. A menetlevelet és a járműkísérő lapot valamennyi vonat 
számára a térfelvigyázó állítja ki. 

Igaz- Hamis (F.2.11.32.) 

Ha a KFM telefonjai, valamint a rádiótelefon-hálózat 
hangrögzítő berendezésre van kapcsolva, akkor a hírközlő 
eszközökön adott és vett, a szolgálati vonat közlekedtetésével 
kapcsolatos rendelkezéseket, jelentéseket nem kell a Szolgálati 
Naplóba bejegyezni. 

Igaz- Hamis (F.2.11.27.) 

A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan kell 
vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő 
munkavállaló eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó 
bejegyzést piros tintával kell megtenni. 

Igaz- Hamis (F.2.11.20.) 

A forgalomba álló valamennyi vonatot vonatszámmal kell ellátni, 
beleértve a napi menetrendben nem szereplő (pl.: a külön 
rendelkezésre közlekedő nosztalgia-járat) vonatokat is. 

Igaz- Hamis (F.2.11.16.) 

Szolgálati használatra - a szolgálat jellegének megfelelően - 
menetrendábrát, illetve menetrendi kivonatot kell a forgalom 
lebonyolításában résztvevő személyzetek rendelkezésére 
bocsátani. A menetrendek tartalmát, a szolgáltatás 
megrendelője (BKK) határozza meg. 

Igaz- Hamis (F.2.11.10.) 

Valamennyi vonat számára menetrendet kell készíteni és a 
vonatokat e szerint kell közlekedtetni. A nosztalgiajárat külön 
rendelkezésre, a jármű végrehajtási utasításának előírásai 
szerint közlekedhet. 

Igaz- Hamis (F.2.11.1.) 

Az utastájékoztató berendezések megrongálódása, 
meghibásodása esetén, az észlelő dolgozó haladéktalanul 
jelentést köteles tenni a KFM-nek, aki azok javításáról köteles 
intézkedni. 

Igaz- Hamis (F.2.10.29.) 

Minden munkavállaló, aki az állomáson balesetet vagy 
rosszullétet észlel, köteles azonnal jelenteni a KUD-nak, és a 
továbbiakban az ő rendelkezései szerint eljárni. A Mentőket a 
KUD-nak kell értesíteni. 

Igaz- Hamis (F.2.10.34.) 

Az állomások utastereit az első utasszállító vonat adott 
állomásra való érkezése előtt 10 perccel az utazóközönség 
rendelkezésére kell bocsátani. 
 

Igaz- Hamis (F.2.10.5.) 

Próbafutásra az engedélyt a KFM-től a próbafutás vezetője 
köteles megkérni a tervezett próbafutás előtt legalább 10 
perccel. 
 

Igaz- Hamis (F.2.9.9.) 
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Ha a próbafutás célja fékhatás-mérés, akkor az csak éjszakai 
üzemszünetben végezhető. Amennyiben a fékhatás-mérés 
során a pályára engedélyezett sebességet túl kell lépni, azt egy 
munkanappal korábban be kell jelenteni a KUD-nak. 

Igaz- Hamis (F.2.9.13.) 

A próbaszerelvényre próbafutás vezetőt és műszaki kísérőt kell 
kijelölni. A próbafutás vezetőt a térfelvigyázó jelöli ki. A 
próbafutás vezetője lehet a próbaszerelvény járművezetője is. 

Igaz- Hamis (F.2.9.3.) 

A forgalmi vágányokon üzemidőben végzett próbafutás – 
amennyiben a próbafutás célja fékhatás-mérés- az utasszállító 
vonatok közlekedését nem zavarhatja. Próbafutást üzemidőben 
lehetőleg csúcsforgalmi időn kívül kell végezni. 

Igaz- Hamis (F.2.9.13.) 

Vizsgázott járművezető módszerátadó melletti gyakoroltatása 
esetén járművezetőnek a gyakorlati oktatást végző 
(módszerátadó) munkavállaló minősül. 

Igaz- Hamis (F.2.3.10.) 

Ha a munkavállaló a rendelkezésre jogosulttól olyan 
rendelkezést kap, amely az érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes, semmilyen körülmények között nem szabad 
végrehajtani, az esetet jelenteni kell a szolgálati főnöknek. 

Igaz- Hamis (F.2.3.46.) 

Üzemszerű forgalomtól való eltérést jelent minden olyan 
körülmény, amely a MILLFAV rendeltetésszerű működését 
gátolja. 

Igaz- Hamis 
(F.2.2.95, 
F.2.2.97.) 

Forgalmi szempontból leállásnak nevezzük azt a helyzetet, 
amikor valamilyen forgalmi, műszaki esemény bekövetkezése 
miatt az információszerzés, forgalomszabályozás vagy a 
hibaelhárítás céljából a vonatforgalom időlegesen 15 percnél 
rövidebb ideig korlátozásra kerül vagy jelentős mértékben 
lelassul. 

Igaz- Hamis (F.2.2.98.) 

Forgalom korlátozásának nevezzük azt a helyzetet, amikor 
valamilyen forgalmi, műszaki vagy havária esemény 
bekövetkezése miatt a forgalmat a teljes vonalon vagy 
vonalszakaszon részlegesen, 15 percnél hosszabb ideig le kell 
állítani, az utasokat az állomásból el kell távolítani. 

Igaz- Hamis (F.2.2.99.) 

Havaria esemény: minden olyan hatósági intézkedés, amely az 
üzemelést érinti. 

Igaz- Hamis 
(F.2.2.96, 
F.2.2.97.) 

A szolgálati vonat üzemi szállítások, karbantartások 
kiszolgálása céljából külön megrendelésre forgalomba állított 
vonat, melynek vontatójárműve TVG jármű. 

Igaz- Hamis (F.2.2.86.) 

Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. Igaz- Hamis (F.2.2.89.) 

Üzemi fékút az a távolság, melyet a vonat egy magasabb 
sebességértéken megkezdett üzemi fékezés mellett az előírt 
sebességérték eléréséig megtesz. 

Igaz- Hamis (F.2.2.76.) 

Csökkentett fékút az a távolság, melyet a vonat normál üzemi 
fékezés mellett a fékezés megkezdésétől a megállásig megtesz. 

Igaz- Hamis (F.2.2.78.) 

A vonat mozgásképtelen, ha a járművön olyan továbbhaladást 
akadályozó sérülés, törés vagy kerékpár beékelődés következik 
be ami miatt a jármű önerőből tovább közlekedni nem képes. Igaz- Hamis (F.2.2.80.) 

A személyszállító vonat üzemképtelen, ha olyan 
járműmeghibásodás következik be, amikor a vonat önerőből 
tovább közlekedni nem képes. 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.79.) 

Egy pályaszakasz, vagy valamely tápkörzet 
feszültségmentesnek nyilvánítása azt jelenti, hogy a 
felsővezeték kikapcsolásán túl megtörténtek azok a biztonsági 
intézkedések, melyek a visszakapcsolás megakadályozását, a 
rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség 
ellenőrzését garantálják. A rendelkezésére álló 

Igaz- Hamis (F.2.2.63.) 
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visszajelentések, az állomási személyzet és a KUD jelentése 
alapján az Energiadiszpécser kizárólagos joga a felsővezeték 
feszültségmentessé nyilvánítása. 

Lezártnak minősül az a váltó, mely a vasútbiztosító berendezés 
kezelőfelületéről elektromos úton, vagy a helyszínen 
mechanikus váltózárral lezárható. Lezárt váltónak minősül az a 
váltó is, amelyen a csúcssínek megnyitását egyéb mechanikai 
úton megakadályozták. (kiszögelés) 

Igaz- Hamis (F.2.2.51.) 

Állomástávolságban történő közlekedésnek nevezzük, amikor a 
vonatok legfeljebb állomásközönként követhetik egymást. 
Állomástávolságban történő közlekedés szempontjából egy 
állomásköznek kell tekinteni az állomásközt (a kijárati jelzőtől a 
következő állomás bejárati jelzőjéig). 

Igaz- Hamis (F.2.2.45.) 

Az űrszelvény annak a térnek a vágánytengelyre merőleges 
metszete, melyet a jármű és a rakomány együttesen elfoglalhat. 

Igaz- Hamis (F.2.2.33.a.) 

Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” 
esemény! 

Feleletválasztós (F.2.2.96.) 

Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi 
szolgálat feladata? 

Feleletválasztós (F.2.3.2.) 

Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető 
módszerátadó melletti gyakoroltatása esetén? Feleletválasztós (F.2.3.10.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes rendelkezéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.3.46.) 

Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? Feleletválasztós (F.2.7.55.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „írásbeli rendelkezéssel” 
kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.3.53.) 

Válassza ki a helyes állítást, az „írásbeli rendelkezéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.3.54.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „jelentési kötelezettséggel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.5.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „menetrend egyeztetéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.11.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba 
helyezésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.13.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba 
helyezésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.13.) 

Válassza ki a helyes állítást, a „jelentési kötelezettségekkel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.14.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „biztonsági járattal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.24.) 

Válassza ki a helyes állítást, az „állomások megnyitásával” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.27.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok forgalomba 
állításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.39.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok állomásba történő 
behaladásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.46.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok állomásból történő 
indításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.55.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „a járművezető menet közbeni 
teendőivel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.61.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok fordításával” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.65.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „forgalomból történő 
kiállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.74.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „szolgálati küldemény 
szállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.75.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, „a felsővezeték 
feszültségmentesítésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.83.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „üzemszerű forgalomtól való 
eltéréssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.5.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vasútbiztosító berendezés 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.13.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „távvezérlő rendszer 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.17.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „áttérés helyi üzemre a 
távvezérlő üzemképessége esetén” eljárással kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.22.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „helyi üzemben történő 
forgalomirányítással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.24.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „önműködő vonatmegállító-
berendezés meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.30.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.36.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.41.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodás esetén 
elrendelt sebességkorlátozással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.45.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltóhibával” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.5.50.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltó használhatóságának 
megállapításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.51.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „hírközlő berendezések 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.59.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „foglalt vágányra járással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.67.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „foglalt vágányra járással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „meghibásodott szerelvénnyel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.75.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „meghibásodott szerelvénnyel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.86.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „állomási áthaladással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.100.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „menetrendi eltéréssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.109.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „rendkívüli eseményekkel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.1.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „forgalom alatti pályán való 
munkavégzéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós 
(F.2.6.160.) 
(F.2.6.46.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok áthaladása a 
munkavégzés területén” témakörrel kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.63.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „rendkívüli 
feszültségmentesítéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „utasok rendkívüli 
kiszállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.96.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „utasok másik vonatba történő 
átszállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.104.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „utasbalesettel és 
utasrosszulléttel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.116.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „gázolással” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.6.123.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vészjelző működtetéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.132.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „tűz esetén követendő 
eljárással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.140.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „ajtóhiba, ablaktörés esetén 
követendő eljárással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.150.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, a „váltófelvágással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.164.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „villamos vezérlésű váltók 
helyszíni kézi állításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.171.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „állomástávolságú 
közlekedéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.176.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „helytelen irányú 
közlekedéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.176.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok éjszakai 
üzemszünetben történő közlekedtetésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.7.53.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműtelepi tolatásokkal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.3.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműtelepi tolatásokkal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.10.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműmegfutamodás elleni 
Védekezéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.21.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „próbafutással” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.9.9.) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás  

(VHF/2867-1/2018-NFM)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 
1. Hol érvényes a MILLFAV F.2. Forgalmi Utasítása! (1.1.) 

2. Mit tartalmaz a MILLFAV F.2. Forgalmi Utasítása? (1.3.)  

3. Ismertesse a következő fogalmakat: Szolgálati főnök, Szolgálati elöljáró. (2.8-

2.9.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: Szolgálati út, Szolgálati okmány, 

Parancskönyv (2.10, 2.13, 2.14.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi forgalmi menetirányító, KFM 

megbízottja (2.17;2.21.) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi utasforgalom-irányító 

diszpécser (KUD), Forgalmi Szolgálattevő (2.18; 2.19) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: Térfelvigyázó, Járművezető instruktor 

Járművezető (2.24, 2.25, 2.26) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: Űrszelvény, Rakszelvény (2.33a;2.33b.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: Kezdőpont, végpont, Jobb vágány, bal 

vágány, Helyes irány, helytelen irány (2.33 d, 2.34, 2.35.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: Állomás, Állomásköz, Térköz (2.43-2.44) 

11. Ismertesse a Kitérő és a Biztosított váltó fogalmát! (2.48-2.50.) 

12. Ismertesse a Szerelvény és a Vonat fogalmát (2.70-2.71.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: Üzemkezdet, Üzemidő, Üzemszünet! 

(2.90;2.92-2.93.) 

14. Mit kell az üzemszerű forgalomtól való eltérésnek tekinteni? (2.95.) 

15. Mi minősül rendkívüli eseménynek? (2.96.) 

16. Ismertesse a vezetőfülkében tartózkodás feltételeit! (3.26.) 
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17. Ismertesse a szolgálati helyen történő tartózkodásra vonatkozó szabályokat! 

(3.25;3.27-3.28.) 

18. Hogyan utazhat valamely hatóság ellenőrzési igazolvánnyal rendelkező tagja 

a vezetőfülkében? (3.26.) 

19. Ismertesse a rendelkezések kiadásával kapcsolatos általános előírásokat és 

szóbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (3.43.-3.49.) 

20. Ismertesse az írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! Mikor és hogyan 

köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a járművezetők felé? (3.50-3.54) 

21. Mikortól érvényes a KFM által kiadott írásbeli rendelkezés? (3.52.) 

22. A vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését mikor kell 

megkezdeni, ha a felsővezetők feszültségmentes volt üzemszünetben? (4.13.) 

23. A vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését mikor kell 

megkezdeni, ha a felsővezetők feszültség alatt volt üzemszünetben? (4.13.) 

24. Hogyan szabad forgalomba állni a járműtelepről? (4.39.) 

25. Ki adhat felmentést az állomási "Megállás helye" jelzőnél történő megállás 

kötelezettség alól? (4.47.) 

26. Mit köteles figyelni a járművezető az állomásba történő behaladáskor? (4.48.) 

27. A járművezető menet közben mit köteles megfigyelni? (4.58.) 

28. Ismertesse a vonatok forgalomból történő kiállásának a szabályait! (4.69-

4.74.) 

29. Kinek kell jelezni a pálya meghibásodást? Mit kell tartalmaznia a jelentésnek? 

(5.32;5.34.) 

30. Ismertesse a pálya meghibásodás esetén követendő eljárást! (Hiba jelentése, 

forgalom fenntartása, víz a pályán hiba elhárítása, sebességkorlátozás 

bevezetése) (5.32-5.46.) 

31. Mi a teendő, ha a víz egy adott pályaszakaszon eléri a sínfej alsó élét? (5.43.) 

32. Pályahiba esetén a pályafenntartási ügyeletes által elrendelt 

sebességkorlátozásról hogyan köteles a KFM értesíteni a közlekedő vonatok 

járművezetőit? (5.45.) 

33. Ismertesse a váltó forgalmi szempontból történő használhatóságának 

feltételeit! (5.51.) 

34. Ismertesse a váltóhiba esetén követendő eljárást! (5.50-5.52.) 

35. Ismertesse a foglalt vágányra járás fogalmát, eseteit, elrendelését, 

végrehajtását! (5.67-5.72.) 

36. Ismertesse meghibásodott szerelvény esetén, a hiba megállapítására és 

jelentésére vonatkozó szabályokat! (5.73-5.78.) 

37. Mit jelent az, hogy a vonat mozgásképtelen? Ismertesse a mozgásképtelen 

vonat forgalomból történő kivonásának általános szabályait! (2.80,5.82-5.95.) 

38. A vonat állomáson történő áthaladásakor mekkora az engedélyezett 

legnagyobb sebesség? (5.102.) 

39. Mit kell tennie a dolgozónak a pálya, a jelzők vagy egyéb létesítmények 

vonatforgalmat veszélyeztető meghibásodásának észlelésekor? (6.2.) 

40. Mi az eljárás gyanús csomag észlelése, megtalálása esetén? (6.29.) 
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41. Mi a teendő, ha a felszínről lefolyó víz mennyisége olyan mértékű, hogy 

veszélyezteti vagy kizárja az üzemeltetését az érintett állomáson? (6.41.) 

42. Ismertesse a forgalom alatti pályára történő belépésre vonatkozó előírásokat! 

Mikor engedélyezhető egy fő belépése (6.46-6.51.6.54-6.64, 6.66-6.67.) 

43. Rendkívüli esetben általában hány fő léphet a forgalom alatti pályára? (6.47.) 

44. Melyek a forgalom alatti pályára történő belépés személyi és tárgyi feltételei? 

(6.56;6.57.) 

45. Mikor engedélyezhető üzemidő alatt gyalogosan történő belépés az alagútba? 

(6.58.) 

46. A forgalom alatti pályára belépőket beszállító vonat mikor folytathatja az útját? 

(6.60) 

47. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés területén, üzemidőben 

végzett munkavégzéskor? (6.63.) 

48. Ha a munkavégzés helyénél két vonat találkozik, melyiknek van elsőbbsége? 

(6.67.) 

49. A forgalom alatti pályáról kilépő dolgozók mikor közelíthetik meg a 

vonatot?(6.69.) 

50. Veszélyeztetés észlelése esetén kinél kell kezdeményezni a 

feszültségmentesítést? (6.76.) 

51. KFM-en keresztül kezdeményezett feszmentesítés megtörténte után, miről 

köteles haladéktalanul intézkedni a KFM? (6.76.) 

52. Milyen esetben kell kötelezően rendőri intézkedést kérni? (6.116.) 

53. Ismertesse a gázolás esetén követendő eljárást! Mit kell megjelölni a helyszín 

rögzítése során? (6.119-6.128.) 

54. Gázolás esetén a helyszín rögzítésekor mit kell megjelölni? (6.123.) 

55. Ismertesse az állomástávolságú közlekedés fogalmát és szabályait! (Általános 

szabályok) (6.176-6.180.) 

56. Állomástávolságú közlekedés esetén a járművezető kinek az engedélye 

alapján indíthatja a vonatot? (6.184.) 

57. Ki rendelheti el a helytelen irányú közlekedést? (6.190.) 

58. Ki rendelhet el egyvágányú közlekedést? (6.198.) 

59. Kit köteles értesíteni a KM a felsővezeték feszültség alá helyezéséről? (7.14.) 

60. Hogyan történik a pályára be-és kilépés az éjszakai üzemszünetben? (7.25-

7.37.) 

61. Ki engedélyezheti üzemszünetben az állomásokra és a vonalra a belépést? 

(7.25.) 

62. Ismertesse a szolgálati vonat fogalmát, illetve, hogy hogyan kell összeállítani a 

szolgálati vonatot? (2.86,7.64.) 

63. Milyen vonatok közlekedhetnek éjszakai üzemszünetben? (7.51.) 

64. Ismertesse az éjszakai üzemszünetben közlekedő vonatok forgalomba 

állításakor alkalmazandó előírásokat! (7.65-7.67.) 
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65. Üzemszünetben közlekedő vonat járművezetője mikor köteles bejelentkezni a 

KFM-nél a forgalomba állás helyétől? Hogyan és kivel közli a KFM a szolgálati 

vonat közlekedtetésének módját?(7.68.) 

66. Milyen szabályok vonatkoznak a szolgálati vonat közlekedési módjának 

elrendelésére-, az irányváltásra-, illetve másik közlekedési mód 

elrendelésére? (7.69.) 

67. Ismertesse, hogy milyen közlekedési módok rendelhetők el a szolgálati vonat 

részére? (7.70-7.72.) 

68. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedése során történő megállásokra 

vonatkozó szabályokat! (7.73.) 

69. Mely esetekben köteles a KFM az állomásközt lezárni? (7.74.) 

70. Ismertesse az állomásköz lezárása esetén követendő eljárást! (7.75-7.77.) 

71. Hogyan történik a szolgálati vonatok számozása? (11.17.) 

72. Ismertesse a menetokmányok kezelésével kapcsolatos szabályokat! (11.31-

11.39.) 

73. Ismertesse a hangrögzítő berendezéssel nem rendelkező hírközlő 

berendezések használatára vonatkozó szabályokat szóbeli rendelkezések 

kiadása esetében! (11.27.) 

74. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a Vörösmarty tér állomáson, 

biztosított váltókon, egyenes és kitérő irányban (1.sz. melléklet) 

75. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség Oktogon váltókörzetben le 

nem zárt váltókon, egyenes irányban? (1.sz. melléklet)  

76. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség Vörösmarty tér állomáson 

lezárt váltókon, kitérő irányban? (1.sz. melléklet) 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 

Kérdés Kérdés típusa Utasítás 
pont 

Szolgálati vonat napi munkatervét hány óráig kell eljuttatni a KFM, MÜDI, EDI, és 
a járműtelepi forgalmi szolgálattevők részére? 

Feleletválasztós 23. 

Kiket értesít körözvényben a Központi Forgalmi Menetirányító a szolgálati vonatok 
közlekedésének rendjéről? 

Feleletválasztós 34. 

Mit kell tartalmaznia a forgalmi dolgozóknak adott, a szolgálati vonatok 
közlekedéséről szóló értesítésnek? 

Feleletválasztós 34. 

A Központi Forgalmi Menetirányító mikor és hogyan értesíti a szolgálati vonatok 
közlekedésének rendjéről a forgalmi dolgozókat? 

Feleletválasztós 34. 

Mikor szabad járműveket összekapcsolni? Feleletválasztós 47. 

Mik képezik a forgalomba álló szolgálati vonat okmányait? Feleletválasztós 173. 

Ki köteles gondoskodni a szolgálati vonat menetokmányának kezeltetéséről, 
vezetéséről és leadásáról? 

Feleletválasztós 175. 

Mikor kell a szolgálati vonat részére átadni az írásbeli rendelkezést? Feleletválasztós 176. 

Mikor és hogyan kell a szolgálati vonat tolatásvezetőjének rádiótelefon-próbát 
tartani? 

Feleletválasztós 177. 
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Szállíthatók-e a járműtelepről szolgálati vonattal olyan dolgozók, akik munkalappal 
nem rendelkeznek? 

Feleletválasztós 187. 

Ki a felelős azért, hogy a szolgálati vonaton szállított munkacsapat tagjai betartsák 
az utazásra és a dohányzási tilalomra vonatkozó biztonsági szabályokat? 

Feleletválasztós 188. 

Kocsi leakasztás után mikor adhat engedélyt a KFM a szolgálati vonat 
továbbhaladására? 

Feleletválasztós 200. 

Mi minősül rendkívüli eseménynek a szolgálati vonatokkal kapcsolatban? Feleletválasztós 219. 

A szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli esemény helyszínén a KFM 
megbízottja hogyan köteles intézkedni? 

Feleletválasztós 223. 

Ha a szolgálati vonat műszaki hiba miatt mozgásképtelenné válik, mikor kell 
segélyvonatot kérni? 

Feleletválasztós 227. 

Mi a teendő, ha a szolgálati vonat kisiklott? Feleletválasztós 230. 

Hol van a szolgálati vonatok tényleges forgalomba állási helye a MILLFAV 
vonalán? 

Feleletválasztós 3.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség TVG vontatta szolgálati vonatnál? Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség tolt menetben közlekedő szolgálati 
vonatnál? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen motorkocsi 
mozgatásakor? 

Feleletválasztós 2.sz.mell 

 

BKV ZRt. METRÓ Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás /SZVVHU/ 
(UVH/VF/NS/A/3938/7/2013)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 
1. Ismertesse az SZVVHU tartalmára, hatályára vonatkozó rendelkezéseket! 

(1;4,6.) 
2. Ismertesse a „Heti egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (13-18.) 
3. Ismertesse a „Napi egyeztetés” fogalmát, folyamatát! (19-20.) 
4. Ismertesse a szolgálati vonatok napi munkatervének elkészítésére és 

véglegesítésére vonatkozó szabályokat! (21-34.) 
5. Ismertesse a szolgálati vonatok munkatervének megvalósítására vonatkozó 

előírásokat! (35-39.) 
6. Ismertesse a külső felek részére történő szállítás szabályait! (40-46.) 
7. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó általános előírásokat! (47-53.) 
8. Ismertesse a csavarkapcsos kapcsolószerkezettel végrehajtott 

járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat! (66-73.) 
9. Ismertesse a féktömlők kapcsolására vonatkozó előírásokat! (74-79.) 
10. Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (80-87.) 
11. Ismertesse a középütközős járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! 

(88-93.) 
12. Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolás szabályait! (97-106.) 
13. Ismertesse a szükségkapcsolás fogalmát és végrehajtásának szabályait! (107-

110.) 
14. Ismertesse a járművek vizsgálatára vonatkozó előírásokat! (111-120.) 
15. Ismertesse a kocsik megrakására vonatkozó általános szabályokat! (121-126.) 
16. Ismertesse az általános rakodási szabályokat! (127-140.) 
17. Hogyan történhet a rakszelvényen túlnyúló rakomány továbbítása? (141-145.) 
18. Ismertesse a szolgálati vonat összeállítására vonatkozó szabályokat! (146-

160.) 
19. Ismertesse a fékpróba és a rövidített fékpróba szabályait! (161-168.) 
20. Ismertesse a szolgálati vonat közlekedésére vonatkozó általános szabályokat! 

(169-182.) 
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21. Ismertesse a kocsi leakasztás és a járművek rögzítésének folyamatát és 
szabályait a szolgálati vonat megállásától, a tovább indulásáig! (193-204.) 

22. Ismertesse a két vontatójárművel történő közlekedés szabályait! (205-214.) 
23. Ismertesse a szolgálati vonat kiállását a forgalomból! (215-218.) 
24. Ismertesse a szolgálati vonattal kapcsolatos rendkívüli eseményekre vonatkozó 

általános előírásokat! (219-224.) 
25. Ismertesse a szolgálati vonat meghibásodásakor követendő eljárást! (225-230.) 
26. Mi a teendő, ha a szolgálati vonat légfékberendezése teljes egészében 

meghibásodik? (225.) 
27. Ismertesse a vontatójárművek napi vizsgálatára vonatkozó általános 

előírásokat! (1.sz. melléklet) 
28. A vontatójárművek napi vizsgálata során, mely esetekben köteles a 

mozdonyvezető a járművét üzemképtelennek nyilvánítani? (1.sz. melléklet) 
29. Ismertesse a vontatójárművek fékberendezéseinek általános ellenőrzését! (59-

60.oldal) 
30. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kiskocsit továbbító 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 
31. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség rakott transzformátor-szállító 

kocsit továbbító szolgálati vonattal? (2.sz. melléklet) 
32. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékezéssel közlekedő 

szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 
33. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség részleges légfékhibával 

közlekedő szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 
34. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség fedezett közúti átjárón 

áthaladó szolgálati vonatnál? (2.sz. melléklet) 
35. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség sínszállító kocsit továbbító 

szolgálati vonatnál, járműtelepi és líravágányokon? (2.sz. melléklet) 
36. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség a szétkapcsolt kocsikról 

történő lejárás alkalmával, a lekapcsolt járműtől számított 10 méterig? (2.sz. 
melléklet) 

37. Hol van a szolgálati vonatok forgalomba állási helye a MILLFAV vonalon? (3.sz. 
melléklet) 

38. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség létesítményen belüli 
tolatáskor? (2.sz. melléklet) 

39. Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kézifékkel fékezhetetlen 
motorkocsi mozgatásakor? (2.sz. melléklet) 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 48 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 36 pont szükséges. 
 

Szóbeli vizsga: 
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• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. 
Forgalmi Utasítás (VHF/2867-1/2018-NFM) hatálya alá tartozó 
pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait.  

• Tévesztés nélkül ismeri a szolgálati vonat közlekedése-, tolatás-, valamint az 
„Üzemszerű forgalomtól való eltérés” során alkalmazandó forgalmi 
szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a szolgálati vonat közlekedése, valamint a tolatás 
során alkalmazandó sebességeket, és az SZVVHU előírásait. 

• Reprodukciós szinten ismeri a MILLFAV vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését. 

 

   



1197 

 
 

47. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: PERONŐR (BKV ZRT. 

MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. SZ. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS 

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

 

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 
 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 48 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 24 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/2867/2018-NFM), 

• 24 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/2867-1/2018-NFM) 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 70 perc 

 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet 
helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/2867/2018-NFM), 

• 3 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/2867-1/2018-NFM) 

 

A szóbeli vi A szóbeli vizsgatevékenység időtartama:45 perc 

 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!) 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/2867/2018-NFM) 

 
1. I. Fejezet: Az utasítás hatálya, tartalma 

1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás jóváhagyása, életbeléptetése 
1.3. Az utasítás tartalma 
1.4. Az utasítás ismerete 

 
2. II. Fejezet: Általános rendelkezések 

2.1. Jelzések 
2.2. A jelzések szerepe 
2.3. A jelzések adása, megfigyelése 
2.4. A jelzés parancselve 
2.5. Jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek 
2.6. Jelzők, jelzőeszközök 
2.7. Figyelmeztető jelek 
2.8. A jelzések csoportosítása 
2.9. Követelmények a jelzésekkel szemben 
2.10. Követelmények a kézi jelzések adásával szemben 
2.11. Egyidőben adott eltérő értelmű jelzések 
2.12. Kétes jelzés 
2.13. Távolbalátás korlátozottsága 
2.14. Szabadlátás korlátozottsága 
2.15. A jelzők csoportosítása 
2.16. Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek kivilágítása 
2.17. Felszerelés jelzőeszközökkel 
2.18. Felelősség a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek 

elhelyezéséért és karbantartásáért 
2.19. A jelzők elhelyezése 

 
 

3. III. Fejezet: Főjelzők és Jelzéseik 
3.1. Általános rendelkezések 
3.2. Kifejezhető jelzési fogalmak 
3.3. A főjelzők jelölése 
3.4. A főjelzők láthatósága 
3.5. A főjelzők jelzései 
3.6. Továbbhaladást engedélyező jelzések 
3.7. Továbbhaladást tiltó jelzés 
3.8. A főjelzők jelzési parancsainak értelmezése 
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4. IV. Fejezet: Érvénytelen és használhatatlan jelzők 

4.1. Érvénytelenítő jelzés 
4.2. Használhatatlan jelzők 

 
5. V. Fejezet: Egyéb jelzők 

5.1. Váltójelző 
5.2. A váltójelző jelzései 
5.3. Az ellensúly jelzései 
5.4. A váltójelző kivilágítása 
5.5. Feszültségállapot jelző 
5.6. A feszültségállapot jelző jelzései 
5.7. A pályára engedélyezett sebesség jelzései 
5.8. Sebességjelző 
5.9. Sebesség előjelző 
5.10. A sebességjelző és a sebesség előjelző alkalmazása 
5.11. Áramot kikapcsolni! jelző 
5.12. Fékezés kezdete jelző 
5.13. Szakasz-szigetelő jelző 
5.14. Megállás helye jelző 
5.15. Biztonsági-határ jelző 
5.16. Engedélykérés kötelező! jelző 
5.17. Villamosüzemű jármű állj! jelző 
5.18. Vágányzáró jelző 
5.19. Jelzések a járműveken 

 
6. VI. Fejezet: Jelzőeszközök és jelzések 

6.1. Pályán munkások dolgoznak 
6.2. Megállj! jelzőeszköz 
6.3. MILLFAV dolgozóinak kézi jelzései 
6.4. A kézi jelzések adásmódja 
6.5. Állomáson alkalmazandó kézi jelzések 
6.6. A kézi jelzések alkalmazása 
6.7. A járművezetők hangjelzései 
6.8. Indításjelzés 
6.9. Figyelj! jelzés 
6.10. Vészjelzés 

 
7. VII. Fejezet + 1.sz. melléklet : Figyelmeztető jelek; Szolgálatban lévő dolgozók 

felszerelése jelzőeszközzel  
7.1. Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 
7.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
7.3. Menetirány szerinti jobb oldalra áthelyezett jelzőre figyelmeztető jel 
7.4. Távolságjelző 
7.5. Vonathossz jelző 
7.6. Szelvény-tábla 
7.7. Főjelzők szám-vagy betűjele 
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/2867-1/2018-NFM) 

 
1. I. Fejezet: Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás tartalma 
1.3. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.4. Az utasítás ismerete 
1.5. Kiegészítő utasítások 

 
2. II. Fejezet: Meghatározások 

2.1. Igazgatóság 
2.2. Szakterület 
2.3. Forgalmi szolgálat 
2.4. Társszolgálat 
2.5. Forgalmi szakvizsga 
2.6. Forgalmi vizsga 
2.7. Szolgálati főnök 
2.8. Szolgálati elöljáró 
2.9. Szolgálati út 
2.10. Munkavállaló 
2.11. Szolgálati hely 
2.12. Szolgálati okmány 
2.13. Parancskönyv 
2.14. Rendelkezés 
2.15. Rendelkezési jog átadása 
2.16. Központi forgalmi menetirányító 
2.17. Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) 
2.18. Forgalmi szolgálattevő (FSZT) 
2.19. Műszakvezető diszpécser 
2.20. KFM megbízottja 
2.21. Peronőr 
2.22. Váltókezelő 
2.23. Térfelvigyázó 
2.24. Járművezető instruktor 
2.25. Járművezető 
2.26. Tolatásvezető 
2.27. Áramellátási Zavarelháritási Szolgálat (ÁZÜ), Energiadiszpécser 
2.28. Műszaki diszpécser 
2.29. Műszaki ügyeletes 
2.30. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.31. Pályamester 
2.32. Űrszelvény 
2.33. Rakszelvény 
2.34. Forgalmi vágányok 
2.35. Kezdőpont, végpont 
2.36. Jobb vágány, bal vágány 
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2.37. Helyes irány, helytelen irány 
2.38. Menetirány szerinti jobb oldal, bal oldal 
2.39. Kihúzó vágány 
2.40. Csonka vágány 
2.41. Vágányzár 
2.42. Vágányút 
2.43. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.44. Állomás 
2.45. Állomásköz 
2.46. Térköz 
2.47. Közlekedés állomástávolságba 
2.48. Foglalt vágányra járás 
2.49. Járműtelep 
2.50. Kitérő 
2.51. Kitérők számozása 
2.52. Biztosított váltó 
2.53. Lezárt váltó 
2.54. Le nem zárt váltó 
2.55. Érintett váltó 
2.56. Védőváltó 
2.57. A váltó helyes állása 
2.58. Váltófelvágás 
2.59. Felsővezeték 
2.60. Táplálási szakasz (tápkörzet) 
2.61. Földelő-szakaszoló 
2.62. Központi berendezés 
2.63. Távvezérlő rendszer 
2.64. Kezelési körzet 
2.65. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.66. Hírközlő berendezés 
2.67. Hangrögzítő berendezés 
2.68. Tolatás 
2.69. Tolt vonat 
2.70. Visszatolás 
2.71. Járműmegfutamodás 
2.72. Szerelvény 
2.73. Vonat 
2.74. Vonatmozgás 
2.75. Vonatfordítás 
2.76. A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség 
2.77. Menetdiagram 
2.78. Üzemi fékút 
2.79. Vészfékút 
2.80. Csökkentett fékút 
2.81. A vonat üzemképtelen 
2.82. A vonat mozgásképtelen 
2.83. A vonat gördülésképtelen 
2.84. Biztonsági járat 
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2.85. Próbavonat 
2.86. Tanuló-vonat 
2.87. Kiskocsi 
2.88. Szolgálati vonat 
2.89. TVG-menet 
2.90. Menetrend 
2.91. Menetrendi nap 
2.92. Üzemkezdet 
2.93. Forgalomba helyezés 
2.94. Üzemidő 
2.95. Üzemszünet 
2.96. Üzemszerű forgalom 
2.97. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
2.98. Rendkívüli esemény 
2.99. Havaria Esemény 
2.100. Forgalom leállítás 
2.101. Forgalom korlátozás 
2.102. Biztonságkritikus kezelés 
2.103. Indításjelzés 
2.104. Esélyegyenlőségi lámpa 

 
3. III. Fejezet: A forgalmi szolgálat ellátása 

3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásnak feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Felügyelet alatti munkavégzés 
3.5. Vizsga megismétlése 
3.6. Önképzés 
3.7. Szolgálatra jelentkezés 
3.8. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása 
3.9. Betegség bejelentése 
3.10. Szolgálat átadás, átvétel 
3.11. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.12. Szolgálat ellenőrzése 
3.13. Szolgálati fegyelem 
3.14. Szolgálati felelősség 
3.15. Szolgálati út 
3.16. Rendelkezések kiadása 
3.17. Szóbeli rendelkezések 
3.18. Írásbeli rendelkezések 

 
4. IV. Fejezet: Üzemszerű forgalom 

4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Jelentési kötelezettség 
4.3. A menetrendszerű közlekedés 
4.4. A menetrend meghirdetése 
4.5. Menetrend egyeztetés 
4.6. A vonal forgalomba helyezése 
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4.7. Jelentési kötelezettségek 
4.8. A felsővezeték feszültség alá helyezése 
4.9. Biztonsági járat (4.20-4.23;4.26.) 
4.10. Állomások megnyitása 
4.11. A vonatok forgalomba állítása (4.38.) 
4.12. Szolgálati küldemény szállítása 
4.13. Az állomások bezárása 
4.14. A felsővezeték feszültségmentesítése 

 
5. V. Fejezet: Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Épületgépészeti berendezések meghibásodása 
5.3. Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén követendő eljárás 

(5.10.) 
5.4. Pályameghibásodás – A hiba bejelentése (5.32-5.35.) 
5.5. Pályameghibásodás- A forgalom fenntartása (5.36-5.42.) 
5.6. Pályameghibásodás – Víz a pályán 
5.7. Váltóhiba 
5.8. A váltó használhatóságának megállapítása (5.51.) 
5.9. Előre tervezett vágányzár 
5.10. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.11. Forgalomirányító személyzet hírkapcsolatai (5.61;5.64.) 
5.12. A vasútbiztosító, forgalomirányító, és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás (5.65.) 
5.13. Foglalt vágányra járás 
5.14. Foglalt vágányra járás elrendelése (5.68.) 
5.15. Áthaladás az állomáson (5.97;5.103.) 
5.16. Menetrendi eltérés (5.104.) 

 
6. VI. Fejezet: Rendkívüli események 

6.1. Általános rendelkezések 
6.2. A rendkívüli esemény elhárítása 
6.3. Az esemény kivizsgálása 
6.4. Havária események – Általános rendelkezések 
6.5. Havária események – Állomási menekítés 
6.6. Havária események – Alagúti kiszállítás 
6.7. Havária események – Robbanóanyag, gyanús csomag észlelése 
6.8. Havária események – Bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) 
6.9. Havária események – Egyéb havária esemény bekövetkezése esetén 
6.10. Havária események – A helyszín biztosítása 
6.11. Forgalom alatti pályán való munkavégzés általános feltételei (6.46-

6.51.6.54-6.55.) 
6.12. A belépés feltételei 
6.13. Belépés üzemidőben (6.58.) 
6.14. Rendkívüli feszültségmentesítés (6.71;6.73-6.74.) 
6.15. KFM-en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés (6.76-6.79.) 
6.16. Felsővezeték hiba, felsővezeték szakadás (6.87;6.92) 
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6.17. Segédüzemi berendezések energia ellátásának meghibásodása 
(6.94.) 

6.18. Utasok rendkívüli kiszállítása (6.96.) 
6.19. Kiszállítás a vonatokból (6.97-6.103.) 
6.20. Állomáslezárás (6.109-6.110.) 
6.21. Utasbaleset és utasrosszullét 
6.22. Gázolás 
6.23. A helyszíni megbízott feladatai gázoláskor 
6.24. A sérülés körülményeinek dokumentálása 
6.25. Eljárás tűz esetén (6.137-6.139;6.145-6.147.) 
6.26. Váltófelvágás (6.164;6.166.) 
6.27. Villamos vezérlésű váltók kézi állítása a helyszínen 
6.28. Állomástávolságú közlekedés szabályai (6.176;6.180) 
6.29. Helytelen irányú közlekedés szabályai (6.190.) 
6.30. Egyvágányú közlekedés (6.198.) 

 
7. VII. Fejezet: Üzemszünet 

7.1. A felsővezeték feszültség alá helyezése és feszültségmentesítése 
7.2. Feszültségmentesítés 
7.3. Földelő szakaszoló kezelése 
7.4. Feszültség alá helyezés 
7.5. Belépés éjszakai üzemszünetben (7.25-7.28;7.30) 
7.6. Kilépés éjszakai üzemszünetben (7.36.) 
7.7. Közlekedés éjszakai üzemszünetben (7.51.) 
7.8. Kiskocsi közlekedése (7.59.) 
7.9. Az éjszakai üzemszünetben közlekedő TVG-menet forgalomba állítása és 

közlekedtetése (7.66.) 
 

8. VIII. Fejezet: Tolatás a járműtelepen 
8.1. Általános rendelkezések (8.1. 

 
9. IX. Fejezet: Próbafutás 

9.1. Próbapálya (9.1.) 
 

10. X. Fejezet: Az állomások utasforgalmának megszervezése 
10.1. Általános rendelkezések 
10.2. Utasterek ellenőrzése 
10.3. Utastájékoztatás 
10.4. Utasok védelme 

 
11. XI. Fejezet: Menetrend, Vonatok számozása, Szolgálati okmányok 

11.1. Menetrend (11.1-11.8.) 
11.2. A vonatok számozása 
11.3. Szolgálati okmányok 
11.4. Szolgálati napló 
11.5. Menetokmányok 
11.6. Egyéb szolgálati okmányok 
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HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 
BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 

(VHF/2867/2018-NFM) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 

Kérdés Kérdés 
típusa 

Utasítás 
pontja 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás a MILLFAV vonalán érvényes. Az utasítás 
előírásai kötelező érvényűek a MILLFAV vonal valamennyi szakterületére 
és minden MILLFAV dolgozóra, ezen kívül a tervező és kivitelező 
szervekre. 

Igaz- Hamis (F.1.1.-3.) 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás érvényes a MILLFAV vonalán és járműtelepén. 
Az utasítás előírásai kötelező érvényűek a MILLFAV vonal valamennyi 
szakterületére, ezen kívül a tervező és kivitelező szervekre és ezek 
munkavállalóira. 

Igaz- Hamis (F.1.1.-3.) 

Az utasítás értelmezésekor felmerülő véleménykülönbség esetén a 
jóváhagyó igazgatósághoz kell fordulni. 

Igaz- Hamis (F.1.6.) 

Az utasítás értelmezésekor felmerülő véleménykülönbség esetén a 
jóváhagyó hatósághoz kell fordulni. 

Igaz- Hamis (F.1.6.) 

Az utasítás teljes szövegét ismernie kell a társszolgálatok azon 
munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával 
összefügg. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A társszolgálatok azon munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a 
forgalom lebonyolításával összefügg, az utasítás kijelölt részeiből kell 
vizsgát tenniük. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A jelzések jelzőkkel, jelzőeszközökkel és 
figyelmeztető jelekkel adhatók. 
 
 

Igaz- Hamis (F.1.15,18.) 

A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel 
adhatók. A figyelmeztető jelek tájékoztató 
szerepet töltenek be. Igaz- Hamis (F.1.15,18.) 

A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a MILLFAV 
valamennyi dolgozója között és parancsot adnak nekik valamilyen forgalmi 
feladat végrehajtására. A jelzéseket a jelzésadás helyéig folyamatosan 
figyelni kell, mert rendkívüli ok - főleg veszélyelhárítás miatt – bármikor 
megváltozhatnak.  

Igaz- Hamis (F.1.10.,12.) 

A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a MILLFAV 
forgalmának lebonyolításában résztvevő dolgozók között. A jelzések 
parancsot adnak a jelzések megfigyelésére kötelezett munkavállalók 
részére valamilyen forgalmi feladat végrehajtására. A jelzések 
megfigyelésére kötelezett dolgozók kötelesek a jelzésadás helyéig 
folyamatosan megfigyelni a jelzéseket, mert a jelzések - rendkívüli ok, 
főleg veszélyelhárítás miatt - bármikor megváltozhatnak. 
 

Igaz- Hamis (F.1.10.,12.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, aggályosnak kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.31.) 

A kétes jelzés olyan jelzés, mely használhatatlan.  Igaz- Hamis (F.1.31.) 
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Az „egyidőben adott eltérő értelmű jelzések kétes jelzésnek minősülnek. 
 

Igaz- Hamis (F.1.30.) 

Az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni. Igaz- Hamis (F.1.30.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, kétes jelzésnek kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.31.) 

Kétes jelzés észlelése esetén, azonnal meg kell állni. Igaz- Hamis (F.1.32.) 

Amennyiben a kézi jelzés kétes jelzés, azonnal meg kell állni. Igaz- Hamis (F.1.32.) 

A fényjelzők a környezeti világítástól függően, egy vagy több fényforrással, 
azok színével fejezik ki jelzéseiket. 

Igaz- Hamis (F.1.36.) 

A szolgálatban lévő dolgozók az 1. sz. mellékletben előírt jelzőeszközöket 
kötelesek állandóan maguknál tartani. 

Igaz- Hamis (F.1.50.) 

A főjelzők a váltókkal és a vágányfoglaltsággal, valamint egymással 
általában szerkezeti függőségben vannak, a függést a biztosítóberendezés 
valósítja meg. 

Igaz- Hamis (F.1.39.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő 
dolgozó állítja „Megállj!” állásra (kézi vezérlés), a továbbhaladást 
engedélyező jelzés a vonat haladásának hatására önműködően jelenik 
meg.  

Igaz- Hamis (F.1.47.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő 
dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező állásba, és a vonat 
haladásának hatására önműködően vált „Megállj!” állásra (kézi vezérlés). 
 

Igaz- Hamis (F.1.47.) 

Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén az alakjelzőket és 
jelzőeszközöket ki kell világítani. 

Igaz- Hamis (F.1.48.) 

A főjelzők mellett elhaladni csak továbbhaladást engedélyező („Szabad!”, 
„Lassan!”) jelzés esetén szabad. 

Igaz- Hamis (F.1.69.) 

Érvénytelen jelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőn rajta van 
az „Érvénytelenítő jelzés” vagy a járművezető értesítése megtörtént. 

Igaz- Hamis (F.1.71.) 

„Megállj!”  jelzésű főjelző mellett - amennyiben a jelző tartósan nem 
vezérelhető továbbhaladást engedélyező állásba- az első vonat 
járművezetőjének jelentése után, ha a pályán rendellenesség nincs-
engedélyre, olyan sebességgel szabad elhaladni, hogy a vonat az 
esetlegesen jelentkező akadály előtt biztosan megállítható legyen, de ez a 
sebesség nem lehet több,mint 15 km/h. 

Igaz- Hamis (F.1.66.) 

Az érvénytelen jelző fényjelzéseit ki kell kapcsolni. Az „Érvénytelenítő 
jelzés”-t ki kell világítani! 

Igaz- Hamis (F.1.74.) 

Sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén, a járművek elejét két 
fehér fényű lámpával (fényszóróval), a végét két vörös fényű lámpával 
(zárjelzővel) kell megjelölni. 

Igaz- Hamis (F.1.120.) 

A jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azok az adott pályaszakaszon 
alkalmazható legnagyobb sebességhez tartozó üzemi fékút távolságról 
folyamatosan láthatók legyenek. 

Igaz- Hamis (F.1.57.) 

Milyen jelzést lát az ábrán? Mi a teendő észlelésekor? 
 

Feleletválasztós 
(F.1.31.-32.) 

 

Minek tekinti az ábrán látható jelzést?  
 
 Feleletválasztós (F.1.32.) 
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Mi a teendője a járművezetőnek az ábrán látható jelzés 
észlelésekor? 
 
 Feleletválasztós (F.1.32.) 

Válassza ki a helytelen állítást az „egyidőben adott 
eltérő értelmű jelzésekkel” kapcsolatban!                            
 
    Feleletválasztós (F.1.30.) 

Válassza ki a helyes állítást az „egyidőben adott 
eltérő értelmű jelzésekkel” kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.30.) 

Mikor, hol és hogyan kell a jelzéseket adni? Feleletválasztós (F.1.11.) 

Hogyan kell elhelyezni a "főjelzőket"? 

 
 Feleletválasztós (F.1.57.) 

Mikor korlátozott a "szabadlátás"? 
 

  Feleletválasztós (F.1.34.) 

Mikor korlátozott a "távolbalátás"? 
 

  Feleletválasztós (F.1.33.) 

Válassza ki, hogy mikor és hol kell nappal 
is a sötétben alkalmazandó látható 
jelzéseket adni az alábbiak közül? 

Feleletválasztós (F.1.23.) 

Ismertesse, a jelzők „forgalmi szempontból történő" csoportosítását! Feleletválasztós (F.1.38.) 

Hogyan működnek, a „félig önműködő” jelzők? Feleletválasztós (F.1.47.) 

Válassza ki a helytelen állítást főjelzők 
jelölésével kapcsolatban Feleletválasztós (F.1.56.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés VMT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés VMT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 



1208 

 
 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés OKT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés OKT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés MEX 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés MEX 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Megállj!” jelzésű főjelző 
melletti elhaladásra vonatkozóan! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.64.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „Érvénytelen 
jelzőkre” vonatkozóan! 
 
    

Feleletválasztós (F.1.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „Érvénytelen jelzőkre” 
vonatkozóan! 
  Feleletválasztós (F.1.70.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Használhatalan 
jelzőkre” vonatkozóan! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.76-78.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.81.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
  Feleletválasztós (F.1.82.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.83.) 
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Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 

Feleletválasztós (F.1.81.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „villamos vezérlésű váltókra” 
vonatkozóan!  Feleletválasztós (F.1.90.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 

Feleletválasztós (F.1.93.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.94.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
   Feleletválasztós (F.1.97.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 Feleletválasztós (F.1.98.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.105.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 Feleletválasztós (F.1.107.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.108.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.110.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.109.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.113.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.114.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.117.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, a „Járműveken alkalmazott jelzésekre” 
vonatkozóan! Feleletválasztós (F.1.120.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.125.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.129.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.133.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
   Feleletválasztós (F.1.134.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.135.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
  

Feleletválasztós (F.1.136.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.137.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.138.) 

Válassza ki a helytelen állítást a kézi jelzések alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.144.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Megállj!” kézi jelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.149.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Figyelj!” hangjelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.154.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Vészjelzés” hangjelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.155.) 
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Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.156.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! Feleletválasztós (F.1.157.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.158.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.159.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.160.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.162.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.161.) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/2867/2018-NFM)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

1. Hol érvényes a MILLFAV F.1. Jelzési Utasítása! (1.) 
2. Kikre terjed ki a MILLFAV F.1. Jelzési Utasítása (2-3.) 
3. Mit tartalmaz a MILLFAV F. 1. Jelzési utasítás? (6.) 
4. Ismertesse a jelzések adására és megfigyelésére kötelezett munkavállalókra 

vonatkozó szabályokat! (11-12.) 
5. Ismertesse a jelzés parancselvét! Mit követel meg a jelzésekre vonatkozó 

parancselv? (13-14.) 
6. Ismertesse a jelző fogalmát! (16.) 
7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (17.) 
8. Hogyan csoportosíthatók a jelzések? (19.) 
9. Ismertesse a hallható jelzések fajtáit, és az adásukra vonatkozó előírásokat! (20.) 
10. Milyen eszközzel lehet az MFAV vonalán hallható jelzéseket adni? (20.) 
11. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a rájuk vonatkozó szabályokat! (21-

24.) 
12. Ismertesse a jelzésekkel szembeni követelményeket! (28.) 
13. Ismertesse a követelményeket a kézi jelzések adásával szemben! (29.) 
14. Ismertesse az egyidőben adott eltérő értelmű jelzések fogalmát és az 

alkalmazásukra vonatokozó szabályokat! (30.) 
15. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (31-32.) 
16. Ismertesse a távolbalátás korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(33.) 
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17. Ismertesse a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 
(34.) 

18. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket forgalmi szempontból? (38.) 
19. Hogyan csoportosítjuk a főjelzőket rendeltetésük szerint? Ismertesse a főbb 

jellemzőiket! (41-46.) 
20. Hogyan csoportosítjuk működés szempontjából a főjelzőket? (47.) 
21. Milyen jelzőeszközzel kell felszerelni a szolgálatban lévő dolgozókat? (50.) 
22. Hol kell elhelyezni az MFAV vonalán a jelzőket? (54.) 
23. Hogyan történik a főjelzők jelölése? (56.) 
24. Ismertesse a főjelzők jelzési képeit, és az értelmezésükre vonatkozó szabályokat! 

(59-62.) 
25. Ismertesse a főjelzők továbbhaladást engedélyező jelzéseit! (59-61.) 
26. Ismertesse a „Megállj!” jelzést adó főjelző engedélyre történő meghaladásának 

szabályait! (64-65.) 
27. Mikor minősül érvénytelennek egy jelző? Ismertesse a meghaladására vonatkozó 

szabályokat? (70-72.)  
28. Ismertesse a használhatatlan jelzőkre vonatkozó szabályokat/ (76-77.) 
29. Mit jelez a Váltójelző? (80.) 
30. Ismertesse a kézi állítású váltók jelzéseit! (81-83.) 
31. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! (84-88.) 
32. Ismertesse a Feszültségállapot-jelző kialakítására, elhelyezésére és 

használatára vonatkozó előírásokat! (92-95.) 
33. Mit jelez és mi az értelme a Feszültségállapot jelző kék fénye? (93.) 
34. Mit jelez és mi az értelme a Feszültségállapot jelző fehér fénye? (94.) 
35. Ismertesse a pályára engedélyezett sebesség jelzéseit! (96-98.) 
36. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni!” jelző jelzését! (105-106.) 
37. Ismertesse az „Fékezés kezdete!” jelző jelzését! (107.) 
38. Ismertesse a „Szakasz-szigetelő” jelző jelzéseit! (108.) 
39. Ismertesse az „Megállás helye” jelzőt! (109-110.) 
40. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”! (111.) 
41. Ismertesse az „Engedélykérés kötelező!” jelzőt! (112-113.) 
42. Ismertesse a „Vágányzáró jelzőt”! (117-118.) 
43. Mivel kell megjelölni napszaktól függetlenül a járművek elejét és végét? (120.) 
44. Mi a teendő, ha a közlekedő vonat egyik vagy mindkét fényszórója 

meghibásodott? (121-122.) 
45. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak” jelzőeszköz kialakítására, 

elhelyezésére és használatára vonatkozó szabályokat! (124-128.) 
46. Ismertesse a Megállj! jelzőeszköz alkalmazását! (129-132.) 
47. Ismertesse a MILLFAV dolgozóinak kézi jelzéseit és az azokhoz tartozó 

kiegészítő hangjelzéseket! (133-136.) 
48. Ismertesse az Állomáson alkalmazandó kézi jelzéseket! (137-139.) 
49. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” jelzést a közlekedő vonatok felé? (136;150.) 
50. Ismertesse milyen előírás vonatkozik az „Indításjelzés”-re!? (153.)   
51. Mikor és hogyan kell „Figyelj!” jelzést adnia a járművezetőnek? (154.) 
52. Ismertesse "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel", és a "Szelvény 

tábla" jelölését! (157;161.) 
53. Ismertesse a „Vonathossz jelző”-t! (160.) 
54. Milyen jelzőeszközzel kell ellátni a peronőrt? (1.sz. melléklet.) 
55. Ismertesse a munkacsapat-vezető jelzőeszköz felszerelését! (1.sz.melléklet.)  
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás  

(VHF/2867-1/2018-NFM)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 

Kérdés Kérdés típusa 
Utasítás 

pont 

Az Írásbeli rendelkezéseket formanyomtatványon, két 
példányban kell kiállítani. A másolati példányt a végrehajtó 
kapja, eredeti példánya a tömbben marad. 

Igaz- Hamis (F.2.11.41) 

Vonatot forgalomba állítani csak érvényes menetokmánnyal 
szabad. A menetlevelet és a járműkísérő lapot valamennyi vonat 
számára a térfelvigyázó állítja ki. 

Igaz- Hamis (F.2.11.32.) 

Ha a KFM telefonjai, valamint a rádiótelefon-hálózat 
hangrögzítő berendezésre van kapcsolva, akkor a hírközlő 
eszközökön adott és vett, a szolgálati vonat közlekedtetésével 
kapcsolatos rendelkezéseket, jelentéseket nem kell a Szolgálati 
Naplóba bejegyezni. 

Igaz- Hamis (F.2.11.27.) 

A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan kell 
vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő 
munkavállaló eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó 
bejegyzést piros tintával kell megtenni. 

Igaz- Hamis (F.2.11.20.) 

A forgalomba álló valamennyi vonatot vonatszámmal kell ellátni, 
beleértve a napi menetrendben nem szereplő (pl.: a külön 
rendelkezésre közlekedő nosztalgia-járat) vonatokat is. 

Igaz- Hamis (F.2.11.16.) 

Szolgálati használatra - a szolgálat jellegének megfelelően - 
menetrendábrát, illetve menetrendi kivonatot kell a forgalom 
lebonyolításában résztvevő személyzetek rendelkezésére 
bocsátani. A menetrendek tartalmát, a szolgáltatás 
megrendelője (BKK) határozza meg. 

Igaz- Hamis (F.2.11.10.) 

Valamennyi vonat számára menetrendet kell készíteni és a 
vonatokat e szerint kell közlekedtetni. A nosztalgiajárat külön 
rendelkezésre, a jármű végrehajtási utasításának előírásai 
szerint közlekedhet. 

Igaz- Hamis (F.2.11.1.) 

Az utastájékoztató berendezések megrongálódása, 
meghibásodása esetén, az észlelő dolgozó haladéktalanul 
jelentést köteles tenni a KFM-nek, aki azok javításáról köteles 
intézkedni. 

Igaz- Hamis (F.2.10.29.) 

Minden munkavállaló, aki az állomáson balesetet vagy 
rosszullétet észlel, köteles azonnal jelenteni a KUD-nak, és a 
továbbiakban az ő rendelkezései szerint eljárni. A Mentőket a 
KUD-nak kell értesíteni. 

Igaz- Hamis (F.2.10.34.) 

Az állomások utastereit az első utasszállító vonat adott 
állomásra való érkezése előtt 10 perccel az utazóközönség 
rendelkezésére kell bocsátani. 
 

Igaz- Hamis (F.2.10.5.) 

Próbafutásra az engedélyt a KFM-től a próbafutás vezetője 
köteles megkérni a tervezett próbafutás előtt legalább 10 
perccel. 
 

Igaz- Hamis (F.2.9.9.) 

Ha a próbafutás célja fékhatás-mérés, akkor az csak éjszakai 
üzemszünetben végezhető. Amennyiben a fékhatás-mérés 
során a pályára engedélyezett sebességet túl kell lépni, azt egy 
munkanappal korábban be kell jelenteni a KUD-nak. 

Igaz- Hamis (F.2.9.13.) 
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A próbaszerelvényre próbafutás vezetőt és műszaki kísérőt kell 
kijelölni. A próbafutás vezetőt a térfelvigyázó jelöli ki. A 
próbafutás vezetője lehet a próbaszerelvény járművezetője is. 

Igaz- Hamis (F.2.9.3.) 

A forgalmi vágányokon üzemidőben végzett próbafutás – 
amennyiben a próbafutás célja fékhatás-mérés- az utasszállító 
vonatok közlekedését nem zavarhatja. Próbafutást üzemidőben 
lehetőleg csúcsforgalmi időn kívül kell végezni. 

Igaz- Hamis (F.2.9.13.) 

Vizsgázott járművezető módszerátadó melletti gyakoroltatása 
esetén járművezetőnek a gyakorlati oktatást végző 
(módszerátadó) munkavállaló minősül. 

Igaz- Hamis (F.2.3.10.) 

Ha a munkavállaló a rendelkezésre jogosulttól olyan 
rendelkezést kap, amely az érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes, semmilyen körülmények között nem szabad 
végrehajtani, az esetet jelenteni kell a szolgálati főnöknek. 

Igaz- Hamis (F.2.3.46.) 

Üzemszerű forgalomtól való eltérést jelent minden olyan 
körülmény, amely a MILLFAV rendeltetésszerű működését 
gátolja. 

Igaz- Hamis 
(F.2.2.95, 
F.2.2.97.) 

Forgalmi szempontból leállásnak nevezzük azt a helyzetet, 
amikor valamilyen forgalmi, műszaki esemény bekövetkezése 
miatt az információszerzés, forgalomszabályozás vagy a 
hibaelhárítás céljából a vonatforgalom időlegesen 15 percnél 
rövidebb ideig korlátozásra kerül vagy jelentős mértékben 
lelassul. 

Igaz- Hamis (F.2.2.98.) 

Forgalom korlátozásának nevezzük azt a helyzetet, amikor 
valamilyen forgalmi, műszaki vagy havária esemény 
bekövetkezése miatt a forgalmat a teljes vonalon vagy 
vonalszakaszon részlegesen, 15 percnél hosszabb ideig le kell 
állítani, az utasokat az állomásból el kell távolítani. 

Igaz- Hamis (F.2.2.99.) 

Havaria esemény: minden olyan hatósági intézkedés, amely az 
üzemelést érinti. 
 

Igaz- Hamis 
(F.2.2.96, 
F.2.2.97.) 

A szolgálati vonat üzemi szállítások, karbantartások 
kiszolgálása céljából külön megrendelésre forgalomba állított 
vonat, melynek vontatójárműve TVG jármű. 

Igaz- Hamis (F.2.2.86.) 

Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.89.) 

Üzemi fékút az a távolság, melyet a vonat egy magasabb 
sebességértéken megkezdett üzemi fékezés mellett az előírt 
sebességérték eléréséig megtesz. 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.76.) 

Csökkentett fékút az a távolság, melyet a vonat normál üzemi 
fékezés mellett a fékezés megkezdésétől a megállásig megtesz. 

Igaz- Hamis (F.2.2.78.) 

A vonat mozgásképtelen, ha a járművön olyan továbbhaladást 
akadályozó sérülés, törés vagy kerékpár beékelődés következik 
be ami miatt a jármű önerőből tovább közlekedni nem képes. 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.80.) 

A személyszállító vonat üzemképtelen, ha olyan 
járműmeghibásodás következik be, amikor a vonat önerőből 
tovább közlekedni nem képes. 
 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.79.) 

Egy pályaszakasz, vagy valamely tápkörzet 
feszültségmentesnek nyilvánítása azt jelenti, hogy a 
felsővezeték kikapcsolásán túl megtörténtek azok a biztonsági 
intézkedések, melyek a visszakapcsolás megakadályozását, a 
rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség 
ellenőrzését garantálják. A rendelkezésére álló 

Igaz- Hamis (F.2.2.63.) 
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visszajelentések, az állomási személyzet és a KUD jelentése 
alapján az Energiadiszpécser kizárólagos joga a felsővezeték 
feszültségmentessé nyilvánítása. 

Lezártnak minősül az a váltó, mely a vasútbiztosító berendezés 
kezelőfelületéről elektromos úton, vagy a helyszínen 
mechanikus váltózárral lezárható. Lezárt váltónak minősül az a 
váltó is, amelyen a csúcssínek megnyitását egyéb mechanikai 
úton megakadályozták. (kiszögelés) 

Igaz- Hamis (F.2.2.51.) 

Állomástávolságban történő közlekedésnek nevezzük, amikor a 
vonatok legfeljebb állomásközönként követhetik egymást. 
Állomástávolságban történő közlekedés szempontjából egy 
állomásköznek kell tekinteni az állomásközt (a kijárati jelzőtől a 
következő állomás bejárati jelzőjéig). 

Igaz- Hamis (F.2.2.45.) 

Az űrszelvény annak a térnek a vágánytengelyre merőleges 
metszete, melyet a jármű és a rakomány együttesen elfoglalhat. 

Igaz- Hamis (F.2.2.33.a.) 

Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” 
esemény! 

Feleletválasztós (F.2.2.96.) 

Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi 
szolgálat feladata? 

Feleletválasztós (F.2.3.2.) 

Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető 
módszerátadó melletti gyakoroltatása esetén? Feleletválasztós (F.2.3.10.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes rendelkezéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.3.46.) 

Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? Feleletválasztós (F.2.7.55.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „írásbeli rendelkezéssel” 
kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.3.53.) 

Válassza ki a helyes állítást, az „írásbeli rendelkezéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.3.54.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „jelentési kötelezettséggel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.5.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „menetrend egyeztetéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.11.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba 
helyezésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.13.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba 
helyezésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.13.) 

Válassza ki a helyes állítást, a „jelentési kötelezettségekkel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.14.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „biztonsági járattal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.24.) 

Válassza ki a helyes állítást, az „állomások megnyitásával” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.27.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok forgalomba 
állításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.39.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok állomásba történő 
behaladásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.46.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok állomásból történő 
indításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.55.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „a járművezető menet közbeni 
teendőivel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.61.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok fordításával” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.65.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „forgalomból történő 
kiállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.74.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „szolgálati küldemény 
szállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.75.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, „a felsővezeték 
feszültségmentesítésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.83.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „üzemszerű forgalomtól való 
eltéréssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.5.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vasútbiztosító berendezés 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.13.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „távvezérlő rendszer 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.17.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „áttérés helyi üzemre a 
távvezérlő üzemképessége esetén” eljárással kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.22.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „helyi üzemben történő 
forgalomirányítással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.24.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „önműködő vonatmegállító-
berendezés meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.30.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.36.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.41.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodás esetén 
elrendelt sebességkorlátozással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.45.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltóhibával” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.5.50.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltó használhatóságának 
megállapításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.51.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „hírközlő berendezések 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.59.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „foglalt vágányra járással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.67.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „foglalt vágányra járással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „meghibásodott szerelvénnyel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.75.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „meghibásodott szerelvénnyel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.86.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „állomási áthaladással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.100.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „menetrendi eltéréssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.109.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „rendkívüli eseményekkel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.1.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „forgalom alatti pályán való 
munkavégzéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós 
(F.2.6.160.) 
(F.2.6.46.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok áthaladása a 
munkavégzés területén” témakörrel kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.63.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „rendkívüli 
feszültségmentesítéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „utasok rendkívüli 
kiszállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.96.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „utasok másik vonatba történő 
átszállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.104.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „utasbalesettel és 
utasrosszulléttel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.116.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „gázolással” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.6.123.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vészjelző működtetéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.132.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „tűz esetén követendő 
eljárással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.140.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „ajtóhiba, ablaktörés esetén 
követendő eljárással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.150.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, a „váltófelvágással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.164.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „villamos vezérlésű váltók 
helyszíni kézi állításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.171.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „állomástávolságú 
közlekedéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.176.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „helytelen irányú 
közlekedéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.176.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok éjszakai 
üzemszünetben történő közlekedtetésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.7.53.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműtelepi tolatásokkal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.3.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműtelepi tolatásokkal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.10.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműmegfutamodás elleni 
Védekezéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.21.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „próbafutással” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.9.9.) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás  
(VHF/2867-1/2018-NFM) 

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

1. Hol érvényes a MILLFAV F.2. Forgalmi Utasítása! (1.1.) 
2. Kiknek kell az utasítás kijelölt részeit ismernie a vonat- és utasforgalom 

lebonyolításában résztvevő munkavállalók közül? (1.9.) 
3. Ismertesse a következő fogalmakat: Szolgálati főnök, Szolgálati elöljáró. (2.8-

2.9.) 
4. Ismertesse a következő fogalmakat: Szolgálati út, Szolgálati okmány (2.10;2.13.) 
5. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi forgalmi menetirányító, KFM 

megbízottja (2.17;2.21.) 
6. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi utasforgalom-irányító diszpécser 

(KUD), Műszakvezető diszpécser, Peronőr (2.18;2.20;2.22) 
7. Ismertesse a következő fogalmakat: Forgalmi szolgálattevő (FSZT), Járművezető 

(2.19;2.26.) 
8. Ismertesse a következő fogalmakat: Műszaki ügyeletes, Biztosítóberendezés 

üzemviteli csoportvezető (2.31.) 
 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: Űrszelvény, Rakszelvény (2.33a;2.33b.) 
10. Ismertesse a következő fogalmakat: Kezdőpont, végpont, Jobb vágány, bal 

vágány (2.33 d, 2.34.) 
11. Ismertesse a következő fogalmakat: Állomás, Állomásköz, Térköz (2.43-2.44) 
12. Ismertesse a következő fogalmakat: Felsővezeték, Földelő-szakaszoló 

(2.57;2.59.) 
13. Ismertesse a következő fogalmakat: Menetrend, Menetrendi nap (2.88-2.89.) 
14.  Ismertesse a következő fogalmakat: üzemkezdet, üzemidő, üzemszünet! 

(2.90;2.92-2.93.) 
15. Mi minősül rendkívüli eseménynek? (2.96.) 
16. Ismertesse a forgalmi szolgálat feladatát és ellátásának feltételeit! (3.1-3.7.) 
17. Ismertesse a vezetőfülkében tartózkodás feltételeit! (3.26.) 
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18. Ismertesse a szolgálati helyen történő tartózkodásra vonatkozó szabályokat! 
(3.25;3.27-3.28.) 

19. Ismertesse a szolgálati helyen történő tartózkodásra és a szolgálat ellenőrzésére 
vonatkozó előírásokat! (3.25-3.30.) 

20. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó szabályokat! (3.27.) 
21. Ismertesse a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! (3.31-3.38.) 
22. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (3.39-3.40.) 
23. Ismertesse a rendelkezések kiadásával kapcsolatos általános előírásokat és 

szóbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (3.43.-3.49.) 
24. Ismertesse az írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! Mely esetekben kell 

kiadni írásbeli rendelkezést? (3.50-3.54) 
25. Ismertesse a jelentési kötelezettség alkalmazására vonatkozó szabályokat a 

vonat- és utasforgalom lebonyolítása során! (4.5-4.6.) 
26. A vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését mikor kell 

megkezdeni, ha a felsővezetők feszültségmentes volt üzemszünetben? (4.13.) 
27. A vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését mikor kell 

megkezdeni, ha a felsővezetők feszültség alatt volt üzemszünetben? (4.13.) 
28. Mikor történik a vonal forgalomba helyezése, és milyen jelentési kötelezettségei 

vannak az állomási személyzetnek? (4.13-4.14.) 
29. Ismertesse az állomások üzemkezdeti megnyitására vonatkozó előírásokat! 

(4.27-4.28.) 
30. Ismertesse a biztonsági járat közlekedtetésére vonatkozó szabályokat! (4.20-

4.23.;4.26.) 
31. Hogyan szállíthatók vonattal a szolgálati küldemények? (4.75-4.77.) 
32. Mi a teendő, ha valamely állomáson az utasterek üzemi világítása teljesen 

megszűnik? (5.10.) 
33. Kinek kell jelezni a pálya meghibásodást? Mit kell tartalmaznia a jelentésnek? 

(5.32;5.34.) 
34. Ismertesse a pálya-meghibásodás esetén követendő eljárást! (5.32-5.43.) 
35. Ismertesse a váltó forgalmi szempontból történő használhatóságának feltételeit! 

(5.51.) 
36. Ismertesse a váltóhiba esetén követendő eljárást! (5.50-5.52.) 
37. Milyen fajtái lehetnek a menetrendi eltérésnek? (5.104.)!  
38. Mit kell tennie a dolgozónak a pálya, a jelzők vagy egyéb létesítmények 

vonatforgalmat veszélyeztető meghibásodásának észlelésekor? (6.2.) 
39. Mi az eljárás gyanús csomag észlelése, megtalálása esetén? (6.29.) 
40. Mi a teendő, ha a felszínről lefolyó víz mennyisége olyan mértékű, hogy 

veszélyezteti vagy kizárja az üzemeltetését az érintett állomáson? (6.41.) 
41. Ismertesse a forgalom alatti pályára történő ki- és belépésre vonatkozó 

előírásokat! (6.46-6.51.6.54-6.58;6.63,6.68-6.70.) 
42. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés területén, üzemidőben végzett 

munkavégzéskor? (6.63.) 
43. Melyek a forgalom alatti pályára történő belépés személyi és tárgyi feltételei? 

(6.56;6.57.) 
44. Ismertesse a rendkívüli feszültségmentesítésre és kikapcsolásra vonatkozó 

általános szabályokat! (6.71;6.73-6.74.) 
45. Mikor kezdhető meg a munka felsővezetéken, vagy annak közelében? (6.73.) 
46. Ismertesse a KFM-en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályait! 

(6.76-6.79.) 
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47. Állomási utasterek világításának megszűnésekor, milyen esetben kell az állomást 
lezárni és a vonatokat áthaladtatni? (6.94.) 

48. Ismertesse az állomási dolgozók kötelességeit az utasok rendkívüli kiszállítása 
során! (6.96-6.103.) 

49. Mikor és hogyan kell egy állomást lezárni rendkívüli esemény előfordulásakor? 
(6.109-6.110.) 

50. Ismertesse az utasbaleset esetén követendő eljárás teljes folyamatát? (6.112-
6.118.) 

51. Ismertesse a gázolás esetén követendő eljárást! (6.119-6.128.) 
52. Ismertesse az eljárást tűz esetén! (6.137-6.139;6.145-6.147.) 
53. Ismertesse a villamos vezérlésű váltó helyszíni kézi állítása esetén követendő 

eljárást!  (6.170-6.175) 
54. Ki rendelheti el a helytelen irányú közlekedést? (6.190.) 
55. Ismertesse a felsővezeték feszültségmentesítését, és a földelő-szakaszoló 

kezelésének szabályait! (7.3-7.10.) 
56. Mikor kell a földelő szakaszolót bekapcsolni? (7.6.) 
57. Kinek kell a földelő szakaszolót kezelnie? (7.7.) 
58. Melyek a felsővezeték feszültség alá helyezésének feltételei? (7.11-7.14.) 
59. Hogyan és milyen tárgyi, személyi feltételekkel történik a belépés az éjszakai 

üzemszünetben? (7.25-7.33.) 
60. Ki engedélyezheti az éjszaki üzemszünetben történő belépést, és mivel kell 

rendelkezniük a belépőknek? (7.25-7.27.) 
61. Hogyan történik munkavégzés után a kilépés az éjszakai üzemszünetben? (7.36-

37.) 
62. Milyen vonatok közlekedhetnek éjszakai üzemszünetben? (7.51.) 
63. Ismertesse az állomások utasforgalmának megszervezésére vonatkozó általános 

rendelkezéseket! (10.1-10.11.) 
64. Mivel kell minden állomást felszerelni? (10.7.) 
65. Ismertesse az utasterek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat! (10.12-10.20.) 
66. Mi a menetrend, milyen fajtái és megjelenési formái lehetnek? (2.88;11.2-11.3.) 
67. Ismertesse a szolgálati okmányok kezelésére vonatkozó szabályokat! (11.18-

11.30.) 
68. Ismertesse a hangrögzítő berendezéssel nem rendelkező hírközlő berendezések 

használatára vonatkozó szabályokat szóbeli rendelkezések kiadása esetében! 
(11.27.) 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 48 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 36 pont szükséges. 
 

Szóbeli vizsga: 
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• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. 
Forgalmi Utasítás (VHF/2867-1/2018-NFM) hatálya alá tartozó 
pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a használhatatlan jelzők 
fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait.  

• Tévesztés nélkül ismeri az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés során 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Reprodukciós szinten ismeri a MILLFAV vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését. 

• Tévesztés nélkül ismeri az állomások utasforgalmának megszervezésével és 
a földelő-szakaszoló kezelésével kapcsolatos szabályokat 
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48. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI 

TÁVKÖZLŐ-, ERŐSÁRAMÚ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS ÉS PÁLYA 

SZAKSZOLGÁLAT (BKV ZRT. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. 

SZ. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-

KAV2022/1–M2  

 

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 
 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 48 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 24 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/2867/2018-NFM), 

• 24 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/2867-1/2018-NFM) 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 70 perc 

 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet 
helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési 
Utasításból (VHF/2867/2018-NFM), 

• 3 kérdés a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi 
Utasításból (VHF/2867-1/2018-NFM) 

 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama:45 perc 
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Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!) 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/2867/2018-NFM) 

 
1. I. Fejezet: Az utasítás hatálya, tartalma 

1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás jóváhagyása, életbeléptetése 
1.3. Az utasítás tartalma 
1.4. Az utasítás ismerete 

 
2. II. Fejezet: Általános rendelkezések 

2.1. Jelzések 
2.2. A jelzések szerepe 
2.3. A jelzések adása, megfigyelése 
2.4. A jelzés parancselve 
2.5. Jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek 
2.6. Jelzők, jelzőeszközök 
2.7. Figyelmeztető jelek 
2.8. A jelzések csoportosítása 
2.9. Követelmények a jelzésekkel szemben 
2.10. Követelmények a kézi jelzések adásával szemben 
2.11. Egyidőben adott eltérő értelmű jelzések 
2.12. Kétes jelzés 
2.13. Távolbalátás korlátozottsága 
2.14. Szabadlátás korlátozottsága 
2.15. A jelzők csoportosítása 
2.16. Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek kivilágítása 
2.17. Felszerelés jelzőeszközökkel 
2.18. Felelősség a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek 

elhelyezéséért és karbantartásáért 
2.19. A jelzők elhelyezése 

 
 

3. III. Fejezet: Főjelzők és Jelzéseik 
3.1. Általános rendelkezések 
3.2. Kifejezhető jelzési fogalmak 
3.3. A főjelzők jelölése 
3.4. A főjelzők láthatósága 
3.5. A főjelzők jelzései 
3.6. Továbbhaladást engedélyező jelzések 
3.7. Továbbhaladást tiltó jelzés 
3.8. A főjelzők jelzési parancsainak értelmezése 
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4. IV. Fejezet: Érvénytelen és használhatatlan jelzők 
4.1. Érvénytelenítő jelzés 
4.2. Használhatatlan jelzők 

 
5. V. Fejezet: Egyéb jelzők 

5.1. Váltójelző 
5.2. A váltójelző jelzései 
5.3. Az ellensúly jelzései 
5.4. A váltójelző kivilágítása 
5.5. Feszültségállapot jelző 
5.6. A feszültségállapot jelző jelzései 
5.7. A pályára engedélyezett sebesség jelzései 
5.8. Sebességjelző 
5.9. Sebesség előjelző 
5.10. A sebességjelző és a sebesség előjelző alkalmazása 
5.11. Áramot kikapcsolni! jelző 
5.12. Fékezés kezdete jelző 
5.13. Szakasz-szigetelő jelző 
5.14. Megállás helye jelző 
5.15. Biztonsági-határ jelző 
5.16. Engedélykérés kötelező! jelző 
5.17. Villamosüzemű jármű állj! jelző 
5.18. Vágányzáró jelző 
5.19. Jelzések a járműveken 

 
6. VI. Fejezet: Jelzőeszközök és jelzések 

6.1. Pályán munkások dolgoznak 
6.2. Megállj! jelzőeszköz 
6.3. MILLFAV dolgozóinak kézi jelzései 
6.4. A kézi jelzések adásmódja 
6.5. Állomáson alkalmazandó kézi jelzések 
6.6. A kézi jelzések alkalmazása 
6.7. A járművezetők hangjelzései 
6.8. Indításjelzés 
6.9. Figyelj! jelzés 
6.10. Vészjelzés 

 
7. VII. Fejezet + 1.sz. melléklet : Figyelmeztető jelek; Szolgálatban lévő dolgozók 

felszerelése jelzőeszközzel  
7.1. Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 
7.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
7.3. Menetirány szerinti jobb oldalra áthelyezett jelzőre figyelmeztető jel 
7.4. Távolságjelző 
7.5. Vonathossz jelző 
7.6. Szelvény-tábla 
7.7. Főjelzők szám-vagy betűjele 
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BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás 
(VHF/2867-1/2018-NFM) 

 
1. I. Fejezet: Általános rendelkezések 

1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás tartalma 
1.3. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.4. Az utasítás ismerete 
1.5. Kiegészítő utasítások 

 
2. II. Fejezet: Meghatározások 

2.1. Igazgatóság 
2.2. Szakterület 
2.3. Forgalmi szolgálat 
2.4. Társszolgálat 
2.5. Forgalmi szakvizsga 
2.6. Forgalmi vizsga 
2.7. Szolgálati főnök 
2.8. Szolgálati elöljáró 
2.9. Szolgálati út 
2.10. Munkavállaló 
2.11. Szolgálati hely 
2.12. Szolgálati okmány 
2.13. Parancskönyv 
2.14. Rendelkezés 
2.15. Rendelkezési jog átadása 
2.16. Központi forgalmi menetirányító 
2.17. Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) 
2.18. Forgalmi szolgálattevő (FSZT) 
2.19. Műszakvezető diszpécser 
2.20. KFM megbízottja 
2.21. Peronőr 
2.22. Váltókezelő 
2.23. Térfelvigyázó 
2.24. Járművezető instruktor 
2.25. Járművezető 
2.26. Tolatásvezető 
2.27. Áramellátási Zavarelháritási Szolgálat (ÁZÜ), Energiadiszpécser 
2.28. Műszaki diszpécser 
2.29. Műszaki ügyeletes 
2.30. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.31. Pályamester 
2.32. Űrszelvény 
2.33. Rakszelvény 
2.34. Forgalmi vágányok 
2.35. Kezdőpont, végpont 
2.36. Jobb vágány, bal vágány 
2.37. Helyes irány, helytelen irány 
2.38. Menetirány szerinti jobb oldal, bal oldal 
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2.39. Kihúzó vágány 
2.40. Csonka vágány 
2.41. Vágányzár 
2.42. Vágányút 
2.43. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.44. Állomás 
2.45. Állomásköz 
2.46. Térköz 
2.47. Közlekedés állomástávolságba 
2.48. Foglalt vágányra járás 
2.49. Járműtelep 
2.50. Kitérő 
2.51. Kitérők számozása 
2.52. Biztosított váltó 
2.53. Lezárt váltó 
2.54. Le nem zárt váltó 
2.55. Érintett váltó 
2.56. Védőváltó 
2.57. A váltó helyes állása 
2.58. Váltófelvágás 
2.59. Felsővezeték 
2.60. Táplálási szakasz (tápkörzet) 
2.61. Földelő-szakaszoló 
2.62. Központi berendezés 
2.63. Távvezérlő rendszer 
2.64. Kezelési körzet 
2.65. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.66. Hírközlő berendezés 
2.67. Hangrögzítő berendezés 
2.68. Tolatás 
2.69. Tolt vonat 
2.70. Visszatolás 
2.71. Járműmegfutamodás 
2.72. Szerelvény 
2.73. Vonat 
2.74. Vonatmozgás 
2.75. Vonatfordítás 
2.76. A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség 
2.77. Menetdiagram 
2.78. Üzemi fékút 
2.79. Vészfékút 
2.80. Csökkentett fékút 
2.81. A vonat üzemképtelen 
2.82. A vonat mozgásképtelen 
2.83. A vonat gördülésképtelen 
2.84. Biztonsági járat 
2.85. Próbavonat 
2.86. Tanuló-vonat 
2.87. Kiskocsi 
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2.88. Szolgálati vonat 
2.89. TVG-menet 
2.90. Menetrend 
2.91. Menetrendi nap 
2.92. Üzemkezdet 
2.93. Forgalomba helyezés 
2.94. Üzemidő 
2.95. Üzemszünet 
2.96. Üzemszerű forgalom 
2.97. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
2.98. Rendkívüli esemény 
2.99. Havaria Esemény 
2.100. Forgalom leállítás 
2.101. Forgalom korlátozás 
2.102. Biztonságkritikus kezelés 
2.103. Indításjelzés 
2.104. Esélyegyenlőségi lámpa 

 
3. III. Fejezet: A forgalmi szolgálat ellátása 

3.1. A forgalmi szolgálat feladata 
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásnak feltételei 
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
3.4. Felügyelet alatti munkavégzés 
3.5. Vizsga megismétlése 
3.6. Önképzés 
3.7. Szolgálatra jelentkezés 
3.8. Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása 
3.9. Betegség bejelentése 
3.10. Szolgálat átadás, átvétel 
3.11. Szolgálati helyen történő tartózkodás 
3.12. Szolgálat ellenőrzése 
3.13. Szolgálati fegyelem 
3.14. Szolgálati felelősség 
3.15. Szolgálati út 
3.16. Rendelkezések kiadása 
3.17. Szóbeli rendelkezések 
3.18. Írásbeli rendelkezések 

 
4. IV. Fejezet: Üzemszerű forgalom 

4.1. Általános rendelkezések 
4.2. Jelentési kötelezettség 
4.3. A menetrendszerű közlekedés 
4.4. A menetrend meghirdetése 
4.5. Menetrend egyeztetés 
4.6. A vonal forgalomba helyezése 
4.7. Jelentési kötelezettségek 
4.8. A felsővezeték feszültség alá helyezése 
4.9. Biztonsági járat (4.20-4.23;4.26.) 
4.10. Állomások megnyitása 
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4.11. A vonatok forgalomba állítása (4.38.) 
4.12. Szolgálati küldemény szállítása 
4.13. Az állomások bezárása 
4.14. A felsővezeték feszültségmentesítése 

 
5. V. Fejezet: Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Épületgépészeti berendezések meghibásodása 
5.3. Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén követendő eljárás 

(5.10.) 
5.4. Pályameghibásodás – A hiba bejelentése (5.32-5.35.) 
5.5. Pályameghibásodás- A forgalom fenntartása (5.36-5.42.) 
5.6. Pályameghibásodás – Víz a pályán 
5.7. Váltóhiba 
5.8. A váltó használhatóságának megállapítása (5.51.) 
5.9. Előre tervezett vágányzár 
5.10. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.11. Forgalomirányító személyzet hírkapcsolatai (5.61;5.64.) 
5.12. A vasútbiztosító, forgalomirányító, és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás (5.65.) 
5.13. Foglalt vágányra járás 
5.14. Foglalt vágányra járás elrendelése (5.68.) 
5.15. Áthaladás az állomáson (5.97;5.103.) 
5.16. Menetrendi eltérés (5.104.) 

 
6. VI. Fejezet: Rendkívüli események 

6.1. Általános rendelkezések 
6.2. A rendkívüli esemény elhárítása 
6.3. Az esemény kivizsgálása 
6.4. Havária események – Általános rendelkezések 
6.5. Havária események – Állomási menekítés 
6.6. Havária események – Alagúti kiszállítás 
6.7. Havária események – Robbanóanyag, gyanús csomag észlelése 
6.8. Havária események – Bombariadó (közveszéllyel fenyegetés) 
6.9. Havária események – Egyéb havária esemény bekövetkezése esetén 
6.10. Havária események – A helyszín biztosítása 
6.11. Forgalom alatti pályán való munkavégzés általános feltételei (6.46-

6.51.6.54-6.55.) 
6.12. A belépés feltételei 
6.13. Belépés üzemidőben (6.58.) 
6.14. Rendkívüli feszültségmentesítés (6.71;6.73-6.74.) 
6.15. KFM-en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés (6.76-6.79.) 
6.16. Felsővezeték hiba, felsővezeték szakadás (6.87;6.92) 
6.17. Segédüzemi berendezések energia ellátásának meghibásodása 

(6.94.) 
6.18. Utasok rendkívüli kiszállítása (6.96.) 
6.19. Kiszállítás a vonatokból (6.97-6.103.) 
6.20. Állomáslezárás (6.109-6.110.) 
6.21. Utasbaleset és utasrosszullét 
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6.22. Gázolás 
6.23. A helyszíni megbízott feladatai gázoláskor 
6.24. A sérülés körülményeinek dokumentálása 
6.25. Eljárás tűz esetén (6.137-6.139;6.145-6.147.) 
6.26. Váltófelvágás (6.164;6.166.) 
6.27. Villamos vezérlésű váltók kézi állítása a helyszínen 
6.28. Állomástávolságú közlekedés szabályai (6.176;6.180) 
6.29. Helytelen irányú közlekedés szabályai (6.190.) 
6.30. Egyvágányú közlekedés (6.198.) 

 
7. VII. Fejezet: Üzemszünet 

7.1. A felsővezeték feszültség alá helyezése és feszültségmentesítése 
7.2. Feszültségmentesítés 
7.3. Földelő szakaszoló kezelése 
7.4. Feszültség alá helyezés 
7.5. Belépés éjszakai üzemszünetben (7.25-7.28;7.30) 
7.6. Kilépés éjszakai üzemszünetben (7.36.) 
7.7. Közlekedés éjszakai üzemszünetben (7.51.) 
7.8. Kiskocsi közlekedése (7.59.) 
7.9. Az éjszakai üzemszünetben közlekedő TVG-menet forgalomba állítása és 

közlekedtetése (7.66.) 
 

8. VIII. Fejezet: Tolatás a járműtelepen 
8.1. Általános rendelkezések (8.1. 

 
9. IX. Fejezet: Próbafutás 

9.1. Próbapálya (9.1.) 
 

10. X. Fejezet: Az állomások utasforgalmának megszervezése 
10.1. Általános rendelkezések 
10.2. Utasterek ellenőrzése 
10.3. Utastájékoztatás 
10.4. Utasok védelme 

 
11. XI. Fejezet: Menetrend, Vonatok számozása, Szolgálati okmányok 

11.1. Menetrend (11.1-11.8.) 
11.2. A vonatok számozása 
11.3. Szolgálati okmányok 
11.4. Szolgálati napló 
11.5. Menetokmányok 
11.6. Egyéb szolgálati okmányok 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 
BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 

(VHF/2867/2018-NFM) 
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 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

Kérdés Kérdés 
típusa 

Utasítás 
pontja 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás a MILLFAV vonalán érvényes. Az utasítás 
előírásai kötelező érvényűek a MILLFAV vonal valamennyi szakterületére 
és minden MILLFAV dolgozóra, ezen kívül a tervező és kivitelező 
szervekre. 

Igaz- Hamis (F.1.1.-3.) 

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás érvényes a MILLFAV vonalán és járműtelepén. 
Az utasítás előírásai kötelező érvényűek a MILLFAV vonal valamennyi 
szakterületére, ezen kívül a tervező és kivitelező szervekre és ezek 
munkavállalóira. 

Igaz- Hamis (F.1.1.-3.) 

Az utasítás értelmezésekor felmerülő véleménykülönbség esetén a 
jóváhagyó igazgatósághoz kell fordulni. 

Igaz- Hamis (F.1.6.) 

Az utasítás értelmezésekor felmerülő véleménykülönbség esetén a 
jóváhagyó hatósághoz kell fordulni. 

Igaz- Hamis (F.1.6.) 

Az utasítás teljes szövegét ismernie kell a társszolgálatok azon 
munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával 
összefügg. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A társszolgálatok azon munkavállalóinak, akiknek tevékenysége a 
forgalom lebonyolításával összefügg, az utasítás kijelölt részeiből kell 
vizsgát tenniük. 

Igaz- Hamis (F.1.9.) 

A jelzések jelzőkkel, jelzőeszközökkel és 
figyelmeztető jelekkel adhatók. 
 
 

Igaz- Hamis (F.1.15,18.) 

A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel 
adhatók. A figyelmeztető jelek tájékoztató 
szerepet töltenek be. Igaz- Hamis (F.1.15,18.) 

A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a MILLFAV 
valamennyi dolgozója között és parancsot adnak nekik valamilyen forgalmi 
feladat végrehajtására. A jelzéseket a jelzésadás helyéig folyamatosan 
figyelni kell, mert rendkívüli ok - főleg veszélyelhárítás miatt – bármikor 
megváltozhatnak.  

Igaz- Hamis (F.1.10.,12.) 

A jelzések gyors és megbízható kapcsolatot létesítenek a MILLFAV 
forgalmának lebonyolításában résztvevő dolgozók között. A jelzések 
parancsot adnak a jelzések megfigyelésére kötelezett munkavállalók 
részére valamilyen forgalmi feladat végrehajtására. A jelzések 
megfigyelésére kötelezett dolgozók kötelesek a jelzésadás helyéig 
folyamatosan megfigyelni a jelzéseket, mert a jelzések - rendkívüli ok, 
főleg veszélyelhárítás miatt - bármikor megváltozhatnak. 
 

Igaz- Hamis (F.1.10.,12.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, aggályosnak kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.31.) 

A kétes jelzés olyan jelzés, mely használhatatlan.  Igaz- Hamis (F.1.31.) 

Az „egyidőben adott eltérő értelmű jelzések kétes jelzésnek minősülnek. 
 

Igaz- Hamis (F.1.30.) 

Az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni. Igaz- Hamis (F.1.30.) 

Az olyan jelzést, melynek értelme kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg, kétes jelzésnek kell tekinteni. 

Igaz- Hamis (F.1.31.) 

Kétes jelzés észlelése esetén, azonnal meg kell állni. Igaz- Hamis (F.1.32.) 

Amennyiben a kézi jelzés kétes jelzés, azonnal meg kell állni. Igaz- Hamis (F.1.32.) 

A fényjelzők a környezeti világítástól függően, egy vagy több fényforrással, 
azok színével fejezik ki jelzéseiket. 

Igaz- Hamis (F.1.36.) 
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A szolgálatban lévő dolgozók az 1. sz. mellékletben előírt jelzőeszközöket 
kötelesek állandóan maguknál tartani. 

Igaz- Hamis (F.1.50.) 

A főjelzők a váltókkal és a vágányfoglaltsággal, valamint egymással 
általában szerkezeti függőségben vannak, a függést a biztosítóberendezés 
valósítja meg. 

Igaz- Hamis (F.1.39.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő 
dolgozó állítja „Megállj!” állásra (kézi vezérlés), a továbbhaladást 
engedélyező jelzés a vonat haladásának hatására önműködően jelenik 
meg.  

Igaz- Hamis (F.1.47.) 

A félig önműködő jelzőt a jelző- és vasútbiztosító berendezést kezelő 
dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező állásba, és a vonat 
haladásának hatására önműködően vált „Megállj!” állásra (kézi vezérlés). 
 

Igaz- Hamis (F.1.47.) 

Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén az alakjelzőket és 
jelzőeszközöket ki kell világítani. 

Igaz- Hamis (F.1.48.) 

A főjelzők mellett elhaladni csak továbbhaladást engedélyező („Szabad!”, 
„Lassan!”) jelzés esetén szabad. 

Igaz- Hamis (F.1.69.) 

Érvénytelen jelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőn rajta van 
az „Érvénytelenítő jelzés” vagy a járművezető értesítése megtörtént. 

Igaz- Hamis (F.1.71.) 

„Megállj!”  jelzésű főjelző mellett - amennyiben a jelző tartósan nem 
vezérelhető továbbhaladást engedélyező állásba- az első vonat 
járművezetőjének jelentése után, ha a pályán rendellenesség nincs-
engedélyre, olyan sebességgel szabad elhaladni, hogy a vonat az 
esetlegesen jelentkező akadály előtt biztosan megállítható legyen, de ez a 
sebesség nem lehet több,mint 15 km/h. 

Igaz- Hamis (F.1.66.) 

Az érvénytelen jelző fényjelzéseit ki kell kapcsolni. Az „Érvénytelenítő 
jelzés”-t ki kell világítani! 

Igaz- Hamis (F.1.74.) 

Sötétben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén, a járművek elejét két 
fehér fényű lámpával (fényszóróval), a végét két vörös fényű lámpával 
(zárjelzővel) kell megjelölni. 

Igaz- Hamis (F.1.120.) 

A jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azok az adott pályaszakaszon 
alkalmazható legnagyobb sebességhez tartozó üzemi fékút távolságról 
folyamatosan láthatók legyenek. 

Igaz- Hamis (F.1.57.) 

Milyen jelzést lát az ábrán? Mi a teendő észlelésekor? 
 

Feleletválasztós 
(F.1.31.-32.) 

 

Minek tekinti az ábrán látható jelzést?  
 
 Feleletválasztós (F.1.32.) 

Mi a teendője a járművezetőnek az ábrán látható jelzés 
észlelésekor? 
 
 Feleletválasztós (F.1.32.) 

Válassza ki a helytelen állítást az „egyidőben adott 
eltérő értelmű jelzésekkel” kapcsolatban!                            
 
    Feleletválasztós (F.1.30.) 
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Válassza ki a helyes állítást az „egyidőben adott 
eltérő értelmű jelzésekkel” kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.30.) 

Mikor, hol és hogyan kell a jelzéseket adni? Feleletválasztós (F.1.11.) 

Hogyan kell elhelyezni a "főjelzőket"? 

 
 Feleletválasztós (F.1.57.) 

Mikor korlátozott a "szabadlátás"? 
 

  Feleletválasztós (F.1.34.) 

Mikor korlátozott a "távolbalátás"? 
 

  Feleletválasztós (F.1.33.) 

Válassza ki, hogy mikor és hol kell nappal 
is a sötétben alkalmazandó látható 
jelzéseket adni az alábbiak közül? 

Feleletválasztós (F.1.23.) 

Ismertesse, a jelzők „forgalmi szempontból történő" csoportosítását! Feleletválasztós (F.1.38.) 

Hogyan működnek, a „félig önműködő” jelzők? Feleletválasztós (F.1.47.) 

Válassza ki a helytelen állítást főjelzők 
jelölésével kapcsolatban Feleletválasztós (F.1.56.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés VMT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés VMT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés OKT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés OKT 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 
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Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés MEX 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.60. és 
4.sz.mell.) 

Mit a neve és mit jelent az ábrán látható jelzés MEX 
váltókörzetben? 
 
 

Feleletválasztós 
(F.1.61. és 
4.sz.mell.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Megállj!” jelzésű főjelző 
melletti elhaladásra vonatkozóan! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.64.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „Érvénytelen 
jelzőkre” vonatkozóan! 
 
    

Feleletválasztós (F.1.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „Érvénytelen jelzőkre” 
vonatkozóan! 
  Feleletválasztós (F.1.70.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Használhatalan 
jelzőkre” vonatkozóan! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.76-78.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.81.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
  Feleletválasztós (F.1.82.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 Feleletválasztós (F.1.83.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 

Feleletválasztós (F.1.81.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „villamos vezérlésű váltókra” 
vonatkozóan!  Feleletválasztós (F.1.90.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 
 

Feleletválasztós (F.1.93.) 

Mi az ábrán látható jelzés jelentése? 
 

Feleletválasztós (F.1.94.) 
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Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
   Feleletválasztós (F.1.97.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 Feleletválasztós (F.1.98.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.105.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 Feleletválasztós (F.1.107.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.108.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.110.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.109.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.113.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.114.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.117.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „Járműveken alkalmazott jelzésekre” 
vonatkozóan! Feleletválasztós (F.1.120.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.125.) 
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Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.129.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.133.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
   Feleletválasztós (F.1.134.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.135.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 
  

Feleletválasztós (F.1.136.) 

Válassza ki a helyes állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.137.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 
 

Feleletválasztós (F.1.138.) 

Válassza ki a helytelen állítást a kézi jelzések alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.144.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Megállj!” kézi jelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.149.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Figyelj!” hangjelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.154.) 

Válassza ki a helytelen állítást a „Vészjelzés” hangjelzés alkalmazásával 
kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.155.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.156.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! Feleletválasztós (F.1.157.) 
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Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.158.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 
   

Feleletválasztós (F.1.159.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható jelzéssel 
kapcsolatban! 
 
 

Feleletválasztós (F.1.160.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán látható 
jelzéssel kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.1.162.) 

Válassza ki a helytelen állítást az ábrán 
látható jelzéssel kapcsolatban! 
 

Feleletválasztós (F.1.161.) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.1. Jelzési Utasítás 
(VHF/2867/2018-NFM)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

1. Hol érvényes a MILLFAV F.1. Jelzési Utasítása! (1.) 

2. Kikre terjed ki a MILLFAV F.1. Jelzési Utasítása (2-3.) 

3. Mit tartalmaz a MILLFAV F. 1. Jelzési utasítás? (6.) 

4. Ismertesse a jelzések adására és megfigyelésére kötelezett munkavállalókra 

vonatkozó szabályokat! (11-12.) 

5. Ismertesse a jelzés parancselvét! (13-14.) 

6. Ismertesse a jelző fogalmát! (16.) 

7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (17.) 

8. Hogyan csoportosíthatók a jelzések? (19.) 

9. Ismertesse a hallható jelzések fajtáit, és az adásukra vonatkozó előírásokat! (20.) 

10. Milyen eszközzel lehet az MFAV vonalán hallható jelzéseket adni? (20.) 

11. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a rájuk vonatkozó szabályokat! (21-

24.) 

12. Ismertesse a jelzésekkel szembeni követelményeket! (28.) 

13. Ismertesse a követelményeket a kézi jelzések adásával szemben! (29.) 

14. Ismertesse az egyidőben adott eltérő értelmű jelzések fogalmát és az 

alkalmazásukra vonatokozó szabályokat! (30.) 

15. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? (31-32.) 

16. Ismertesse a távolbalátás korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(33.) 

17. Ismertesse a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor tenni? 

(34.) 

18. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket jelzési kép szempontjából? (35.) 

19. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket forgalmi szempontból? (38.) 

20. Hogyan csoportosítjuk a főjelzőket rendeltetésük szerint? Ismertesse a főbb 

jellemzőiket! (41-46.) 
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21. Hogyan csoportosítjuk működés szempontjából a főjelzőket? (47.) 

22. Milyen jelzőeszközzel kell felszerelni a szolgálatban lévő dolgozókat? (50.) 

23. Hol kell elhelyezni az MFAV vonalán a jelzőket? (54.) 

24. Hogyan történik a főjelzők jelölése? (56.) 

25. Ismertesse a főjelzők jelzési képeit, és az értelmezésükre vonatkozó szabályokat! 

(59-62.) 

26. Ismertesse a főjelzők továbbhaladást engedélyező jelzéseit! (59-61.) 

27. Ismertesse a használhatatlan jelzőkre vonatkozó szabályokat! (76-77.) 

28. Mit jelez a Váltójelző? (80.) 

29. Ismertesse a kézi állítású váltók jelzéseit! (81-83.) 

30. Ismertesse a helyszíni állítású váltó ellensúlyán alkalmazott jelöléseket! (84-88.) 

31. Ismertesse a Feszültségállapot-jelző kialakítására, elhelyezésére és 

használatára vonatkozó előírásokat! (92-95.) 

32. Mit jelez és mi az értelme a Feszültségállapot jelző kék fénye? (93.) 

33. Mit jelez és mi az értelme a Feszültségállapot jelző fehér fénye? (94.) 

34. Ismertesse a pályára engedélyezett sebesség jelzéseit! (96-98.) 

35. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (109-110.) 

36. Ismertesse a „Biztonsági határ” jelző kialakítását, elhelyezését és 

értelmezését!(111.) 

37. Ismertesse a „Vágányzáró jelzőt”! (117-118.) 

38. Mivel kell megjelölni napszaktól függetlenül a járművek elejét és végét? (120.) 

39. Mi a teendő, ha a közlekedő vonat egyik vagy mindkét fényszórója 

meghibásodott? (121-122.) 

40. Ismertesse a „Pályán munkások dolgoznak” jelzőeszköz kialakítására, 

elhelyezésére és használatára vonatkozó szabályokat! (124-128.) 

41. Ismertesse a Megállj! jelzőeszköz alkalmazását! (129-132.) 

42. Ismertesse a MILLFAV dolgozóinak kézi jelzéseit és az azokhoz tartozó 

kiegészítő hangjelzéseket! (133-136.) 

43. Ismertesse az Állomáson alkalmazandó kézi jelzéseket! (137-139.) 

44. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” jelzést a közlekedő vonatok felé? (136;150.) 

45. Ismertesse milyen előírás vonatkozik az „Indításjelzés”-re!? (153.)   

46. Mikor, ki és hogyan köteles „Figyelj!” jelzést adni?(154.) 

47. Ismertesse "Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel"-et! (157.) 

48. Ismertesse a „Vonathossz jelző”-t! (160.) 

49. Ismertesse a pályán egyénileg munkát végző dolgozó jelzőeszköz felszerelését! 

50. (1.sz. melléklet.) 

51. Ismertesse a munkacsapat-vezető jelzőeszköz felszerelését! (1.sz.melléklet.)  

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás  

(VHF/2867-1/2018-NFM) 

 ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 
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Kérdés Kérdés típusa 
Utasítás 

pont 

Az Írásbeli rendelkezéseket formanyomtatványon, két 
példányban kell kiállítani. A másolati példányt a végrehajtó 
kapja, eredeti példánya a tömbben marad. 

Igaz- Hamis (F.2.11.41) 

Vonatot forgalomba állítani csak érvényes menetokmánnyal 
szabad. A menetlevelet és a járműkísérő lapot valamennyi vonat 
számára a térfelvigyázó állítja ki. 

Igaz- Hamis (F.2.11.32.) 

Ha a KFM telefonjai, valamint a rádiótelefon-hálózat 
hangrögzítő berendezésre van kapcsolva, akkor a hírközlő 
eszközökön adott és vett, a szolgálati vonat közlekedtetésével 
kapcsolatos rendelkezéseket, jelentéseket nem kell a Szolgálati 
Naplóba bejegyezni. 

Igaz- Hamis (F.2.11.27.) 

A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan kell 
vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő 
munkavállaló eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó 
bejegyzést piros tintával kell megtenni. 

Igaz- Hamis (F.2.11.20.) 

A forgalomba álló valamennyi vonatot vonatszámmal kell ellátni, 
beleértve a napi menetrendben nem szereplő (pl.: a külön 
rendelkezésre közlekedő nosztalgia-járat) vonatokat is. 

Igaz- Hamis (F.2.11.16.) 

Szolgálati használatra - a szolgálat jellegének megfelelően - 
menetrendábrát, illetve menetrendi kivonatot kell a forgalom 
lebonyolításában résztvevő személyzetek rendelkezésére 
bocsátani. A menetrendek tartalmát, a szolgáltatás 
megrendelője (BKK) határozza meg. 

Igaz- Hamis (F.2.11.10.) 

Valamennyi vonat számára menetrendet kell készíteni és a 
vonatokat e szerint kell közlekedtetni. A nosztalgiajárat külön 
rendelkezésre, a jármű végrehajtási utasításának előírásai 
szerint közlekedhet. 

Igaz- Hamis (F.2.11.1.) 

Az utastájékoztató berendezések megrongálódása, 
meghibásodása esetén, az észlelő dolgozó haladéktalanul 
jelentést köteles tenni a KFM-nek, aki azok javításáról köteles 
intézkedni. 

Igaz- Hamis (F.2.10.29.) 

Minden munkavállaló, aki az állomáson balesetet vagy 
rosszullétet észlel, köteles azonnal jelenteni a KUD-nak, és a 
továbbiakban az ő rendelkezései szerint eljárni. A Mentőket a 
KUD-nak kell értesíteni. 

Igaz- Hamis (F.2.10.34.) 

Az állomások utastereit az első utasszállító vonat adott 
állomásra való érkezése előtt 10 perccel az utazóközönség 
rendelkezésére kell bocsátani. 
 

Igaz- Hamis (F.2.10.5.) 

Próbafutásra az engedélyt a KFM-től a próbafutás vezetője 
köteles megkérni a tervezett próbafutás előtt legalább 10 
perccel. 
 

Igaz- Hamis (F.2.9.9.) 

Ha a próbafutás célja fékhatás-mérés, akkor az csak éjszakai 
üzemszünetben végezhető. Amennyiben a fékhatás-mérés 
során a pályára engedélyezett sebességet túl kell lépni, azt egy 
munkanappal korábban be kell jelenteni a KUD-nak. 

Igaz- Hamis (F.2.9.13.) 

A próbaszerelvényre próbafutás vezetőt és műszaki kísérőt kell 
kijelölni. A próbafutás vezetőt a térfelvigyázó jelöli ki. A 
próbafutás vezetője lehet a próbaszerelvény járművezetője is. 

Igaz- Hamis (F.2.9.3.) 

A forgalmi vágányokon üzemidőben végzett próbafutás – 
amennyiben a próbafutás célja fékhatás-mérés- az utasszállító 
vonatok közlekedését nem zavarhatja. Próbafutást üzemidőben 
lehetőleg csúcsforgalmi időn kívül kell végezni. 

Igaz- Hamis (F.2.9.13.) 



1238 

 
 

Vizsgázott járművezető módszerátadó melletti gyakoroltatása 
esetén járművezetőnek a gyakorlati oktatást végző 
(módszerátadó) munkavállaló minősül. 

Igaz- Hamis (F.2.3.10.) 

Ha a munkavállaló a rendelkezésre jogosulttól olyan 
rendelkezést kap, amely az érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes, semmilyen körülmények között nem szabad 
végrehajtani, az esetet jelenteni kell a szolgálati főnöknek. 

Igaz- Hamis (F.2.3.46.) 

Üzemszerű forgalomtól való eltérést jelent minden olyan 
körülmény, amely a MILLFAV rendeltetésszerű működését 
gátolja. 

Igaz- Hamis 
(F.2.2.95, 
F.2.2.97.) 

Forgalmi szempontból leállásnak nevezzük azt a helyzetet, 
amikor valamilyen forgalmi, műszaki esemény bekövetkezése 
miatt az információszerzés, forgalomszabályozás vagy a 
hibaelhárítás céljából a vonatforgalom időlegesen 15 percnél 
rövidebb ideig korlátozásra kerül vagy jelentős mértékben 
lelassul. 

Igaz- Hamis (F.2.2.98.) 

Forgalom korlátozásának nevezzük azt a helyzetet, amikor 
valamilyen forgalmi, műszaki vagy havária esemény 
bekövetkezése miatt a forgalmat a teljes vonalon vagy 
vonalszakaszon részlegesen, 15 percnél hosszabb ideig le kell 
állítani, az utasokat az állomásból el kell távolítani. 

Igaz- Hamis (F.2.2.99.) 

Havaria esemény: minden olyan hatósági intézkedés, amely az 
üzemelést érinti. 
 

Igaz- Hamis 
(F.2.2.96, 
F.2.2.97.) 

A szolgálati vonat üzemi szállítások, karbantartások 
kiszolgálása céljából külön megrendelésre forgalomba állított 
vonat, melynek vontatójárműve TVG jármű. 

Igaz- Hamis (F.2.2.86.) 

Egy menetrendi nap üzemkezdettől az üzemszünetig tart. 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.89.) 

Üzemi fékút az a távolság, melyet a vonat egy magasabb 
sebességértéken megkezdett üzemi fékezés mellett az előírt 
sebességérték eléréséig megtesz. 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.76.) 

Csökkentett fékút az a távolság, melyet a vonat normál üzemi 
fékezés mellett a fékezés megkezdésétől a megállásig megtesz. 

Igaz- Hamis (F.2.2.78.) 

A vonat mozgásképtelen, ha a járművön olyan továbbhaladást 
akadályozó sérülés, törés vagy kerékpár beékelődés következik 
be ami miatt a jármű önerőből tovább közlekedni nem képes. 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.80.) 

A személyszállító vonat üzemképtelen, ha olyan 
járműmeghibásodás következik be, amikor a vonat önerőből 
tovább közlekedni nem képes. 
 
 

Igaz- Hamis (F.2.2.79.) 

Egy pályaszakasz, vagy valamely tápkörzet 
feszültségmentesnek nyilvánítása azt jelenti, hogy a 
felsővezeték kikapcsolásán túl megtörténtek azok a biztonsági 
intézkedések, melyek a visszakapcsolás megakadályozását, a 
rövidrezárás és földelés elvégzését, a feszültségmentesség 
ellenőrzését garantálják. A rendelkezésére álló 
visszajelentések, az állomási személyzet és a KUD jelentése 
alapján az Energiadiszpécser kizárólagos joga a felsővezeték 
feszültségmentessé nyilvánítása. 

Igaz- Hamis (F.2.2.63.) 

Lezártnak minősül az a váltó, mely a vasútbiztosító berendezés 
kezelőfelületéről elektromos úton, vagy a helyszínen 
mechanikus váltózárral lezárható. Lezárt váltónak minősül az a 
váltó is, amelyen a csúcssínek megnyitását egyéb mechanikai 
úton megakadályozták. (kiszögelés) 

Igaz- Hamis (F.2.2.51.) 
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Állomástávolságban történő közlekedésnek nevezzük, amikor a 
vonatok legfeljebb állomásközönként követhetik egymást. 
Állomástávolságban történő közlekedés szempontjából egy 
állomásköznek kell tekinteni az állomásközt (a kijárati jelzőtől a 
következő állomás bejárati jelzőjéig). 

Igaz- Hamis (F.2.2.45.) 

Az űrszelvény annak a térnek a vágánytengelyre merőleges 
metszete, melyet a jármű és a rakomány együttesen elfoglalhat. 

Igaz- Hamis (F.2.2.33.a.) 

Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyik nem „havaria” 
esemény! 

Feleletválasztós (F.2.2.96.) 

Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik nem a forgalmi 
szolgálat feladata? 

Feleletválasztós (F.2.3.2.) 

Ki minősül „járművezetőnek” a vizsgázott járművezető 
módszerátadó melletti gyakoroltatása esetén? Feleletválasztós (F.2.3.10.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „érvényben lévő utasításokkal 
ellentétes rendelkezéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.3.46.) 

Milyen esetben köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni? Feleletválasztós (F.2.7.55.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „írásbeli rendelkezéssel” 
kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.3.53.) 

Válassza ki a helyes állítást, az „írásbeli rendelkezéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.3.54.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „jelentési kötelezettséggel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.5.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „menetrend egyeztetéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.11.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba 
helyezésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.13.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonal forgalomba 
helyezésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.13.) 

Válassza ki a helyes állítást, a „jelentési kötelezettségekkel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.14.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „biztonsági járattal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.24.) 

Válassza ki a helyes állítást, az „állomások megnyitásával” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.27.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok forgalomba 
állításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.39.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok állomásba történő 
behaladásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.46.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok állomásból történő 
indításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.55.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „a járművezető menet közbeni 
teendőivel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.61.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok fordításával” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.65.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „forgalomból történő 
kiállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.74.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „szolgálati küldemény 
szállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.75.) 

Válassza ki a helytelen állítást, „a felsővezeték 
feszültségmentesítésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.4.83.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „üzemszerű forgalomtól való 
eltéréssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.5.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vasútbiztosító berendezés 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.13.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „távvezérlő rendszer 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.17.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, az „áttérés helyi üzemre a 
távvezérlő üzemképessége esetén” eljárással kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.22.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „helyi üzemben történő 
forgalomirányítással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.24.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „önműködő vonatmegállító-
berendezés meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.30.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.36.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.41.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „pályameghibásodás esetén 
elrendelt sebességkorlátozással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.45.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltóhibával” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.5.50.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltó használhatóságának 
megállapításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.51.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „hírközlő berendezések 
meghibásodásával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.59.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „foglalt vágányra járással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.67.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „foglalt vágányra járással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „meghibásodott szerelvénnyel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.75.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „meghibásodott szerelvénnyel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.86.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „állomási áthaladással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.100.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „menetrendi eltéréssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.5.109.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „rendkívüli eseményekkel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.1.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „forgalom alatti pályán való 
munkavégzéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós 
(F.2.6.160.) 
(F.2.6.46.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok áthaladása a 
munkavégzés területén” témakörrel kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.63.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „rendkívüli 
feszültségmentesítéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.71.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „utasok rendkívüli 
kiszállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.96.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „utasok másik vonatba történő 
átszállításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.104.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „utasbalesettel és 
utasrosszulléttel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.116.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „gázolással” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.6.123.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „vészjelző működtetéssel” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.132.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „tűz esetén követendő 
eljárással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.140.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „ajtóhiba, ablaktörés esetén 
követendő eljárással” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.150.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „váltófelvágással” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.164.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „villamos vezérlésű váltók 
helyszíni kézi állításával” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.171.) 

Válassza ki a helytelen állítást, az „állomástávolságú 
közlekedéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.176.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „helytelen irányú 
közlekedéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.6.176.) 
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Válassza ki a helytelen állítást, a „vonatok éjszakai 
üzemszünetben történő közlekedtetésével” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.7.53.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműtelepi tolatásokkal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.3.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműtelepi tolatásokkal” 
kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.10.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „járműmegfutamodás elleni 
Védekezéssel” kapcsolatban! 

Feleletválasztós (F.2.8.21.) 

Válassza ki a helytelen állítást, a „próbafutással” kapcsolatban! Feleletválasztós (F.2.9.9.) 

 

BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. Forgalmi Utasítás  
(VHF/2867-1/2018-NFM) 

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

1. Hol érvényes a MILLFAV F.2. Forgalmi Utasítása! (1.1.) 

2. Kiknek kell az utasítás kijelölt részeit ismernie a vonat- és utasforgalom 

lebonyolításában résztvevő munkavállalók közül? (1.9.) 

3. Ismertesse a következő fogalmakat: Szolgálati főnök, Szolgálati elöljáró. (2.8-

2.9.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi forgalmi menetirányító, KFM 

megbízottja (2.17;2.21.) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi utasforgalom-irányító diszpécser 

(KUD), Forgalmi szolgálattevő (FSZT) (2.18;2.19) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat: Járművezető, Tolatásvezető, Peronőr 

(2.26,2.27,2.22.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: Műszaki ügyeletes, Biztosítóberendezés 

üzemviteli csoportvezető (2.29,2.31.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: Űrszelvény, Rakszelvény (2.33a;2.33b.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: Kezdőpont, végpont, Jobb vágány, bal 

vágány (2.33 d, 2.34.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: Energiadiszpécser, Pályamester (2.28,2.32.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: Vágányzár, Járműtelep, Kitérő (2.39,2.47-

48) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: Felsővezeték, Táplálási szakasz (2.57;2.58.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: Menetrend, Menetrendi nap (2.88-2.89.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemkezdet, üzemidő, üzemszünet! 

(2.90;2.92-2.93.) 

15. Mi minősül rendkívüli eseménynek? (2.96.) 

16. Ismertesse a vezetőfülkében tartózkodás feltételeit! (3.26.) 

17. Ismertesse a szolgálati helyen történő tartózkodásra vonatkozó szabályokat! 

(3.25;3.27-3.28.) 

18. Ismertesse a szolgálati helyen történő tartózkodásra és a szolgálat ellenőrzésére 

vonatkozó előírásokat! (3.25-3.30.) 

19. Ismertesse a szolgálati hely elhagyására vonatkozó szabályokat! (3.27.) 

20. Ismertesse a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! (3.31-3.38.) 
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21. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (3.39-3.40.) 

22. Ismertesse a rendelkezések kiadásával kapcsolatos általános előírásokat és 

szóbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (3.43.-3.49.) 

23. Ismertesse az írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! Mely esetekben kell 

kiadni írásbeli rendelkezést? (3.50-3.54) 

24. Ismertesse a vonal forgalomba helyezésének folyamatát! (4.13-4.19.) 

25. A vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését mikor kell 

megkezdeni, ha a felsővezetők feszültségmentes volt üzemszünetben? (4.13.) 

26. A vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését mikor kell 

megkezdeni, ha a felsővezetők feszültség alatt volt üzemszünetben? (4.13.) 

27. Mikor történik a vonal forgalomba helyezése, és milyen jelentési kötelezettségei 

vannak az állomási személyzetnek? (4.13-4.14.) 

28. Hogyan szállíthatók vonattal a szolgálati küldemények? (4.75-4.77.) 

29. Mikor kell az üzemszüneti munkáknál a felsővezetéket feszültségmentesíteni? 

(4.82.) 

30. Mi a teendő, ha valamely állomáson az utasterek üzemi világítása teljesen 

megszűnik? (5.10.) 

31. Kinek kell jelezni a pálya meghibásodást? Mit kell tartalmaznia a jelentésnek? 

(5.32;5.34.) 

32. Ismertesse a pálya-meghibásodás esetén követendő eljárást! (5.32-5.43.) 

33. Ismertesse a váltó forgalmi szempontból történő használhatóságának feltételeit! 

(5.51.) 

34. Ismertesse a váltóhiba esetén követendő eljárást! (5.50-5.52.) 

35. Mit kell tennie a dolgozónak a pálya, a jelzők vagy egyéb létesítmények 

vonatforgalmat veszélyeztető meghibásodásának észlelésekor? (6.2.) 

36. Mi az eljárás gyanús csomag észlelése, megtalálása esetén? (6.29.) 

37. Mi a teendő, ha a felszínről lefolyó víz mennyisége olyan mértékű, hogy 

veszélyezteti vagy kizárja az üzemeltetését az érintett állomáson? (6.41.) 

38. Ismertesse a forgalom alatti pályára történő ki- és belépésre vonatkozó 

előírásokat! (6.46-6.51.6.54-6.58;6.63,6.68-6.70.) 

39. Munkacsapat-vezető mit köteles ellenőrizni valamennyi munkavállalónál az 

üzemidejű pályára lépés előtt? (6.56.) 

40. Hogyan haladhatnak át a vonatok a munkavégzés területén, üzemidőben végzett 

munkavégzéskor? (6.63.) 

41. Melyek a forgalom alatti pályára történő belépés személyi és tárgyi feltételei? 

(6.56;6.57.) 

42. Ismertesse a rendkívüli feszültségmentesítésre és kikapcsolásra vonatkozó 

általános szabályokat! (6.71;6.73-6.74.) 

43. Mikor kezdhető meg a munka felsővezetéken, vagy annak közelében? (6.73.) 

44. Ismertesse a KFM-en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályait! 

(6.76-6.79.) 

45. Állomási utasterek világításának megszűnésekor, milyen esetben kell az állomást 

lezárni és a vonatokat áthaladtatni? (6.94.) 
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46. Ismertesse az utasbaleset esetén követendő eljárás teljes folyamatát? (6.112-

6.118.) 

47. Ismertesse a gázolás esetén követendő eljárást! (6.119-6.128.) 

48. Ismertesse az eljárást tűz esetén! (6.137-6.139;6.145-6.147.) 

49. Mikor végezhető a vasútbiztosítóberendezésen, karbantartási illetve javítási 

munka? (6.160.) 

50. Ismertesse a villamos vezérlésű váltó helyszíni kézi állítása esetén követendő 

eljárást!  (6.170-6.175) 

51. Mikor kell a földelő szakaszolót bekapcsolni? (7.6.) 

52. Kinek kell a földelő szakaszolót kezelnie? (7.7.) 

53. Melyek a felsővezeték feszültség alá helyezésének feltételei? (7.11-7.14.) 

54. Kinek az engedélyével, hogyan és milyen tárgyi, személyi feltételekkel történik a 

belépés az éjszakai üzemszünetben? (7.25-7.33.) 

55. Ki engedélyezheti az éjszaki üzemszünetben történő belépést, és mivel kell 

rendelkezniük a belépőknek? (7.25-7.27.) 

56. Hogyan történik munkavégzés után a kilépés az éjszakai üzemszünetben? (7.36- 

57. Mit kell tartalmaznia a vágányzár igénylésnek? (7.44.) 

58. Milyen vonatok közlekedhetnek éjszakai üzemszünetben? (7.51.) 

59. Mivel kell minden állomást felszerelni? (10.7.) 

60. Ismertesse a hangrögzítő berendezéssel nem rendelkező hírközlő berendezések 

használatára vonatkozó szabályokat szóbeli rendelkezések kiadása esetében! 

(11.27.) 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 
Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 48 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 36 pont szükséges. 
 

Szóbeli vizsga: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Zrt. MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT F.2. 
Forgalmi Utasítás (VHF/2867-1/2018-NFM) hatálya alá tartozó 
pályahálózaton alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott jelzéseket, 
a figyelmeztető jeleket, egyes egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Tévesztés nélkül ismeri az „Üzemszerű forgalomtól való eltérés” során 
alkalmazandó szabályokat. 



1244 

 
 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését.  
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50.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, 

VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (BKV 

FOGASKEREKŰ VASÚT F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 
Az írásbeli vizsgatevékenység 60 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 

megoszlása: 

• 25 kérdés a Fogaskerekű F.1. sz. Jelzési Utasításból (453.804/1994), 

• 25 kérdés a Fogaskerekű F.2. sz. Forgalmi Utasításból (453.804/1994), 

• 10 kérdés a Fogaskerekű Szolgálati szabályzatból (1/VFFU/2007).  

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a 

feleletválasztós kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a 

helyeset, majd bejelöli, és tovább lép. A kérdések ábrákat, képeket 

tartalmazhatnak A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 

vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Az elérhető maximális pontszám 60 pont.  

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre a vizsgázó 
kiválasztja a megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van 
megfogalmazva, amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A 
hiányzó szavakat a 2 vagy 3 válaszlehetőségben a vizsgázó megtalálja, majd 
onnan kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis 
lehet. A kérdésben megfogalmazott szövegről a vizsgázónak kell eldöntenie, 
hogy annak tartalma igaz, vagy hamis a kérdés megfogalmazása alapján.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a vizsgázó a felajánlott 
2 vagy 3 választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  
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• Ábra azonosítása hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a 
helyes meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.” 

Szóbeli vizsgatevékenység 
A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, 

a vizsgakérdések tételenként megoszlása: 

• 3 kérdés a Fogaskerekű F.1. sz. Jelzési Utasításból (453.804/1994), 

• 3 kérdés a Fogaskerekű F.2. sz. Forgalmi Utasításból (453.804/1994), 

• 2 kérdés a Fogaskerekű Szolgálati szabályzatból 

(1/VFFU/2007). A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos, felelet szerűen adott részletekbe menő kifejtős válaszadások. 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 
 

 

BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása 

Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete és a jelzésekkel kapcsolatos 
általános rendelkezések 

• Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 
Általános rendelkezések 

• Az utasítás hatálya 

• Az utasítás tartalma 

• Az utasítás ismerete 
A jelzők és jelzőeszközök 

• Jelzők és jelzőeszközök 

• A jelzések parancselve 

• A jelzések 

• Távolbalátás korlátozottsága 

• Szabadlátás korlátozottsága 

• A jelzések adása, megfigyelésük 

• Eltérő értelmű jelzések 

• Kétes jelzés 

• Érvénytelen jelzők 

• Használhatatlan jelzők 

• Kézi jelzőeszközök 

• Forgalmi szempontból a jelzők 

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_001
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Fényjelzők és jelzéseik 

• Fényjelzők kialakítása 

• Fényjelzők jelölése 

• Fényjelzők vezérlése 

• Fényjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

• A Fogaskerekű vasútvonalon alkalmazott fényjelzők 

• Főjelzők 

• Főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

• Állomásköz fedező jelzők jelzései 

• Tolatásjelzővel egyesített állomásköz fedezőjelző jelzései 

• Tolatásjelzők 

• Tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

• Tolatásjelzők jelzései 

• Visszatolás jelző 

Egyéb jelzők és jelzéseik 

• Útátjáró fedező jelzők 

• Próbamenet határjelző 

• Váltójelzők 

• Utas tájékoztató jelző 

• Biztonsági határjelző 

• Lejtésjelző 

• Megállóhely jelző 

• Szakaszszigetelő jelző 

• Feszültséghatár jelző 

• Vágányzáró jelző 

• Tolópad jelző 
Érvénytelen és használhatatlan jelzők, jelzőeszközök, és velük adható 

jelzések 

• "Megállj!" jelzés, 

• "Lassan! "jelzés, 

• "Szabad!" jelzés, 

• A pályán munkások dolgoznak jelzés 
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A Fogaskerekű dolgozóinak kézi jelzései 

• "Megállj!" jelzés a közúti járművek részére, 

• "Megállj!" jelzés, 

• "Közeledj felém!" jelzés 

• "Távolodj tőlem!" jelzés 

• "Lassan!" jelzés 
A mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései 

 

Figyelmeztető jelek 

• Szigeteltsínre figyelmeztető jel 

• Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 

• Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 

• Szelvény jel 
Melléklet 

• : Szolgálatban levő személyek felszerelése jelzőeszközökkel 
 

BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.2. Forgalmi Utasítás 
Általános rendelkezések 

• Az utasítás hatálya 

• Az utasítás tartalma 

• Az utasítás ismerete 

• Az utasítás rendelkezéseinek értelmezése 

• Az utasítás kezelése 

• Felügyeleti hatóságok 

• A forgalmi szolgálat feladata, ellátásának feltételei 

• Forgalmi szolgálat feladata 

• A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 
Fogalom Meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése 

szempontjából 

• Forgalmi szolgálat ellátásának rendje 

• Jelentkezés szolgálatra 

• Szolgálat átadása, átvétele 

• Szolgálati fegyelem 

• Magatartás forgalmi szolgálat ellátása közben 

• Szolgálati hely elhagyása 

• Figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben 

• Megbetegedés, rendkívüli körülmény 
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• Felelősség szolgálat ellátásáért 

• Rendelkezésre jogosultak felelőssége 

• Rendelkezések kiadása 

• Szóbeli rendelkezések kiadásának rendje 

• Írásbeli rendelkezések kiadásának rendje 
A forgalmi szolgálat ellátása 

• A forgalmi szolgálat feladata 

• A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 

• Az önálló szolgálatvégzés feltételei 

• Szolgálatra jelentkezés 

• Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása 

• Betegség bejelentése 

• Szolgálat átadás, - átvétel 

• Szolgálati helyen történő tartózkodás 

• Szolgálat ellenőrzése 

• Szolgálati fegyelem 

• Szolgálati felelősség 

• Szolgálati út 
Rendelkezések 

kiadása 

• Általános rendelkezések 

• Szóbeli rendelkezések 

• Szóbeli rendelkezések kiadása rádiótelefonon keresztül 

• Írásbeli rendelkezések 

Szolgálat ellenőrzése 

Üzemszerű forgalom 

Általános rendelkezések 

Menetrend. Vonatok összeállítása, jelölése 

• Menetrend 

• Szolgálati menetrend 

• Menetrend hirdetmény 

• Menetrendi anyag szétosztása, kezelése 

• Menetrend betartása 

• Menetrend életbeléptetése, módosítása, jóváhagyása 

• Vonatok számozása 
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• Vonatok jelölése 
Menetrend szerinti forgalom beindítása 

• Vonatok közlekedtetése 

• Vonatok végállomásról való indítása 

• Magatartás menet közben 

• Megengedett sebesség 

• Behaladás megállóhelyekre, megállás 

• Vonattalálkozások 

• Vonatok menetrendtől eltérő visszafogása 

• Tiltott egyidejű menetek 

A menetrend szerinti forgalom leállítása 

Karbantartási munkák megszervezése 

Eltérés az üzemszerű forgalomtól 

Jelző és biztosító berendezések meghibásodásai 

• Számítógépes vezérlés meghibásodása 

• Automatikus vezérlés meghibásodása 

• Váltók egyedi állítása 

• Fénysorompók meghibásodása 

• Jelzők meghibásodása 
Számlált kezelés 

• Hírközlő berendezések meghibásodásai 

• Vonat rádiótelefonjának meghibásodása 

• Diszpécser rádiótelefonjának meghibásodása 

• Jelentés rádiótelefon meghibásodása esetén 

• Pályatelefon meghibásodása 

• Hangrögzítő berendezés meghibásodása 

• Forgalom fenntartásának feltételei 

• Pályahiba estén követendő eljárások 

• A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás 

• Közlekedés vízzel elöntött pályán 

• Sebességkorlátozások 

• Közlekedésjavítás alatt álló pályán 

• Felső vezeték hiba 

• Hálózati feszültség kimaradás 

• Foglalt vágányra való rájárás 
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• Foglalt vágányra való rájárás elrendelése 
 

Vonatkésés, keresztezés áthelyezése, vonat meghibásodás esetén követendő 
eljárás 

• Vonatkésés 

• Keresztezés áthelyezése 

• Vonat meghibásodások 
Rendkívüli események  

Általános rendelkezések 

• Rendkívüli feszültségmentesítés 

• Általános szabályok 

• Diszpécseren keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 

• Elektrikus által kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 

• Feszültség kimaradásból származó feszültségmentesség esetén 
követendő eljárás 

• Zárlat következtében előállott feszültségmentesség esetén követendő 
eljárás 

• Váltók meghibásodásai 

• Váltók kézi állítása 

• Váltó kiszögelése 

• Le nem zárt váltón való közlekedés 
Utasok rendkívüli kiszállítása 

Eljárás utas baleset, összeütközés, kisiklás, tűz esetén 

Eljárás utas baleset estén 

• Összeütközés 

• Vonatmegfutamodás 

• Kisiklás 

• Eljárás tűz esetén 

• Tűz a vonaton 

• Tűz a pálya mentén 
Eljárás a sínáramkör meghibásodása ( álfoglaltság ) esetén 

• Eljárás vészcsengő működtetése, ajtó meghibásodása vagy ablaktörés 
esetén 

• Eljárás, ha a vészcsengőt működtették 

• Eljárás, ha a vonat ajtói meghibásodtak 

• Eljárás ablaktörés esetén 
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Közlekedés zord időjárási viszonyok esetén  
 

Járműtelepi mozgások, próbafutás 

• Általános rendelkezések 

• Vonatok összeállítása 

• Rugós terelő 

• Tolópad 

• Próbafutás 
Utasforgalom lebonyolítása 

• Utasok védelme 

• Utazási feltételek 

• Vezetőfülkében tartózkodás 

• Utas tájékoztatás, hirdetmények elhelyezése 

• Talált tárgyak kezelése 

• Utas kárigénye 
Szolgálati okmányok 

• Szolgálati napló 

• Hiba előjegyzési könyv 
3.sz.melléklet 

 
BKV ZRt. Fogaskerekű vasút. Szolgálati 

Szabályzata  

 

Általános rendelkezések 

A szabályzat tartalma, hatálya 

• A szabályzat tartalma 

• A szabályzat hatálya 

• A szabályzat ismerete 
A járműszemélyzet általános feladatai munkavállalók kötelességei 

• Felelősség 

• Szolgálati kötelességek 

• Tilalmak 

• Szolgálati út 

• Szolgálati felettesek 

• Felszerelések 
A szerelvények átvétele és leadása 

• Általános rendelkezések 

• A jármű teljes átvétele és leadása 
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• Az utastér ellenőrzése 

• Vészjelző készülékek ellenőrzése. 

• A működéspróba menete. 

Vonatok leadása 

A szerelvény átvétele járművezető váltáskor 

Járművezető kötelességei a vonatközlekedés közben 

• A vonat vezetése 

• Megállóhelyen való tartózkodás, indítás 

• Vonat behaladása megállóhelyre 

• Visszafogás 

Rendkívüli események 

Kényszermegállás vonalon 

Várakozás 

Utasok rendkívüli kiszállítása 

• Általános rendelkezések 
Segélyvonat közlekedtetése 

Jármű tűzjelzés esetén követendő eljárás 
Munkavédelem 

Általános rendelkezések 

• Tilalmak 

• Járműtelepi tárolóhely 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 
 

BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása 
 

Írásbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (Válassza ki a 
helyes választ) (1.) 

2. Mit tartalmaz a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (2.) 

3. Kikre nézve kötelező érvényűek az Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési 
utasításában foglalt jelzések? (3.) 

4. Milyen jelzéseket tartalmaz a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (4.) 

5. Ki számít az utasítást jóváhagyó szervnek? (5.) 

6.  Ki jogosult életbe az utasítás módosítására vagy hatálytalanítására? (6.) 

7.  Hogyan és ki köteles közölni az utasítás módosítását vagy hatálytalanítását az 
érdekelt dolgozókkal? (7.) 

8.   Hogyan kell életbe léptetni a jóváhagyott utasítást? (8.) 
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9.  Mely dolgozókat kell ellátni az utasítással? (9.) 

10.  Kik részére kötelező az utasítás teljes körének ismerete? (10.) 

11.  Ki lehet az aki az utasítás értelmezésében felmerülő vélemény különbség esetén 
iránymutatást ad a helyes értelmezésről? (11.) 

12. Jelzőnek minősül az ábrán látható tárgy?) (12.) 

 

 

 

13. Kézi jelzőeszköznek minősül az ábrán látható tárgy?  (13.) 

 

 

 

14. A jelzők és a jelzőeszközök jelzése parancs, mely azonnali és feltétlen 
végrehajtást követel, ezért a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozónak 
minden rendelkezésére álló eszközzel biztosítania kell a jelzőkkel és 
jelzőeszközökkel kapott parancsok azonnali és maradéktalan végrehajtását. (14.) 
(Igaz-hamis mondatrész választás) 

15. A jelzéseket a végrehajtáshoz szükséges időben, az utasításban meg határozott 
helyen, módon és egyértelműen kell adni mert különben a jelzés könnyen kétes 
jelzésként értelmezhető. (15.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

16. A jelzésekkel elkövetett mindennemű visszaélés, vagy jelzésekkel közölt 
parancsok azonnali végrehajtásának elmulasztása súlyos fegyelmi vétség, ezért 
azokat azonnal adni kell amennyiben szükséges. (16.) (Igaz-hamis mondatrész 
választás) 

17. A vasút üzemében csak az utasításban rendszeresített jelzéseket szabad 
alkalmazni, ezért ha más jelzést kívánnak használni, ahhoz a jóváhagyó hatóság 
engedélye szükséges. (17.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

18. Idegen vasúttal közösen használt pályán alkalmazható jelzésekre és 
figyelmeztető jelekre vonatkozó rendelkezéseket külön Végrehajtási Utasításban 
kell szabályozni, mert azok biztosan eltérnek a Fogaskerekű Vasútétól. (18.) (Igaz-
hamis mondatrész választás) 

19. A látható jelzéseket nappal is a sötétben alkalmazandók szerint kell adni ha a 
szabadlátás vagy a távolbalátás korlátozott, mert így könnyebben észrevehetők, 
és jobban elkülönülnek a környezettől. (19.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

20. A sötétben alkalmazandó jelzéseket kell adni a fényjelzőkön állandóan, mert 
alakjuk távolról ha a távolbalátás korlátozott, nem jól kivehető. (20.) (Igaz-hamis 
mondatrész választás) 
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21. Korlátozottnak kell-e tekinteni a távolbalátást, ha a napszaknak megfelelő 
jelzéseket nem lehet látni, mert a főjelző fényei nem világítanak? (21.) (Igaz-hamis 
mondatrész választás) 

22. Korlátozott a szabadlátás, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket nem lehet üzemi 
fékút távolságról látni vagy biztosan felismerni, ha azt köd okozza? (22.) 
(Igaz/Hamis) 

23. A hallható jelzések adásmódja nappal és sötétben is teljesen azonos. Adhatók 
jelzősíppal és jelzőcsengővel, és az ezekkel adott jelzések mindegyike önálló 
jelentéssel bír. (23.)   

24. A fogaskerekű vasút üzemében a látható jelzések adása fény, vagy alakjelzéssel 
történhet…(24.) (Igaz/hamis) 

25. A fogaskerekű vasút üzemében a jelzők lehetnek egy vagy két optikásak, ez alól 
kivétel a svábhegyi F2D jelző. (25.) (Igaz/hamis) 

26. Az alakjelzők meghatározott ábrával közlik a hozzájuk rendelt parancsokat. (26.) 
(Igaz/hamis) 

27. Kézi jelzés adása közben ügyelni kell arra hogy a jelzés része vagy….ne váljék 
…, mert akkor a jelzés más értelmet kaphat. (27.) (Helyettesítse be!) 

28. Ha kézjelzést adunk, akkor a testünkkel és arcunkkal a …felé fordulva kell azt 
adni. (28.) (Helyettesítse be!) 

29. Amennyiben egy jelzőn, jelzőeszközön a szabvány szerinti színű jelzőüveg 
elrepedt, az ideiglenesen pótolható az eredeti színnel közel megegyező színű 
jelzőüveggel, vagy szükség esetén ki kell kapcsolni…(29.) (Igaz/hamis) 

30. Meddig kell figyelni a jelzést? (30.) 

31. Az egy időben adott de eltérő értelmű jelzéseket ….kell tekinteni, és a forgalom 
biztonsága szempontjából …kell figyelembe venni.(31.) (Helyettesítse be!) 

32. Kétes a jelzés ha annak értelme nem világos, vagy más jelzéssel 
összetéveszthető? (32.) (Igaz/Hamis) 

33. A jelzőket …szempontból feloszthatjuk főjelzőkre, tolatási jelzőkre, és 
…jelzőkre.(33.) (Helyettesítse be!) 

34. A …a vonatforgalmat szabályozzák, ezek a jelzők a vágányfoglaltsággal és a 
váltókkal …kapcsolatban vannak.(34.) (Helyettesítse be!) 

35. A …jelzők a tolatási mozgásokat szabályozzák. A hozzájuk tartozó … és váltókkal 
kényszerkapcsolatban vannak.(35.) (Helyettesítse be!) 

36. Az …jelzők a járművek közlekedése során valamilyen tevékenység …adnak 
parancsot.(36.) (Helyettesítse be!) 

37. ….szempontjából megkülönböztetünk …, félig önműködő, és nem önműködő 
jelzőket.(37.) (Helyettesítse be!) 

38. A forgalom lebonyolításában részt vevő minden dolgozónak tudnia kell, hogy hol 
milyen jelzők vannak.(38.) (Igaz/hamis) 



1256 

 
 

39. Ha az utasítás másként nem rendelkezik, a jelzőket azon vágány mellett vagy 
felett kell elhelyezni, amelyikre a jelző jelzése vonatkozik…(39.) (Igaz/hamis) 

40. Amennyiben az utasítás másként nem rendelkezik, a jelzők helyére vonatkozó 
rendelkezések érvényesek a ….(40.) 

 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? A 
jelző árbocán „D” jelölés látható.(41.) 

 

 

 

 

 

 

42. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? A 
jelző árbocán „F2” jelölés látható.(42) 

 

 

 

 

 

43. Ön a képen látható jelzőt látja. A jelző árbocán “V” jelölés 
található. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? (43.) 

 

 

 

 

 

 

 

44. Ön a az E/Ü jelű jelzőt előtt áll. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? (44.)  
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45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? (45). 

 

 

 

 

 

 

 

46. Ön az E/Ü tolatásjelző előtt áll. Merre akar menni? (46.) 

47. Ön az F/Ü tolatásjelző előtt áll. Merre fog haladni? (47.) 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? (48.) 

 

 

 

49. Ön a G jelű tolatásjelző előtt áll. Hol van éppen?(49.) 

50. Mi a teendő ha egy fényjelző sötét és nincs rajta semmilyen egyéb jelzés? (42.) 

51. Ki és hogyan köteles folyamatosan ellenőrizni a fényjelzők üzemképes állapotát? 
(43.) 

52. Milyen szabályozás tartalmazza a jelzőberendezés kezelésére vonatkozó 
szabályokat? (44.) 

53. Mely jelzők a főjelzők, milyen kialakításúak, és milyen alapállásúak? (45.) 

54. Hogyan haladhat el főjelző mellett? (46.) 

55. Egészítse ki a mondatot! Az ….fedezőjelzők a kitérők menetirány szerinti 
…vágányának végén, valamint a végállomások …vágánya mellett vannak 
elhelyezve.  (47.) (Helyettesítse be!) 

56. Vonatával a képen látható jelzéshez érkezik. Mi a teendője? (48.) 
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57. Mit jelent a képen látható jelzés az Ön számára? (48.) 

 

 

 

 

 

 

58. Mit jelent a képen látható jelzés az Ön számára? (48./A)  

 

 

 

 

59. Mit jelent az állomásköz felezőjelzőn 1 villogó zöld fény? (48./B) ) 

60. Mely jelzőket hívjuk tolatási jelzőknek? (49.)  

61. Mi célt szolgálnak a tolatásjelzők? (50.)  

62. Milyen jelzés látható az ábrán? (51.)  

 

 

 

 

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (51.)  

 

 

 

 

64. Egészítse ki a mondatot! A Városmajor állomáson ….szerelvény mozgását 
szabályozza, egyben a tolatási mozgás határát jelzi. A menetrend szerint 
közlekedő vonatok esetén a jelző állása …(52.) 
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65. Milyen jelzés látható az ábrán látható „V” jelzőn?? (53.)  

 

 

 

 

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (53.)  
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67. Válassza ki a helytelen állítást! (54 

68. Egészítse ki: Az útátjáró fedezőjelzők az állomási illetve vonali 
…kényszerkapcsolatban vannak (55.)  (Helyettesítse be!) 

69. Milyen jelzés van a képen? Mi az értelme? (56.) 

 

 

 

 

 

 

 

70. Milyen jelzés van a képen? Mi az értelme? (56.) 

 

 

 

 

 

71. Hogyan értelmezi, ha az útátjáró fedezőjelzőn egy fény sem világít? (56.) 

72. Ha az állomásköz fedezőjelző működik, milyen jelzések jelenhetnek meg az 
állomásköz fedezőjelzővel egy árbocon elhelyezett útátjáró fedezőjelzőn, és 
melyik optikákon? (57.) 

73. Ha az állomásköz fedezőjelző nem működik, milyen jelzések jelenhetnek meg az 
állomásköz fedezőjelzővel egy árbocon elhelyezett útátjáró fedezőjelzőn, és 
melyik optikákon? (57.) 

74. Mit jelez a próbamenet határjelző? (58.) 

75. Milyen jelző előtt áll? Értelmezze a kapott jelzést! (59.)  

 

 

 

76. Melyik az a jelző, amely a végállomások bejárati váltóinál van elhelyezve, és a 
váltó irányát jelzi? (60.)  
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77. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (61.) 

 

78. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (61.)  

 

 

79. Milyen jelző van a képen? (62.)  

 

 

80. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (63.)  

 

 

81. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (63.)  

 

 

 

80. Hol helyezik el az ábrán látható jelzőt? (64.) 

 

 

 

 

81. Egészítse ki: A biztonsági határjelző fehér…fehér mázolású gerenda vagy 
síndarab. (65.) 

82. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (66.) 

 

 

 

 
  



1262 

 
 

83. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (67.) 

 

 

 

 

 

84. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (68-69.) 

 

 

 

85. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (70-71.) 

 

 

 

 

86. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (72.) 

 

 

 

 

87. Milyen célt szolgál a tolópad jelző? (73.) 

88. A képen látható jelzést látja a tolópad előtt. Mi a jelzés értelme? (74.) 
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89. A képen látható jelzést látja a tolópad előtt. Mi a jelzés értelme? (74.) 

 

 

 

 

 

90. Milyen jelző látható a képen? Mi a teendője? (75.) 

 

 

 

 

 

91. Milyen jelzőket kell érvénytelenítő jelzéssel megjelölni? (76.) 

92. Meghaladhatja-e az érvénytelen jelzőt, ha azon szabályszerű érvénytelenítő 
jelzések vannak elhelyezve? (77.) 

93. ….a jelző, ha jelzést adó alkatrésze sérült vagy törött, illetve bármely ok miatt nem 
kezelhető. (78.) 

94. A “Megállj!”, “Lassan!”, “Szabad!”, és a “Pályán munkások dolgoznak!” jelzések 
mindegyike pályán elhelyezett jelzőeszközzel is adható. (79.) 

95. Vágánytengelyben elhelyezett kitűzött fehér szegélyes kör alakú vörös tárcsához 
érkezett. Mi a teendője? (80-81.) 

96. Vonatával az ábrán szereplő jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (82-83.) 

 

 

 

 

 

97. Vonatával az ábrán szereplő jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (84.) 
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98. A lassúmenet elrendelését hogyan kell kitűzni? (85.) 

99. Az ábrán látható jelzést látja. Mit jelent, és mi a teendője? (86.) 

 

 

 

 

 

 

100. A járművekre felszerelt jelzésekkel adhatók ….és ….jelzések. (87.) (Egészítse 
ki!) 

101. A vonat elejének megjelölését a haladási irány határozza meg. A vonat …két 
fehér fényű, a vonat…2 db vörös fényű lámpával kell megjelölni.(88.) (Egészítse 
ki!) 

102. Ki és mikor köteles ellenőrizni a szerelvény megjelölését? (89.) 

103. Mi a teendő ha a járművezető vagy más vonatmegfigyelésre kötelezett dolgozó 
jelzési hiányosságot vesz észre a vonatnál? (90.) 

104. Ki és mikor köteles ellenőrizni a szerelvény megjelölését? (90.) 

105. Hogyan közlekedhet egy vonat jelzési hiányossággal? (90.) 

106. Mikor kell “Figyelj!” Jelzést adni? Mi a teendő ha a vonat hangjelzést adó 
berendezése meghibásodott? (91.) 

107. Melyek az alábbiak közül a kézi jelzőeszközök? (92.) 

108. Milyen jelzéseket lehet adni kézi jelzőeszközökkel? (93.) 

109. Mikor kell “Megállj!” Jelzést adni a közúti járművek részére? (94.) 

110. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (95.) 

 

 

 

 

 

111. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (96-97.) 
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112. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (98-99.) 

 

113. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (100-101.) 

 

 

 

 

 

114. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (102-103.) 

 

 

 

 

 

115. Meddig kell adni a “Lassan!” Jelzést? (104.) 

116. Rádiótelefon kapcsolat megléte esetén milyen jelzés kivételével mellőzhetők a 
kézijelzések? (105.) 

117. Tájékoztató szerepet töltenek be, vagy pedig valamely forgalmi feladat 
végrehajtására hívják fel a megfigyelésükre kötelezett dolgozók figyelmét. Ezek a: 
(106.) 

118. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (107.) 
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119. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (108-109.) 

 

 

 

 

 

120. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (110-111.) 

 

 

 

121. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (112.) 

 

 

 

 

 

122. Mivel kell felszerelni a fogaskerekű vasút diszpécserét? (1.sz. melléklet.) 
 
 

Szóbeli vizsgakérdések 

 

 

1. Hol érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása? (1.1.) 

2. Kikre érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása? (1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (3,.4.)Mi az előírás a Fogaskerekű 

vasút F.1. Jelzési Utasítás ismeretére vonatkozóan? (10.) 

4. Ismertesse a jelzések szerepére és megfigyelésére vonatkozó 

előírásokat! (14) 

5. Ismertesse a jelzés parancselvét és a jelzésekkel szembeni 

követelményeket! (15,16) 

6. Ismertesse a kézi jelzések adásával szembeni követelményeket! ( 27,28) 

7. Ismertesse az eltérő értelmű egyidejű jelzések esetén követendő eljárást! 

( 31) 

8. Ismertesse a kétes jelzés fogalmát és a követendő eljárást!( 32) 
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9. Hogyan csoportosítjuk a jelzéseket és mikor milyen jelzést kell alkalmazni? 

(18,,20) 

10. Ismertesse a távolbalátás és a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! 

(21,22) 

11. Ismertesse a jelző, jelzőeszköz, figyelmeztető jel fogalmak jelentését! 

(12,13) 

12. Csoportosítsa a jelzőket forgalmi szempontból és jellemezze a 

csoportokat! (33) 

13. Csoportosítsa a főjelzőket rendeltetésük szerint és jellemezze a 

csoportokat! ( 34) 

14. Csoportosítsa a főjelzőket működés szempontjából és jellemezze a 

csoportokat!( 37) 

15. Ismertesse a főjelzőket, illetve a velük adható jelzéseket! (41 - 48b) 

16. Ismertesse a tolatási jelzőket, illetve a velük adható jelzéseket!(49,50) 

17. Sorolja fel az egyéb jelzőket! ( 54) 

18. Ismertesse az "Útátjáró fedező" jelzőket és a velük adható jelzéseket! (55 

- 57) 

19. Ismertesse a "Próbamenet határjelző"-t és jelzését!(58) 

20. Ismertesse a "Váltójelzők"-et és a velük adható jelzéseket! (60 – 61) 

21. Ismertesse az "Utastájékoztató" jelzőket és a velük adható jelzéseket! (62 

– 63) 

22. Ismertesse a Biztonsági határjelző kialakítását, elhelyezését, jelzését! ( 

64,65) 

23. Ismertesse a "Lejtésjelzők"-et!66) 

24. Ismertesse a "Megállóhely" jelzőt! ( 67) 

25. Ismertesse a Szakaszszigetelő jelző kialakítását, alkalmazását, jelzését! 

F1 68,69 

26. Ismertesse a "Feszültséghatár" jelzőt!, és jelentését (70,71) 

27. Ismertesse a Vágányzáró jelző kialakítását, elhelyezését, jelzését! 72) 

28. Ismertesse a "Tolópad" jelzőt és jelzéseit! ( 73,74) 

29. Ismertesse a jelzők elhelyezésére vonatkozó előírásokat! ( 39) 

30. Ismertesse a főjelzők jelölésére és láthatóságára vonatkozó előírásokat! 

(41,42) 

31. Ismertesse a főjelzők továbbhaladást engedélyező jelzéseit! (46 – 53) 

32. Ismertesse a főjelző továbbhaladást tiltó jelzését és a főjelzők jelzési 

parancsainak értelmezésére vonatkozó előírásokat! ( 46 - 53) 

33. Ismertesse az érvénytelen jelzőkre vonatkozó előírásokat!( 75,76,77) 

34. Ismertesse a használhatatlan jelzőkre vonatkozó előírásokat! ( 78) 

35. Sorolja fel a járművekre szerelt jelzőeszközöket és a velük adható 

jelzéseket! (87,88,91) 

36. Ismertesse a járművön lévő jelzési hiányosság esetén követendő eljárást!( 

89,90) 

37. Ismertesse, a Pályán dolgoznak jelzőeszközt jelzését és alkalmazását! ( 86) 
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38. Ismertesse a közúti járművek részére adható "Megállj!" jelzést! ( 94,95) 

39. Hogyan kell a fogaskerekű vonat részére "Megállj!" jelzést adni, és 

ismertesse annak jelentését is? (96,97) 

40. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott lassan jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 82,83) 

41. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott szabad jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 84,84) 

42. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott megállj jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 80,81) 

43. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse, részletesen a Távolodj tőlem 

jelzést! (100,101) 

44. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse, részletesen a Közeledj felém 

jelzést! (98,99) 

 

45. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse részletesen a Lassan jelzést! 

(102,103,104,105) 

46. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse részletesen a Megállj! jelzést! 

(96,97) 

47. Ismertesse a kézi jelzések alkalmazására vonatkozó előírásokat! (27,28.30) 

48. Ismertesse a járművezetők hangjelzéseit, adásmódjukat, alkalmazásukat! 

(91) 

49. Ismertesse a figyelmeztető jel fogalmát, és a szigeteltsínre figyelmeztető jelet! 

50. Ismertesse Nagyfeszültségre figyelmeztető jel és az Űrszelvénybe nyúló 

létesítményre figyelmeztető jel kialakítását, elhelyezését, jelentését! (109 - 

112) 

51. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a szolgálatban lévő dolgozókat? 

(1sz melléklet) 

 
BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.2. Forgalmi Utasítás 

 

Írásbeli vizsgakérdések 
 

1. Az F.2. Forgalmi utasítás hatálya kiterjed a fogaskerekű vasút …valamint a 
kapcsolódó …illetve …vágányok területére. (1.) (Egészítse ki!) 

2. A fogaskerekű vasút .…közforgalmú vasút, amely független, zárt pályával 
kialakított ….lebonyolítására szolgál. (2.) (Egészítse ki!) 

3. Az utasítás tartalmazza azokat a részletes szabályokat, melyek a ….szolgálat 
szervezésének, irányításának, végzésének és …lebonyolításához szükségesek. 
(3.) (Egészítse ki!) 

4. A …vonatkozó rendelkezések érvényesek valamennyi … közlekedő egyéb 
menet személyzetére is. (4.) (Egészítse ki!) 
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5. A …vonatkozó rendelkezések érvényesek valamennyi vonatként közlekedő 
egyéb menet ….is. (5.) (Egészítse ki!) 

6. A vasút üzemére vonatkozó valamennyi utasításnak meg kell felelnie jelen 
utasítás követelményeinek. (6.) (Igaz/Hamis) 

7. Az Utasítást az .…Vasúti Szabályzatban meghatározott hatóság hagyja jóvá. (7.) 
(Egészítse ki!) 

8. Az utasítás .…illetve hatálytalanítására a jóváhagyó hatóság illetékes. (8.) 
(Egészítse ki!) 

9. A jóváhagyó hatóság hozzájárulása nélkül, az utasításban szervezeti változás 
miatt át szeretnénk írni egy szervezeti egység megnevezést. Megteheti a BKV?. 
(9.) 

10. Amennyiben az utasításon változtatást eszközölnek, azt ki és hogyan közli az 
érdekelt dolgozókkal?. (10.) 

11. Melyek lehetnek a felsoroltak közül az Utasítás kiegészítő segédkönyvei?. (11.) 

12. Végrehajtási utasítást kell kiadni, ha az érvényben lévő szabályozások 
tartalmaznak a munka elvégzésére szabályokat, de valamely helyzetben azok 
alkalmazása nem célszerű. (12.) (Igaz/hamis) 

13. Milyen szabályozás tartalmazza a végrehajtási utasítások kiadására vonatkozó 
rendelkezéseket?. (13.) 

14. Hogyan közlik a járművezetéssel és jármű karbantartással összefüggő munkát 
végző munkavállalókkal a jármű kezelésére vonatkozó, a forgalmi szakterülettel 
egyeztetett szabályokat? (14.) 

15. Milyen szabályozást kell kiadni, a biztosítóberendezés kezelésére, és mit kel 
tartalmazzon?. (15.) 

16. Mi szabályozza a kezelési utasítás kiadását? (16.) 

17. Milyen szabályozás tartalmazza az üzemben használható jelzéseket, ezek 
alkalmazására és értelmezésére vonatkozó rendelkezéseket? (17.) 

18. Kötelező-e az utasítás teljes szabályozási körének ismerete a forgalom 
lebonyolításában résztvevőkre? Kinek a részére nem kötelező a teljes ismerete?. 
(18.) 

19. Ki köteles állást foglalni abban az esetben ,ha az utasítás rendelkezéseinek 
értelmezésében vélemény különbség merül fel?. (19.) 

20. Ki és hogyan lépteti életbe az utasítást? (20.) 

21. Kit kell ellátni az utasítással? (21.) 

22. Hogyan kell szabályozni az utasítás kezelését, elosztását, átadás átvételét? (22.) 

23. Ki gyakorolja a közvetlen felügyelettel és irányítási jogot? (23.) 

24. Milyen jogkörrel rendelkeznek a felügyeleti hatóság tagjai a vasútnál? (24.) 

25. Az intézkedési joggal rendelkezők intézkedéseinek végrehajtása előtt mi a 
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teendő? (25.) 

26. Mit kell forgalmi szolgálat alatt érteni? (26.) 

27. Válassza ki a helytelen állítást! Mi a forgalmi szolgálati feladata? (27.) 

28. Mi tartalmazza a forgalmi szolgálat ellátásának szakmai feltételeit, valamint a 
kiképzésre és oktatásra vonatkozó tudnivalókat?(28.) 

29. Mit kell érteni a “vállalat” kifejezésen? (29.) 

30. Mit kell érteni a vállalatvezetés rendszere kifejezésen? (30.) 

31. Mit kell érteni a “illetékes szakterület” kifejezésen? (31.) 

32. Mit kell érteni a “illetékes szakterület vezetője” kifejezésen? (32.) 

33. Mit kell érteni a “Vállalati utasítás” kifejezésen? (33.) 

34. Mit kell érteni a “forgalmi kiképzés” kifejezésen? (34.) 

35. Mit kell érteni a “szolgálati főnök” kifejezésen? (35.) 

36. Mit kell érteni a “szolgálati elöljáró” kifejezésen? (36.) 

37. Mit kell érteni a “feljebbvaló” kifejezésen? (37.) 

38. Mit kell érteni a “dolgozó” kifejezésen? (38.) 

39. Milyen jogkörei vannak a fogaskerekű vasút forgalmi diszpécserének? (39.) 

40. Mit kell érteni a “járművezető” kifejezésen? (40.) 

41. Mit kell érteni a “fogaskerekű pálya és jármű” kifejezésen? (41.) 

42. Mit kell érteni a “nyomtávolság” kifejezésen? (42.) 

43. Az űrszelvény a vasúti pálya mellett és ….szabadon tartandó térnek a pályára 
…metszete. (43.) (Egészítse ki!) 

44. Rakszelvénynek nevezzük az érvényes …belül, a járművekkel és …elfoglalható 
térnek a …merőleges metszetét. (44.) (Egészítse ki!) 

45. Végállomás alatt, a pálya két …lévő, …rendelkező vonatok utascseréjére 
berendezett szolgálati helyet értjük.  (45.) (Egészítse ki!) 

46. Forgalmi kitérőnek nevezzük a vonalon azt a helyet, ahol ….segítségével …tesz 
lehetővé. A forgalmi kitérő egyben utas cserére kiépített és kijelölt hely. (46.) 
(Egészítse ki!) 

47. Kizárt forgalmi kitérő alatt azt a forgalmi kitérőt értjük, amely …azonos állásban 
elektromos vagy mechanikus úton …vannak. (47.) (Egészítse ki!) 

48. Kizárható-e egymással szomszédos két forgalmi kitérő a forgalomból egy 
időben? (47.) 

49. Megállóhelynek nevezzük, a …vonalon csak utas cserére kiépített és kijelölt 
helyet. Utasforgalom szempontjából a …..és a végállomás is megállóhelynek 
minősül. (48.) 
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50. Járműtelep alatt, a vasúti járművek …., vizsgálatára és ….szolgáló kocsiszínt és 
a hozzá tartozó vágányhálózatot értjük. (49.) 

51. Hogyan kell szabályozni a különböző vontatási feszültségek kapcsolódási 
pontjain és azok körzetében a közlekedést? (49.) 

52. Mit értünk ez alatt a definíció alatt? A két szomszédos forgalmi kitérő vagy 
végállomás és forgalmi kitérő területe között lévő pályarész, illetve a kizárt 
forgalmi kitérő területe. (50.) 

53. Vágányútnak nevezzük azt a vonatok részére …és általuk …pályaszakaszt, 
amely biztosítja a vonatok biztonságos közlekedését. (51.) 

54. Hegymenetben minden behaladási váltó a 2. számot kapja. (52.) (Igaz/hamis) 

55. …váltó az a váltó, amely vonatvágányúttal, vagy kitérő kizárással elektromos 
úton …van. (53.) (Egészítse ki!) 

56. Le nem zárt váltó az a váltó, amely csak kitérő kizárással van elektromos úton 
biztosítva. (54.) (Igaz/hamis) 

57. A vonalon alkalmazott biztosítóberendezés üzemmódjai: (55.) 

58. . ….saru az a járműtelep vágányait védő szerkezet, amely …..a megfutamodott 
járművet a pálya elhagyására kényszeríti. (56.) (Egészítse ki!) 

59. Melyik a vonal kezdő, illetve végpontja? (57.) 

60. Hogyan határozzuk meg a menetirány szerinti jobb és baloldalt? (58.) 

61. Mit kell érteni a “hegymenet” kifejezésen? (59.) 

62. Mit kell érteni a “völgymenet” kifejezésen? (60.) 

63. Mit kell érteni a “vágányzár” kifejezésen? (61.) 

64. Mit kell érteni a “tolatás” kifejezésen? (62.) 

65. Mivel rendelkezik a vonat, amely megkülönbözteti a szerelvénytől? (63.) 

66. Forgalmi szempontból vonatként kell közlekedtetni a… (63.) 

67. Megkülönböztetünk … és … vonatokat. (63.) (Egészítse ki!) 

68. Rendes vonat az a vonat, amely … vagy csak …napokon illetve meghatározott 
…naponként vagy a napnak valamely szakában … menetrend szerint közlekedik. 
Minden más vonat …vonat. A rendes vonatokat az utazási…betartása mellett 
bárki igénybe veheti (64.) (Egészítse ki!) 

69. A rendkívüli vonat …menetrend alapján közlekedik. Menetrendjét a … állítja 
össze, és írásbeli … adja ki. (65.) (Egészítse ki!) 

70. Milyen vonatról van szó? Általában megrendelésre közlekedik. Indulási idejét a 
megrendelő kérése alapján a forgalmi szempontok figyelembe vételével 
határozzák meg. Rajta csak a megrendelők utazhatnak. (65.) 

71. Milyen vonatról van szó? A megjavított járművek forgalomba állítása előtt a 
javítás ellenőrzése céljából közlekedő vonat, illetve az üzemkezdet előtt a vonal 
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berendezéseinek ellenőrzése céljából indított szemle célú vonat. (65.) 

72. Milyen vonatról van szó? A járművezetők gyakorlati képzésére szolgáló vonat. 
(65.) 

73. Milyen vonatról van szó? A fenntartási munkák elvégzése céljából illetve zord 
időjárási viszonyok esetén közlekedik. A vonaton a járművezetőn kívül a 
szükséges teendők ellátására kiképzett dolgozók tartózkodhatnak. (65.) 

74. Milyen vonatnak számít az anyagszállító illetve a felsővezeték szerelő vonat? 
(65.) 

75. Kik tartózkodhatnak a rendkívüli vonatokon? (65.) 

76. Az a vonat amely közlekedtetésének célját valamely okból nem képes ellátni de 
a biztonságos közlekedés egyéb feltételeivel rendelkezik, …(egészítse ki) (66.) 

77. Az a vonat amely a közlekedés biztonságos lebonyolításához nem rendelkezik a 
szükséges feltételekkel, …(egészítse ki) (67.) 

78. A … két vagy több kocsiból álló egység. (68.) (Egészítse ki!) 

79. A menetrendi nap a tárgynap 03:00 órájától az azt követő üzemnap 03:00 órájáig 
tart. (69.) (Igaz/hamis) 

80. Az üzemidő az első …szerinti rendes vonat …indulási végállomási indulásától, 
az …menetrend szerinti rendes vonat …végállomásra való érkezéséig terjedő 
időszak. (68.) (Egészítse ki!) 

81. A vonatnak azt a berendezését amelynek feladata a járművezető szolgálatképes 
állapotának menet közben ellenőrzése, ….berendezésnek nevezzük. 
Amennyiben meghibásodik, a vonatot …kell nyilvánítani.(70.) (Egészítse ki!) 

82. Melyik hírközlő eszköz nem található meg a fogaskerekű vasúton? (71.) 

83. A hangrögzítő berendezés feladatai: (71.) 

84. Hol található a diszpécser , illetve az elektrikus és biztosítóberendezés ügyeletes 
szolgálati helye? (72.) 

85. Hogyan kell szolgálatra jelentkezni? (73.) 

86. Hogyan kell az egyenruhát viselni? (74.) 

87. Ki és mikor köteles meggyőződni a munkavállaló munkavégzésre képes 
állapotáról? (75.) 

88. Mi a teendő ha a szolgálatra jelentkező munkavállaló szeszes ital, vagy más 
hasonló kábító hatású szer hatása alatt van, továbbá nem kipihent, illetve 
munkavégzésre képtelen állapotban van? (76.) 

89. Mi a teendő ha szolgálat váltáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy a 
leváltója nincs munkavégzésre képes, azaz a szolgálat ellátására alkalmas 
állapotban? (77.) 

90. Hogyan kell a forgalmi szolgálatot szolgálati helyen ellátó dolgozónak a szolgálati 
hely előírt bejárását és ellenőrzését végrehajtania?(78.) 
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91. Folytatólagos szolgálat esetén a szolgálatot hogyan kell átadni? (79.) 

92. Mit jelent az, hogy a szolgálatot átvevő a szolgálatot aláírásával átvette? (80.) 

93. Meddig kell a szolgálatot átadónak a szolgálat átadását követően a helyszínen 
maradnia? (81.) 

94. Mi a teendője a forgalmi szolgálatot ellátó dolgozónak, ha nem váltják le az előírt 
időben?  (82.) 

95. Mi a szolgálati elöljáró teendője, ha egy dolgozót nem váltanak le? (83.) 

96. Hogyan kell a forgalmi szolgálatot ellátni? (84.) 

97. Hogyan kell rendkívüli esetben a szolgálatot ellátni, ha az az utasításban nincsen 
szabályozva? (85.) 

98. Rendkívüli körülmények között a szolgálati főnök illetve a szolgálati elöljáró  mire 
utasíthatja a munkavállalót? (86.) 

99. Válassza ki a helyes állítást! (87.) 

100. Milyen esetben avatkozhat be illetve végezhet a szolgálatban lévők helyett 
munkát szolgálatban nem lévő dolgozó vagy más szolgálati ág dolgozója? (88.) 

101. Hogyan kell a dolgozónak viselkednie? (89.) 

102. Hogyan szabad a dolgozónak dohányoznia? (90.) 

103. Válassza ki a helyes állítást a munkavégzésre vonatkozóan! (91.) 

104. Hogyan szabad elhagyni a szolgálati helyet? (92.) 

105. Életveszély esetén hogyan hagyható el a szolgálati hely engedély nélkül? (93.) 

106. Mire kell fordítania a forgalmi szolgálatot végző dolgozónak a figyelmét? (94.) 

107. Válassza ki a helyes állítást a szolgálat közben tanúsítandó viselkedésről!  (95-
96.) 

108. Hogyan kell eljárni megbetegedés esetén?  (97.) 

109. Válassza ki a helyes állítást a szolgálati felelősséggel kapcsolatban!  (98-99.) 

110. Mi a teendő rendkívüli esemény, baleset, szabálytalanság, fegyelemsértés vagy 
a rend megbontásának észrevételekor?  (100.) 

111. Mit tud a rendelkezésre jogosultak felelősségéről?  (101.) 

112. Hogyan adhatók ki rendelkezések?  (102.) 

113. Hogyan kell kiadni a szóbeli rendelkezéseket?  (103.-104.) 

114. A rendelkezés kiadóját milyen felelősség terheli a kiadott rendelkezését illetően?  
(104.) 

115. Az alábbiak közül mely esetekben kell írásbeli rendelkezést kiállítani?  (105.) 

116. Az alábbiak közül mely esetekben kell írásbeli rendelkezést kiállítani?  (105.) 



1274 

 
 

117. Meddig érvényes, és hogyan hatálytalanítható az írásbeli rendelkezés? (106.-
107.)) 

118. Hogyan kell kiállítani az írásbeli rendelkezést? (108.) 

119. Hogyan kell kézbesíteni az írásbeli rendelkezést? (109.) 

120. Mi a teendő a felhasznált írásbeli rendelkezésekkel? (110.) 

121. Hogyan és kinek kell  milyen rendszerességgel és milyen szabályozás alapján 
végezni a forgalmi szolgálat ellenőrzését? (111.-112.-113.) 

122. Hogyan kell lefolytatni az ellenőrzést? Hogyan kell dokumentálni? (114.-115.) 

123. Mit nevezünk üzemszerű forgalomnak? (116.) 

124. Mi a menetrend, és kinek a kötelessége elkészíteni? (117.-118.) 

125. Mi a szolgálati menetrend? (119.) 

126. Mi a menetrend hirdetmény? (120.) 

127. Hogyan kell a menetrendi anyagot kezelni, szétosztani?? (121.-122.) 

128. Hogyan lehet eltérni a szolgálati menetrendtől? (123.) 

129. Ki és hogyan lépteti életbe a menetrendet, hogyan lehet módosítani, jóváhagyni? 
(124.) 

130. Hogyan kell számozni a vonatokat? (125.) 

131. Az alábbiak közül melyik NEM feltétele a menetrend szerinti forgalom 
beindításának? (127.) 

132. Milyen jelentéseket kell leadni a szemlevonat indulása előtt 20 perccel 
hangrögzítőre kapcsolt hírközlő eszközön keresztül vagy írásban a diszpécser 
részére? (128.) 

133. A beérkezett jelentések alapján a diszpécser miről NEM köteles meggyőződni? 
(129.) 

134. Hogyan kell a szemlevonatnak közlekedni? (130.) 

135. Mi a szemlevonat járművezetőjének kötelessége? (131.) 

136. Mikor indítható be az üzemszerű forgalom? Mikor kell megnyitni Városmajor 
végállomást az utasforgalom részére? (132.) 

137. Hogyan történik a vonatok végállomásból való indítása? (133.) 

138. Mit NEM szabad a járművezetőnek menet közben? (134.) 

139. Melyik sebességet nem kell figyelembe vennie a járművezetőnek amikor 
megválasztja a vonat részére megengedett legnagyobb sebességet? (135.) 

140. Milyen sebességgel haladhat a vonattal a járművezető? (135.) 

141. Mi tiltott az alábbiak közül a megállóhelyekre való behaladás és megállás 
közben? (136.) 

142. Hogyan kell rendkívüli illetve rendes vonatokkal megállóhelyen megállni, illetve 
áthaladni?(137.) 
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143. Mit tud a megállóhelyek kivilágításának szabályairól?(138.) 

144. Mit nevezünk vonattalálkozásnak?(139.) 

145. Hogyan lehet menetrendről eltérően visszafogni?(140.) 

146. Mik a tiltott egyidejű menetek?(141.) 

147. Hogyan kell a menetrend szerinti forgalmat leállítani?(142.-143.-144.) 

148. Milyen esetben szabad menetrendi időszak alatt munkát végezni?(145.) 

149. Ki adhat engedélyt az előre tervezett karbantartási munkák megkezdésére, és 
hogyan kell ezt bizonylatolni?(146.) 

150. Mikor tekinthető befejezettnek a karbantartási munka?(147.) 

151. Mi minősül eltérésnek az üzemszerű forgalomtól?(148.) 

152. Hogyan kell végezni a szolgálatot az üzemszerű forgalomtól való eltérés 
esetén?(149.-150.) 

153. Mit tud a jelentési kötelezettségekről üzemszerű forgalomtól való eltérés esetét 
tekintve?(151.-152.) 

154. Hogyan kell felderíteni az üzemszerű forgalomtól való eltérés okát?(153.) 

155. Mi a teendő a számítógépes vezérlés meghibásodásakor?(154.-155.) 

156. Mi a teendő az automatikus vezérlés meghibásodásakor?(156-157.-158.) 

157. Hogyan kell az egyedi váltóállítást megvalósítani?(159.-160.) 

158. Milyen esetben használhatatlan a fénysorompó?(161.) 

159. Hogyan kell a vonattal a használhatatlan fénysorompó mellett közlekedni?(161.) 

160. Mi a teendő ha a biztosítóberendezési szakszolgálat a fénysorompó hibáját 

elhárítani nem tudja?(161.) 

161. Ha a vasúti fényjelző használhatatlan, hogyan haladhat el mellette vonattal? 
Hány vonat tartózkodhat egy állomásköz felezőjelző által biztosított szakaszon a 
jelzőberendezés meghibásodása esetén?(162.) 

162. Hogyan kell kezelni az akaratlan megnyomást gátló szerkezettel ellátott 
nyomógombokat? (163.-164.) 

163. Hogyan kell bizonylatolni a számlált kezelések végrehajtását? (165.) 

164. Folyamatosan fennálló hiba esetén, hogyan kell a számlált kezelés 
dokumentálását végezni? (166.) 

165. Hogyan szabad jelző és vasútbiztosító berendezésen fenntartási munkát 
végezni? (167.) 

166. Mi a teendő ha bármely hírközlő eszköz vagy hírkapcsolat meghibásodott? (168.-
169.) 

167. Mi a teendő ha a vonat rádiótelefon berendezése meghibásodott? (170.) 
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168. Milyen berendezésen kell kiadni a meghibásodott rádiótelefonnal rendelkező 
vonat részére a rendelkezéseket? (171.) 

169. Mi a teendő ha a diszpécser rádiótelefonja meghibásodik?(172.) 

170. Hogyan kell a jelentéshez kötött vonat továbbítás esetén a diszpécsernek a vonat 
tovább indulása előtt jelentést tenni, ha a vonat rádiótelefonja 
meghibásodott?(173.) 

171. Mi a teendő ha a pályatelefon meghibásodik?(174.) 

172. Mi a teendő ha a hangrögzítő berendezés meghibásodik?(175.) 

173. Mi a teendő ha a jelző és vasútbiztosító berendezés berendezés 
meghibásodik?(176.) 

174. Jelző és vasútbiztosító berendezés meghibásodásakor mikor kell a forgalmat 
leállítani?(177.) 

175. Mi a teendő ha a jelző és biztosító berendezés, valamint a hangrögzítővel ellátott 
hírközlő berendezés együttes és teljes használhatatlansága áll fenn?(178.) 

176. Hogyan kell a pályahibákat jelenteni?(179.-180.) 

177. Mit kell jelentsen a pályahibát észlelő járművezető a diszpécsernek?(181.) 

178. Mit köteles elrendelni pályahiba esetén a diszpécser, ha a forgalom 
fenntartható?(182.) 

179. Mit a feladata a Pályafelügyeleti szolgálat hiba helyszínre kiküldött 
munkatársának, a diszpécser pályahibára vonatkozó jelentése után?(183.-184-
185.) 

180. Mi a diszpécser feladata miután a Pályafelügyeleti Szakszolgálat a diszpécser 
által bejelentett pályahibát megvizsgálta, és arról a diszpécsernek jelentést 
tett?(186.-187.) 

181. Mi a teendő, ha a jelentkezett pályahiba egyvágányú pályarészen van vagy 
váltón, és a hiba feletti pályaszakaszon van vonat?(188.) 

182. Mi a teendő, ha a jelentkezett pályahiba forgalmi kitérőben a biztonsági 
határjelzőkön belül van?(189.) 

183. Mi a teendő, ha előre tervezett javítási munkálatok miatt a vonatközlekedést 
kizárják? (190.) 

184. Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni vízzel elöntött pályán? (191.) 

185. Hogyan kell a vonatok felé a sebességkorlátozást kiadni?(192.) 

186. Hogyan kell javítás alatt álló pályán közlekedni?(193.) 

187. Hogyan kell felsővezeték hiba esetén eljárni?(194.-196.) 

188. Hogyan kell felsővezeték hiba esetén eljárni?(197.) 

189. Hogyan kell felsővezeték hiba esetén eljárni?(197.) 
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190. Mi az eljárás ha a hálózati feszültség kimarad?(198.) 

191. Mit nevezünk foglalt vágányra járásnak? (199.) 

192. Ki és hogyan rendeli el a foglalt vágányra járást? (200.-201.) 

193. Hogyan történik a foglalt vágányra járás? (202.) 

194. Hogyan csökkenthető a vonali késés? (203.) 

195. Milyen esetben helyezhető át a vonatok keresztezése? (204.) 

196. Milyen vonatok vehetnek részt a forgalomban? Mi a teendő vonat 
üzemképtelenné válása esetén? (205.-206.) 

197. Válassza ki a hibás állítást! A járművezető köteles a vonatot azonnal 
mozgásképtelennek nyilvánítani, ha: (207.) 

198. Mi a teendő ha a járművezető mozgásképtelennek nyilvánította a vonatot? (208.) 

199. Mi minősül rendkívüli eseménynek? (209.) 

200. Mi a teendő ha az utasítás nem tartalmaz egy rendkívüli esemény elhárítására 
szabályokat? (210.) 

201. Igaz vagy hamis? A rendkívüli esemény bekövetkezése alkalmával minden 
dolgozó köteles azonnal arról jelentést tenni, és munkáját fokozott figyelemmel 
végezni: (211.) (Igaz/hamis) 

202. Egészítse ki a mondatot! Ha a dolgozó a jelző, pálya vagy…létesítmény 
vonatforgalmat…meghibásodását észleli, köteles azonnal minden lehető 
intézkedést tenni a közlekedő vonat …és azt jelenteni a diszpécsernek. (212.) 

203. Mik a diszpécser feladatai rendkívüli események esetén? (213.-214.) 

204. Hogyan kell a rendkívüli eseményeket kivizsgálni? (215.-216.) 

205. Mikor indíthatja újra a forgalmat a diszpécser a rendkívüli eseményt követően? 
(217-218.) 

206. Mi minősül rendkívüli feszültségmentesítésnek? Hogyan lehet kezdeményezni? 
(219.-220.)  

207. Minden olyan rendkívüli feszültségmentesítést amikor vonatkésés keletkezik, 
eseménynek kell tekinteni. (221.) 

208. Hogyan lehet rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkát végezni, vagy a 
felsővezeték közelében mentést vagy hibaelhárítást végezni? (222.) 

209. Hogyan helyezhető feszültség alá a rendkívüli feszültségmentesítés során 
feszültségmentesített munkavezeték? (223.) 

210. Hogyan kérhető, és hogyan kell végrehajtania a diszpécsernek a rendkívüli 
feszültségmentesítést? (224.-225.) 

211. Hogyan kell az elektrikus által kezdeményezett feszültségmentesítést 
végrehajtani? (226.) 
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212. Mi a diszpécser teendője, ha a felsővezeték táplálása megszűnt, és várhatóan 
15 percen belül nem fog visszaállni?: (227.-228.) 

213. Mi a teendő ha a feszültségmentesség zárlat következtében állt elő?: (229.-230.) 

214. Ha egy váltó meghibásodik elektromosan vagy mechanikusan, és állítása a 
kezelőasztalról nem lehetséges, a diszpécser köteles utasítani a 
biztosítóberendezési szolgálat ügyeletes műszerészét utasítani az ügyeletes 
biztosítóberendezés, és pályafelügyelet váltó állítására kiképzett dolgozóit a 
helyszínre küldeni. Mi a kötelességük?: (231-.232.-234.) 

215. A váltó forgalmi szempontból használható, ha   (233.) 

216. Hogy kell végrehajtani a váltók kézi állítását? A váltó forgalmi szempontból 
használható.  (235.-236.) 

217. Hogyan és milyen sebességgel haladhat rá kézi állítású váltóra a vonat? (237.) 

218. A helyszíni állítást kiváltó ok megszűnése után, ha az állítóáram biztosítékát 
visszakapcsolták, hogyan tekinthető a váltó üzemképesnek? (238.) 

219. Mikor kell a váltót kiszögelni? (239.-240.-241.) 

220. Mit köteles jelenteni a helyszínen tartózkodó munkacsapat vezető a 
diszpécsernek a váltó kiszögelése után? (242.-243.) 

221. Hogyan értesíti a diszpécser a járművezetőket a kiszögelt váltóról? (244.-245.) 

222. Hogyan és milyen sebességgel szabad a le nem zárt váltón közlekedni? (246.-
247.-248.-249.) 

223. Ha a vonatközlekedést előre láthatóan több mint 15 percre szüneteltetni kell, mi 
a teendő? (250.) 

224. Mikor kell elrendelni az utasoknak a nyílt pályán való kiszállítását? (251.) 

225. Hogyan kell az utasokat nem magas peron mellett állva kiszállítani?(252.-253.) 

226. Minek tekintendő ha az utas a magas peronon vagy az útátjárón személyi 
sérülést szenved, vagy a vonat elgázolta? Mi a teendő? (254.255.-256.) 

227. Mi a teendője a diszpécsernek gázolásos eseményre vonatkozó jelentés vétele 
után, a fődiszpécser értesítését követően?(257.-258.)  

228. Gázolás esetén a helyszínelő megérkezéséig miket kell feljegyezni?(258.) 

229. Ki engedélyezi a gázolt vonat tovább haladását? (260.) 

230. Gázolás esetén a járművezető jelentési kötelezettségét… (261.) 

231. Egészítse ki a mondatot: …járművel történő ütközés az, amikor az összeütközött 
járművek a … tulajdonát képezik. Személyi sérülés hiánya esetén a diszpécser 
értesíti a vállalati … Szerelvények ütközése esetén ha a járművezető műszaki 
hibára hivatkozik,…vizsgálatot kell kérni.  (262.-263.-264.) 

232. Ha nincs személyi sérülés és idegen járművel történt az ütközés, szükséges 
rendőri intézkedés? (265.) 
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233. Idegen járművel történt ütközés esetén a járművezetőnek fel kell jegyezni a… 
(266.-267.) 

234. Hogyan kell a diszpécsernek intézkednie vonatmegfutamodás észlelésekor, vagy 
ha arról kap jelentést? (268.-269.) 

235. Milyen kezeléseket kell végrehajtania a diszpécsernek vonatmegfutamodás 
esetén ha a forgalmi kitérőben másik vonat van és az utasokat sikerült kiszállítani 
és biztonságba helyezni?(270.)  

236. Mi a teendője a diszpécsernek Városmajor állomáson, ha értesítést kap jármű 
megfutamodásról? (271.-272.)  

237. Mi a teendő kisiklás esetén? (273.) 

238. Kit kell értesíteni ha egy dolgozó a pálya mentén vagy közlekedő vonaton tüzet 
észlel? (274.) 

239. Mi a teendője a járművezetőnek a vonaton észlelt tűz esetén? (275.-276.)  

240. Mi a diszpécser teendője ha pálya menti tűzről értesítik, vagy a járművezető tüzet 
észlel a pályán? (277.) 

241. Mi a diszpécser teendője ha sínáramkör meghibásodást észlel?(278.-279.) 

242. Mi a diszpécser teendője ha sínáramkör meghibásodás alkalmával az elsőként 
indított vonat járművezetője nem jelent rendellenességet?(280.) 

243. Mi a diszpécser teendője ha sínáramkör meghibásodás alkalmával az elsőként 
indított vonat járművezetője rendellenességet jelent?(281.-282.) 

244. Mi a diszpécser teendője ha sínáramkör meghibásodás alkalmával a váltót 
lezárni nem lehet?(283.) 

245. Mi az eljárás ha megállóhelyről való kihaladás közben a vészcsengőt 
működtették?(284.) 

246. Mi az eljárás ha a vészcsengőt a nyílt vonalon működtették?(284.)360. Mi a 
teendő ha a vonat ajtói meghibásodtak?(285.-287.) 

247. Mi az eljárás ablaktörés esetén? (288.) 

248. Hogyan kell ellátni a szolgálatot zord időjárási viszonyok között? (289.-290.) 

249. Mit nevezünk a járműtelep határának? (291.) 

250. Fogaskerekű járművezető meddig vezetheti a fogaskerekű járművet a 
járműtelepen? (292.) 

251. Hogyan kell a járműtelepi mozgásokat megszervezni? (293.) 

252. Mekkora az alkalmazható sebesség a járműtelepen? (294.) 

253. Hogyan kell biztosítani megfutamodás ellen a járműtelep adhéziós pályáján tárolt 
járműveket? (295.)  

254. Hogyan kell a vonatokat összeállítani? (296.) 
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255. Hogyan történhet a járművek kapcsolása? (298.) 

256. Mi célt szolgál az önműködő kapcsolókészülék? (299.) 

257. Hogyan közlekedhetnek Városmajor állomás forgalmi vágányain az átálló 
szerelvények? (300.) 

258. Mit nevezünk rugós terelőnek, és milyen szabályok vonatkoznak a rajta való 
közlekedésre? (301.) 

259. Hogyan szabad lehaladni a fogasrúddal ellátott vágányról? (302.) 

260. Mit nevezünk tolópadnak? Hogyan szabad rajta közlekedni? (304.) 

261. Hogyan igényelhető a próbafutás? (305.) 

262. Mikor milyen próbafutás végezhető? (306.-307.-308.) 

263. Hogyan kell az utasokat védeni? (309.) 

264. Tolatás közben hogyan lehet védeni az utasokat? (310.-311.) 

265. Ki veheti igénybe a fogaskerekű vasutat? (312.) 

266. Ki tartózkodhat a jármű vezetőfülkéjében? (313.) 

267. Hogyan valósul meg az utas tájékoztatás? (314.) 

268. Hogyan kell a talált tárgyakat kezelni? (315.) 

269. Hogyan kell a szolgálati okmányokat kezelni? (317.-320.) 

270. Hogyan kell a szolgálati okmányokat őrizni,  vezetni? (321.-322.) 

271. Milyen naplót kell a diszpécsernek vezetnie? (323.) 

272. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a szolgálati naplóban az alábbiak közül akkor 
is ha a közlemények hangrögzítő berendezéssel rögzítésre kerülnek? (323.) 

273. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a szolgálati naplóban a szolgálat átadásakor 
az alábbiak közül tételesen?(324-325.) 

274. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a hibaelőjegyzési könyvben? (326.) 
 

 
Szóbeli vizsgakérdések 

1. Ismertesse a következő fogalmakat Fogaskerekű Vasút forgalmi  diszpécsere! 
(39) 

2. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálati       főnök.(35,36) 

3. Ismertesse a következő fogalmakat: Járművezető, Végállomás (40,45) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat Kisiklasztó saru, Vonat (56,63) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat Üzemképtelen vonat, Mozgásképtelen   
vonat (66,67) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat. Rendkívüli vonat, menetrendi nap (65,69) 
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7. Ismertesse mi a forgalmi szolgálat feladata?(26) 

8. Ismertesse mi jellemző a fogaskerekű vasút pályájára és járművére?(41) 

9. Ismertesse milyen feladatai, és jogosultságai vannak a Fogaskerekű Vasút 
diszpécserének? (39) 

10. Ismertesse, hogyan kell a szolgálatra jelentkezni? (73,74,75,76) 

11. Ismertesse, hogyan történik a szolgálat átadása, átvétele?(77,78,79,80,81,82) 

12. Ismertesse, milyen magatartást kell tanúsítani a forgalmi szolgálatot ellátó 
dolgozónak?(84,85,86,87,88,89,90,91) 

13. Ismertesse mikor és hogyan szabad a szolgálati helyet elhagyni?(92,93) 

14. Ismertesse, hogyan kell a szóbeli rendelkezést kiadni, mi a rendelkezést    

vevő kötelessége? (102,103) 

15. Ismertesse mi a teendő, ha a dolgozó olyan rendelkezést kap, amely az 
érvényben lévő utasításokkal ellentétes?(104) 

16. Ismertesse mikor és hogyan kell az írásbeli rendelkezést kiadni, meddig 
érvényes? 105,106,107,108,109,110) 

17. Ismertesse, mit nevezünk üzemszerű forgalomnak?(116) 

18. Ismertesse, mit tartalmaz a „Szolgálati Menetrend”, és a „Menetrend 
hirdetmény”?(119,120) 

19. Ismertesse, hogyan történik a vonatok számozása?(125) 

20. Ismertesse melyek a menetrend szerinti forgalom beindításának 
feltételei?(127,128,129) 

21. Ismertesse, mit kell tudni a "Szemlevonat" közlekedtetéséről, és kinek milyen 
kötelezettségei vannak?(130,131,132) 

22. Ismertesse, hogyan kell a végállomásról a vonatot elindítani? (133) 

23. Ismertesse menet közben a járművezetőnek milyen magatartást kell 
tanúsítani?(134) 

24. Ismertesse, mik határozzák meg a vonatok részére a közlekedés 
sebességét?(135) 

25. Ismertesse, hogyan történik a vonatok beállása a            megállóhelyre?(136,137,138) 

26. Ismertesse, hogyan történik a vonatok menetrendtől eltérő  visszafogása?(140) 

27. Ismertesse a menetrend szerinti forgalom leállítására vonatkozó 
szabályt!(142,143,144) 

28. Ismertesse a karbantartási munkák megszervezésére vonatkozó 
szabályokat!(145,146,147) 

29. Ismertesse, mit nevezünk üzemszerű forgalomtól való eltérésnek, mik   

ilyenkor a teendők?(148,149,150,151,152,153) 

30. Ismertesse mi a teendő a számítógépes vezérlés, illetve az automatikus 
vezérlés meghibásodása esetén?(’54,155,156,157,158) 

31. Ismertesse mi a teendő a fénysorompók meghibásodása esetén?(161) 
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32. Ismertesse mi a követendő eljárás jelzők meghibásodása esetén?(162) 

33. Ismertesse mi a teendő a hírközlő berendezések meghibásodása 
esetén?(168,169,170,171,172,173,174,175) 

34. Ismertesse a forgalom fenntartásának feltételeit!(176,177,178) 

35. Ismertesse mi a pálya meghibásodása esetén követendő eljárás? 
(179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190) 

36. Ismertesse, hogyan történik a közlekedés vízzel elöntött pályán?(191) 

37. Ismertesse, mit tartalmaznak a sebességkorlátozásokkal kapcsolatos 
előírások?(192) 

38. Ismertesse, Javítás alatt lévő pályán hogyan kell közlekedni?(193) 

39. Ismertesse mi a teendő felsővezeték hiba-, illetve hálózati feszültség 
kimaradása esetén?(194,195,196,197,) 

40. Ismertesse, hogyan történik a foglalt vágányra történő 
ráhaladás?(199,200,201,202) 

41. Ismertesse a vonat meghibásodásra, és az üzemképtelenségre 
vonatkozószabályt! (205,206) 

42. Ismertesse, hogy a járművezető mely esetekben köteles a vonatot azonnal 
mozgásképtelennek nyilvánítani, az utasokat kiszállítani és a helyszínen állva 
maradni?(207) 

43. Ismertesse a mozgásképtelenségre vonatkozó szabályt! (208) 

44. Ismertesse a „rendkívüli esemény” fogalmát és az általános 
rendelkezéseket!(209,210,211,212,213,214) 

45. Ismertesse a rendkívüli esemény elhárítását, kivizsgálását! (215,216,217,218) 

46. Ismertesse, hogy a Kézi állítású váltóra a vonat mikor, hogyan haladhat 
rá?(237,238) 

47. Ismertesse a Le nem zárt váltón való közlekedés szabályait! 246,247,248,249) 

48. Ismertesse az Utasok rendkívüli kiszállításra vonatkozó szabályt!((250,251,252) 

49. Ismertesse a gázolás esetén követendő eljárást, a baleset dokumentálására és 
a helyszíni megbízott feladataira vonatkozó     előírásokat!(257,258,259,260,261 

50. Ismertesse az összeütközés esetén követendő 
eljárást!(262,263,264,265,266,267) 

51. Ismertesse a vonatmegfutamodás esetén a járművezető feladatait! 
(270,271,272) 

52. Ismertesse a kisiklás esetén követendő eljárást!(273) 

53. Ismertesse a tűz esetén követendő eljárást!(274,275,276,277) 

54. Ismertesse a álfoglaltság esetén követendő eljárást!(279,280) 

55. Ismertesse az eljárást, ha a vészcsengőt működtették!(284) 

56. Ismertesse az ajtók meghibásodására vonatkozószabályt!(285,286,287) 
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57. Ismertesse az ablaktörés esetén követendő eljárást! (288) 

58. Ismertesse a járműtelepi mozgásokra vonatkozó általános 
rendelkezéseket!(291,292,293,294,295) 

59. Ismertesse a vonatok összeállításának szabályait!(296,297,298,299) 

60. Ismertesse a vonatok rendezésére, átállására vonatkozó szabályokat!(300) 

61. Ismertesse a rugós terelő feladatát, a járművel történő rá és áthaladás 
szabályait! 301,302,303) 

62. Ismertesse a tolópad feladatát, és a tolópaddal történő mozgás szabályát!(304) 

63. Ismertesse a próbafutásra vonatkozó forgalmi szabályokat!(305,306,307,308) 

64. Ismertesse a vezetőfülkében való tartózkodásra előírt szabályozást!(313) 

65. Ismertesse a talált tárgyak kezelése vonatkozó szabályokat!(315) 

 
BKV ZRT. Fogaskerekű vasút. SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA (2007) 

 

Írásbeli vizsgakérdések 
 

1. Mit tartalmaz a Fogaskerekű Vasút Szolgálati Szabályzata? (1.) 

2. Kikre érvényesek a szabályzat forgalomirányítással kapcsolatos 
rendelkezései?(2.) 

3. A szabályzat rendelkezései nem lehetnek ellentétben a…(egészítse ki) (3.) 

4. Mi a szabályzat kiegészítő oktatókönyve?(4.) 

5. Ki hagyja jóvá a szabályzatot?(5.) 

6. Kihez kell fordulni ha a szabályzat értelmezésében vélemény különbség lépne 
fel?(6.) 

7. Miért felelős a járművezető?(7.) 

8. Egészítse ki! A  járművezetőket a … kötelezettségeikkel kapcsolatos 
utasításokkal, szabályzatokkal, rendeltekkel és oktatási anyagokkal el kell látni, 
melyekért … felelősek. (8.) 

9. Egészítse ki! A  járművezetőket önálló szolgálatra való beosztásuk előtt ki kell 
oktatni… és a kocsik … ismeretéből.(9.)  

10. Egészítse ki! A járművezető köteles Saját … tudását állandóan fejleszteni, 
valamint az előirt oktatásokon és … felkészülten részt venni. (10.) 

11. Egészítse ki! A járművezetők lakóhelyük címét, telefonszámát kötelesek közölni 
és az esetleges változást azonnal írásban jelenteni a közvetlen … (11.) 

12. A járművezetők mindenkor fegyelmezetten, egymással és más … dolgozóival 
együttműködő és segítőkész magatartást kötelesek tanúsítani, az … szemben 
udvariasan viselkedni. (12.) 

13. Válassza ki melyik NEM a járművezető kötelessége! (13.) 
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14. Hogyan kell a járművezetőnek szolgálatra jelentkeznie? (14.) 

15. Mennyi idővel korábban kell a járművezetőnek jeleznie ha bármilyen oknál fogva 
nem tud szolgálatra jelentkezni? (15.)  

16. Egészítse ki! Tilos a vonat vezetését …vagy …állapotban lévő … bízni vagy ilyen 
dolgozónak a vezetést átadni! (16.) 

17. Elhagyhatja a szolgálatban lévő járművezető a szolgálati helyét a szolgálati 
elöljáró engedélye nélkül?  (17.) 

18. Hol kell rögzíteni a szerelvény átadás átvételét? (18.) 

19. Mikor hagyhatja el a vezetőfülkét a járművezető szolgálati ideje alatt? (19.) 

20. Az alábbiak közül kinek NEM adhatja át a járművezető a jármű vezetését? (20.) 

21. Mikor kell a fékeket ellenőrizni a járművezetőnek? (21.) 

22. Hogyan kell eljárnia a járművezetőnek, ha a forgalomban a vonaton 
meghibásodást észlel? (22.) 

23. Egészítse ki! Szigorúan tilos a járművezetőnek ….szeszes italt vagy más 
nyugtató, izgató vagy kábító hatású szert fogyasztani, …menet közben bármilyen 
tevékenységgel … (23.) 

24. Egészítse ki! A járművezetők szolgálati … a forgalmi csoportvezető, szolgálati … 
a szolgálatban lévő diszpécser (24.) 

25. Egészítse ki! A járművezetők közvetlen szolgálati … a járművek műszaki 
állapotát érintő kérdésekben a műszaki szolgálat … (25.) 

26. A szerelvény felszerelési tárgyai közé tartozik: (26.) 

27. Egészítse ki! A szerelvények átvétele és leadása csak a … ellátott forgalmi, vagy 
járműtelepi vágányokon történhet. … el nem látott …pályán csak a műszaki 
szakszolgálat érvényes hatósági járművezetői jogosítvánnyal rendelkező 
dolgozója vezetheti a szerelvényt. (27.) 

28. Egészítse ki! A szerelvények …,…. kimutathatóan bizonylatolni kell, a szolgálati 
okmányok megfelelő rovatában.. (28.) 

29. Egészítse ki! A járművezető köteles a … a Szabályzat előírásai szerint 
megvizsgálni és az esetleges …, hiányosságokat kijavíttatni (29.) 

30. Egészítse ki! A szerelvény … szükséges időt mindenkor biztosítani kell. Ha az 
előírás szerinti vizsgálatot időhiány miatt a szükséges időpontig elvégezni nem 
lehet, a szerelvény nem állítható … a vizsgálat befejezéséig. (30.) 

31. Egészítse ki! A … minden esetben megvizsgált és … kész állapotúnak kell lennie. 
(31.) 

32. Egészítse ki! A  járművizsgálat szabályszerű elvégzéséért a …, 
tartalékszerelvény esetén a szolgálatban lévő … a felelős (32.) 

33. Egészítse ki! A járművezető jelentkezik a …, ahol megkapja a szerelvény kulcsait 
és a vonat felszerelési tárgyait. A diszpécser tájékoztatja a szerelvény tárolási … 
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(33.) 

34. Válassza ki miről kell meggyőződnie a járművezetőnek a járműátvétel során! 
(34.) 

35. Kinek kell jelentenie a járművezetőnek ha a vonat műszaki állapotában  vagy a 
felszerelési tárgyakban hiányosságot észlel? (35.) 

36. Döntse el, hogy igaz, vagy hamis! A vonat átvétele során tapasztalt, de azonnal 
nem javítható vagy nem pótolható hibával ha az üzembiztonságot veszélyezteti- 
a vonat forgalomba helyezhető. Ilyen esetekben a hiányt vagy hibát a 
járművezetőnek a járműlapba be kell írni és a járműkiadó aláírásával a 
hiányosságot el kell ismertetni. (Az aláírás megtagadása esetén a vonat 
forgalomba nem állítható.) (36.) (Igaz/hamis) 

37. Melyik hiba nem veszélyeztet üzembiztonságot? (37.) 

38. A vonaton észlelt hiba vagy hiányosság elbírálásánál felmerülő vitában a 
szolgálatban lévő felelős műszaki irányító véleménye a döntő, de véleményét a 
járműlapba köteles beírni ás aláírni, ezután a vonat forgalomba állítható. 
Igaz/Hamis? (38.) 

39. Egészítse ki! A vonat átvétele után a járművezető az átvétel tényét a … 
aláírásával köteles igazolni.(39.) 

40. Egészítse ki! A vonatot … a menetrend szerinti utolsó menetben elő kell 
készíteni. A járművezetőnek az utastéri és vezetőfülke ablakokat fel kell húzni … 
kocsin.(40.) 

41. Egészítse ki! A szolgálat közben észlelt hibákat a … rá kell, vezetni és az … 
szóban is a tudomására kell hozni.(41.) 

42. Egészítse ki! Amennyiben az átvevő … dolgozó hiányt vagy hibát észlel, be kell 
jegyeznie a járműlapra, és azt az átadó … aláírásával köteles elismerni.(42.) 

43. Egészítse ki! Az átadó járművezető addig nem …, amíg az átvevő műszaki 
dolgozó a vonatot szabályosan át nem vette és a … az átadó jelenlétében alá 
nem írta..(43.) 

44. Egészítse ki! A szolgálatot … járművezető köteles tájékoztatni, a szolgálatot 
…járművezetőt a szerelvény állapotáról, a vonat menetrendi haladásáról, a 
diszpécser által kiadott érvényben lévő rendelkezésekről, továbbá a szolgálat 
ellátásához szükséges egyéb tudnivalókról..(44.) 

45. Egészítse ki! Minden olyan …, …, melyet a szolgálatot átadó járművezető a vonat 
vonali üzemeltetése folyamán tapasztalt, be kell jegyezni a járműlapra és szóban 
közölnie kell a szolgálatot átvevő járművezetővel.(45.) 

46. Mit kell megvizsgálni az átvevő járművezetőnek a vonaton mielőtt a járműkísérő 
lapot aláírná?(46.) 

47. Egészítse ki! A járművezető a vonatot a jelzők jelzései szerint, a pálya … és … 
figyelembe vételével, a menetrend betartásával köteles vezetni..(47.) 

48. Mit köteles figyelni a járművezető menet közben?(48.) 
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49. Egészítse ki! A … tartózkodó vonatot (végállomás kivételével) a járművezető 
csak indokolt esetben hagyhatja el. A vonat elhagyásáról a … értesíteni kell.(49.) 

50. Mit nem köteles a járművezető tenni a vonat megállóhelyen való tartózkodása 
közben? (50.) 

51. Mikor kezdheti meg a járművezető az utasok figyelmeztetését az ajtózárásra? 
(51.) 

52. Mikor nyithatja ki a járművezető a vonat utastéri ajtóit? (52.) 

53. Mi az első lépés a megállás után a vezetőfülke üzemen kívül helyezésekor a 
vonat rögzítése után? (53.) 

54. Mi az első lépés a vezetőállás csere végrehajtása után, a vezetőfülke üzembe 
helyezésekor? (54.) 

55. Mikor foghat vissza menetrenden kívül a járművezető? (55.) 

56. Egészítse ki! A járművezető köteles … a vonatot az érvényben lévő 
utasításokban, szabályzatokban és rendelkezésekben előirt esetekben, valamint 
minden olyan esetben, amikor a forgalombiztonságot veszélyeztetve látja. (56.) 

57. Egészítse ki! Ha a vonat huzamosabb ideig (… percet meghaladóan) kénytelen 
várakozni, gondoskodni kell a megbízható rögzítéséről. (Rugóerő tárolós 
biztonsági fékkel) (57.) 

58. Egészítse ki! Ha a vonat bármely ok miatt nem tud … peron mellé behaladni, 
jelenteni kell a diszpécsernek és a rendkívüli utas … csak az ő engedélyével 
végezhető (58.) 

59. Egészítse ki! Vonat meghibásodások esetén a járművezető köteles a … 
vonatkozó előírások szerint eljárni.  (59.) 

60. A járművezető a vonalon hibaelhárítást csak akkor végezhet, ha:  (60.) 

61. Üzemképtelen az a vonat, amely utasszállítást nem végezhet, de…:  (61.) 

62. Mozgásképtelen vonattal…  (61.) 

63. A járművezető köteles Városmajor állomáson a vonatát üzemképtelennek 
nyilvánítani, ha  (62.) 

64. A járművezető köteles a vonatát üzemképtelennek nyilvánítani és a vonatból az 
utasokat kiszállítani, ha  (63.) 

65. A járművezető köteles a vonatát üzemképtelennek nyilvánítani és a vonatból az 
utasokat kiszállítani, és a legközelebbi völgymeneti kitérőig közlekedni, és ott a 
vonatot mozgásképtelennek nyilvánítani, és a műszaki szolgálat segítségét kérni 
ha  (64.) 

66. A járművezető köteles a mozgásképtelennek nyilvánítani, az utasokat kiszállítani 
és a helyszínen állva maradni, ha  (65.) 

67. Egészítse ki! A meghibásodott vonathoz kirendelt műszaki szakszolgálat 
vezetője a helyszínen köteles eldönteni a … vonat .…  (66. 
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68. Egészítse ki! A járművezető által mozgásképtelennek nyilvánított vonatot a 
műszaki szakszolgálat vezetője csak akkor nyilváníthatja …, ha az üzemi fék 
mellett még egy fék … működik.   (67.) 

69. Mivel kell rendelkeznie annak a vonatnak, amelyet a diszpécser segélyvonatnak 
kijelöl?  (68.) 

70. Hová kell a segélyvonatot közlekedtetni a segélyre szoruló vonathoz képest?  
(69.) 

71. Kinek a feladata a meghibásodott és a segélyvonat összekapcsolása?(70.) 

72. Milyen sebességel közlekedhet az összecsatolt segélyvonat a hibás 
szerelvénnyel?(71.) 

73. Milyen forgalmi rend szerint közlekedik a segélyszerelvény?(72.) 

74. Egészítse ki! Az indulásra kész állapotot a műszaki szakszolgálat … jelenti a 
diszpécsernek, aki köteles gondoskodni a … feltételeinek megteremtéséről a 
félreállítás kijelölt helyéig(73.) 

75. A segélyvonati közlekedés alkalmával alkalmazandó vágányzárás alapvető 
feltétele többek között, hogy a félreállítás helye és a félreállítási hely előtti kitérő 
között forgalmi vonat nem tartózkodhat. (Igaz/Hamis) (74.) 

76. Kit kell kirendelni a műszaki mentőcsoporttal együtt, kisiklás esetén? (75.) 

77. Kit kell értesíteni azonnal tűz észlelése esetén, ha a fogaskerekű diszpécser nem 
elérhető? (76.) 

78. Mi a teendő ha a tűz feszültség alatt álló szerelvényen keletkezett? (77.) 

79. Egészítse ki! A tüzet tilos vízzel vagy … készülékkel oltani az áramütés veszélye 
miatt. Tűzoltásra csak freon- vagy … tűzoltó készüléket kell használni, a 
szerelvényen ilyen típusú tűzoltó készülékeket kell rendszeresíteni.(78.) 

80. Munkavédelmi szempontból mit nem szabad sohasem? (78.-81.) 
 
 

Szóbeli vizsgakérdések 
 

 

1. Sorolja fel a szolgálati kötelességeket a Szolgálati Szabályzat előírásai szerint!  
(8-12) 

2. Sorolja fel a járművezető a kötelességeit a Szolgálati Szabályzat előírásai 
szerint! (13) 

3. Ismertesse a vonat vezetésének átadására vonatkozó előírásokat! (16-20) 

4. Ismertesse a fékek ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat! (21) 

5. Ismertesse a Szolgálati Szabályzatban meghatározott járművezetőre vonatkozó 
tilalmakat! (23) 

6. Ismertesse a járművezető kötelességeit menet közben a vonat vezetése során! 
(47-48) 
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7. Ismertesse a járművezető kötelességeit a megállóhelyen történő tartózkodás és 
a jármű indítása esetén! (49-51) 

8. Ismertesse a járművezető kötelességeit a vonat megállóhelyre történő 
behaladása esetén! (52) 

9. Ismertesse a járművezető kötelességeit visszafogás esetén! (53-54) 

10. Ismertesse, hogy a járművezető a vonaton hibaelhárítást milyen esetekben 
végezhet? (60) 

11. Ismertesse a járművezető milyen esetekben köteles vonatát a városmajori 
végállomáson üzemképtelennek nyilvánítani? (62) 

12. Ismertesse a járművezető milyen esetekben köteles üzemképtelennek 
nyilvánítani a vonatát a vonatból, az utasokat kiszállítani, és a diszpécser utasításai 
alapján azonnal a városmajori végállomáson kiállni a forgalomból? (63) 

13. Ismertesse a járművezető milyen esetekben köteles üzemképtelennek 
nyilvánítani a vonatát az utasokat kiszállítani, a legközelebbi völgymeneti kitérőig 
fokozott figyelemmel közlekedni, a kitérőbe való érkezés után a vonatot 
mozgásképtelennek kell nyilvánítani? (64) 

14. Ismertesse a járművezető milyen esetekben köteles a vonatot azonnal 
mozgásképtelennek nyilvánítani, az utasokat kiszállítani és a helyszínen állva 
maradni? (65) 

15. Ismertesse a segélyvonat közlekedésére vonatkozó szabályokat! (66-69) 

16. Ismertesse kinek a feladata a hibás, és a segélyvonat összekapcsolása és 
továbbítása, és milyen módon kell közlekedni az ilyen vonattal? ( 70-73) 

17. Ismertesse a járművön történt tűz esetén a teendőket? (77-78) 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

Írásbeli vizsga: 

A számítógépes tesztkérdések közül a kérdések 75%-ára megfelelt értékelést 

szerez. 

 

A kitölthető kérdések száma:60 kérdés 

A megfelelt minősítéshez szükséges helyes válaszok száma: 45 kérdés 

Minden kérdés 1 pontot ér, a maximálisan szerezhető pontszám: 60 pont. 

A kérdések kitöltéséhez rendelkezésre álló idő: 75 perc. 

 

Szóbeli vizsga: 
 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, 

Ismereti szinten 
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• Felismerési szinten: 21,22,54,60-69 

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket (reprodukciós szinten azok jelentését 

is!) Képes a kapott jelzési parancs végrehajtására: 41-48b,46-53,49,50,55- 

57,68,69,70,71,72,75-78,86-109. közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri a jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat és a fő-

, és tolatási jelzők által adott jelzési képeket. 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a vonatokon 

alkalmazott jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük 

történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Ismeri a tolatás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Ismeri a tolatási módszereket és a tolatás közben alkalmazható fékezési 

módokat. 

• Ismeri a személyszállító vonatokon a szolgálat ellátására vonatkozó 

szabályokat. 

• Ismeri a tolatások előtti fékpróbáinak megtartására vonatkozó szabályokat. 

• Ismeri a végállomásra, érkezett vonatok, járművek állva tartására 

vonatkozó ismereteket, 
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52.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: FORGALMI DISZPÉCSER (BKV 

FOGASKEREKŰ VASÚT F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 
 

Az írásbeli vizsgatevékenység 60 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 25 kérdés a Fogaskerekű F.1. sz. Jelzési Utasításból (453.804/1994), 

• 25 kérdés a Fogaskerekű F.2. sz. Forgalmi Utasításból (453.804/1994), 

• 10 kérdés a Fogaskerekű Szolgálati szabályzatból 

(1/VFFU/2007).  

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 75 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a 

feleletválasztós kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a 

helyeset, majd bejelöli, és ugyancsak tovább lép. A kérdések ábrákat, képeket 

tartalmazhatnak A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 

vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Az elérhető maximális pontszám 60 pont.  

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre a vizsgázó 
kiválasztja a megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van 
megfogalmazva, amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A 
hiányzó szavakat a 2 vagy 3 válaszlehetőségben a vizsgázó megtalálja, majd 
onnan kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis 
lehet. A kérdésben megfogalmazott szövegről a vizsgázónak kell eldöntenie, 
hogy annak tartalma igaz, vagy hamis a kérdés megfogalmazása alapján.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a vizsgázó a felajánlott 
2 vagy 3 választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  
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• Ábra azonosítása hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a 
helyes meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.” 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 8 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a Fogaskerekű F.1. sz. Jelzési Utasításból (453.804/1994), 

• 3 kérdés a Fogaskerekű F.2. sz. Forgalmi Utasításból (453.804/1994), 

• 1 kérdés a Fogaskerekű Szolgálati szabályzatból (1/VFFU/2007). 

• 1 kérdés a Pálya- és jelzőismeret jegyzet a villamos járművezető 
tanfolyamok számára 2011. és az Általános szakmai ismeretek I. Oktatási 
jegyzet a térségi, elővárosi, helyi, vagy saját célú pályahálózatra érvényes 
vasúti képzésben résztvevők számára 2015. 3. kiadás jegyzetekből. 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 1 óra. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítás 

 

• Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete és a jelzésekkel kapcsolatos 
általános rendelkezések 

o Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 

• Általános rendelkezések 

o Az utasítás hatálya   

o Az utasítás tartalma   

o Az utasítás ismerete  

• A jelzők és jelzőeszközök 

o Jelzők és jelzőeszközök   

o A jelzések parancselve  

o A jelzések   

o Távolbalátás korlátozottsága   

o Szabadlátás korlátozottsága   

o A jelzések adása, megfigyelésük 

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_001
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o Eltérő értelmű jelzések   

o Kétes jelzés   

o Érvénytelen jelzők  

o Használhatatlan jelzők  

o Kézi jelzőeszközök   

o Forgalmi szempontból a jelzők  

• Fényjelzők és jelzéseik 

o  Fényjelzők kialakítása  

o  Fényjelzők jelölése   

o  Fényjelzők vezérlése   

o  Fényjelzőkre vonatkozó rendelkezések  
 

A Fogaskerekű vasútvonalon alkalmazott fényjelzők 

o  Főjelzők   

o  Főjelzőkre vonatkozó rendelkezések   

o  állomásköz fedező jelzők jelzései   

o  Tolatásjelzővel egyesített állomásköz fedező” jelző jelzései   

o   Tolatásjelzők   

o  Tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések   

o  Tolatásjelzők jelzései 

o  visszatolás jelző  

o  Egyéb jelzők és jelzéseik  

o "Útátjáró fedező" jelzőket, 

o  "Próbamenet határjelzőt", 

o   Váltójelzőket 

o   "Utas tájékoztató" jelzőket 

o  "Biztonsági határjelzőket", 

o  "Lejtésjelzőket", 

o   "Megállóhely" jelzőket, 

o   "Szakaszszigetelő" jelzőket, 

o 'Feszültséghatár" jelzőket, 

o  "Vágányzáró" jelzőket, 

o  "Toló pad" jelzőket. 

• Érvénytelen és használhatatlan jelzők, jelzőeszközök, és velük adható 
jelzések  
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o "Megállj!" jelzés,  

o    "Lassan! "jelzés,  

o    "Szabad!" jelzés,  

o    "A pályán munkások dolgoznak" jelzés. 

• A Fogaskerekű dolgozóinak kézi jelzései 

o "Megállj!" jelzés a közúti járművek részére, 

o   "Megállj!" jelzés, 

o   "Közeledj felém!" jelzés, 

o    "Távolodj tőlem!" jelzés, 

o   "Lassan!" jelzés 

• A mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései 

• Figyelmeztető jelek  

o Szigeteltsínre figyelmeztető jel 

o Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 

o Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 

o Szelvény jel 

• Melléklet 

o : Szolgálatban levő személyek felszerelése jelzőeszközökkel 

 

BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.2. Forgalmi Utasítás 

 

Általános rendelkezések  

o Az utasítás hatálya  

o Az utasítás tartalma  

o Az utasítás ismerete  

o Az utasítás rendelkezéseinek értelmezése 

o Az utasítás kezelése 

o Felügyeleti hatóságok 

o A forgalmi szolgálat feladata, ellátásának feltételei 

o Forgalmi szolgálat feladata 

o A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 

Fogalom Meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése 
szempontjából 

• Forgalmi szolgálat ellátásának rendje 
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• Jelentkezés szolgálatra 

• Szolgálat átadása, átvétele 

• Szolgálati fegyelem 

• Magatartás forgalmi szolgálat ellátása közben 

• Szolgálati hely elhagyása 

• Figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben 

• Megbetegedés, rendkívüli körülmény 

• Felelősség szolgálat ellátásáért 

• Rendelkezésre jogosultak felelőssége 

• Rendelkezések kiadása 

• Szóbeli rendelkezések kiadásának rendje 

• Írásbeli rendelkezések kiadásának rendje 

A forgalmi szolgálat ellátása  

o A forgalmi szolgálat feladata  

o A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei  

o Az önálló szolgálatvégzés feltételei  

o Szolgálatra jelentkezés  

o Alkohol vagy más tudatmódosító szer fogyasztása  

o Betegség bejelentése  

o Szolgálat átadás, - átvétel  

o Szolgálati helyen történő tartózkodás  

o Szolgálat ellenőrzése  

o Szolgálati fegyelem  

o Szolgálati felelősség  

o Szolgálati út  

Rendelkezések kiadása  

o Általános rendelkezések 

o Szóbeli rendelkezések  

o Szóbeli rendelkezések kiadása rádiótelefonon keresztül 

o Írásbeli rendelkezések 

Szolgálat ellenőrzése 

Üzemszerű forgalom  

      Általános rendelkezések 

Menetrend. Vonatok összeállítása, jelölése 
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o Menetrend 

o Szolgálati menetrend 

o Menetrend hirdetmény 

o Menetrendi anyag szétosztása, kezelése 

o Menetrend betartása 

o Menetrend életbeléptetése, módosítása, jóváhagyása 

o Vonatok számozása 

o Vonatok jelölése 

 

Menetrend szerinti forgalom beindítása 

o Vonatok közlekedtetése 

o Vonatok végállomásról való indítása 

o Magatartás menet közben 

o Megengedett sebesség 

o Behaladás megállóhelyekre, megállás 

o Vonattalálkozások 

o Vonatok menetrendtől eltérő visszafogása 

o Tiltott egyidejű menetek 

A menetrend szerinti forgalom leállítása 

Karbantartási munkák megszervezése 

Eltérés az üzemszerű forgalomtól  

Jelző és biztosító berendezések meghibásodásai 

o Számítógépes vezérlés meghibásodása 

o Automatikus vezérlés meghibásodása 

o Váltók egyedi állítása 

o Fénysorompók meghibásodása 

o Jelzők meghibásodása 

Számlált kezelés 

o Hírközlő berendezések meghibásodásai 

o Vonat rádiótelefonjának meghibásodása 

o Diszpécser rádiótelefonjának meghibásodása 

o Jelentés rádiótelefon meghibásodása esetén 

o Pályatelefon meghibásodása 

o Hangrögzítő berendezés meghibásodása 
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o Forgalom fenntartásának feltételei 

o Pályahiba estén követendő eljárások 

o A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás 

o Közlekedés vízzel elöntött pályán 

o Sebességkorlátozások 

o Közlekedésjavítás alatt álló pályán 

o Felső vezeték hiba 

o Hálózati feszültség kimaradás 

o Foglalt vágányra való rájárás 

o Foglalt vágányra való rájárás elrendelése 

Vonatkésés, keresztezés áthelyezése, vonat meghibásodás esetén követendő 
eljárás 

o Vonatkésés 

o Keresztezés áthelyezése 

o Vonat meghibásodások 

Rendkívüli események  

Általános rendelkezések 

• Rendkívüli feszültségmenetesítés 

• Általános szabályok 

• Diszpécseren keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 

• Elektrikus által kezdeményezett feszültségmenetesítés szabályai 

• Feszültség kimaradásból származó feszültségmentesség esetén követendő 
eljárás 

• Zárlat következtében előállott feszültségmentesség esetén követendő eljárás 

• Váltók meghibásodásai 

• Váltók kézi állítása 

• Váltó kiszögelése 

• Le nem zárt váltón való közlekedés 

Utasok rendkívüli kiszállítása 

Eljárás utas baleset, összeütközés, kisiklás, tűz esetén 

Eljárás utas baleset estén 

• Összeütközés 

• Vonatmegfutamodás 

• Kisiklás 
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• Eljárás tűz esetén 

• Tűz a vonaton 

• Tűz a pálya mentén 

Eljárás a sin áramkör meghibásodása ( álfoglaltság ) esetén 

• Eljárás vészcsengő működtetése, ajtó meghibásodása vagy ablaktörés esetén 

• Eljárás, ha a vészcsengőt működtették 

• Eljárás, ha a vonat ajtói meghibásodtak 

• Eljárás ablaktörés esetén 

Közlekedés zord időjárási viszonyok esetén 

Járműtelepi mozgások, próbafutás 

• Általános rendelkezések 

• Vonatok összeállítása 

• Rugós terelő 

• Tolópad 

• Próbafutás 

Utasforgalom lebonyolítása 

• Utasok védelme 

• Utazási feltételek 

• Vezetőfülkében tartózkodás 

• Utas tájékoztatás, hirdetmények elhelyezése 

• Talált tárgyak kezelése 

• Utas kárigénye  

Szolgálati okmányok 

• Szolgálati napló 

• Hiba előjegyzési könyv 

3.sz.melléklet 

 
BKV ZRt. Fogaskerekű vasút. Szolgálati Szabályzata 

Általános rendelkezések 

A szabályzat tartalma, hatálya 

o A szabályzat tartalma 

o A szabályzat hatálya 

o A szabályzat ismerete 

A járműszemélyzet általános feladatai munkavállalók kötelességei 

o Felelősség 

o Szolgálati kötelességek 
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o Tilalmak 

o Szolgálati út 

o Szolgálati felettesek 

o Felszerelések 

• A szerelvények átvétele és leadása 

o Általános rendelkezések 

o A jármű teljes átvétele és leadása 

o Az utastér ellenőrzése 

o Vészjelző készülékek ellenőrzése. 

o A működéspróba menete. 

o  Vonatok leadása  

o A szerelvény átvétele járművezető váltáskor 

• Járművezető kötelességei a vonatközlekedés közben  

o A vonat vezetése 

o Megállóhelyen való tartózkodás, indítás 

o Vonat behaladása megállóhelyre 

o Visszafogás 

• Rendkívüli események 

Kényszermegállás vonalon 

Várakozás 

Utasok rendkívüli kiszállítása 

o Általános rendelkezések 

o Segélyvonat közlekedtetése 

Jármű tűzjelzés esetén követendő eljárás 

• Munkavédelem 

 Általános rendelkezések 

o Tilalmak 

o Járműtelepi tárolóhely 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 
BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása 

 

Írásbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (Válassza ki a 
helyes választ) (1.) 

2. Mit tartalmaz a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (2.) 

3. Kikre nézve kötelező érvényűek az Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési 
utasításában foglalt jelzések? (3.) 
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4. Milyen jelzéseket tartalmaz a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (4.) 

5. Ki számít az utasítást jóváhagyó szervnek? (5.) 

6. Ki jogosult életbe az utasítás módosítására vagy hatálytalanítására? (6.) 

7. Hogyan és ki köteles közölni az utasítás módosítását vagy hatálytalanítását 
az érdekelt dolgozókkal? (7.) 

8. Hogyan kell életbe léptetni a jóváhagyott utasítást? (8.) 

9. Mely dolgozókat kell ellátni az utasítással? (9.) 

10. Kik részére kötelező az utasítás teljes körének ismerete? (10.) 

11. Ki lehet az aki az utasítás értelmezésében felmerülő vélemény különbség 
esetén iránymutatást ad a helyes értelmezésről? (11.) 

12. Jelzőnek minősül az ábrán látható tárgy?) (12.) 

 

 

 

13. Kézi jelzőeszköznek minősül az ábrán látható tárgy?  (13.) 

 

 

 

14. A jelzők és a jelzőeszközök jelzése parancs, mely azonnali és feltétlen 
végrehajtást követel, ezért a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozónak 
minden rendelkezésére álló eszközzel biztosítania kell a jelzőkkel és 
jelzőeszközökkel kapott parancsok azonnali és maradéktalan végrehajtását. 
(14.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

15. A jelzéseket a végrehajtáshoz szükséges időben, az utasításban meg 
határozott helyen, módon és egyértelműen kell adni mert különben a jelzés 
könnyen kétes jelzésként értelmezhető. (15.) (Igaz-hamis mondatrész 
választás) 

16. A jelzésekkel elkövetett mindennemű visszaélés, vagy jelzésekkel közölt 
parancsok azonnali végrehajtásának elmulasztása súlyos fegyelmi vétség, 
ezért azokat azonnal adni kell amennyiben szükséges. (16.) (Igaz-hamis 
mondatrész választás) 

17. A vasút üzemében csak az utasításban rendszeresített jelzéseket szabad 
alkalmazni, ezért ha más jelzést kívánnak használni, ahhoz a jóváhagyó 
hatóság engedélye szükséges. (17.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

18. Idegen vasúttal közösen használt pályán alkalmazható jelzésekre és 
figyelmeztető jelekre vonatkozó rendelkezéseket külön Végrehajtási 
Utasításban kell szabályozni, mert azok biztosan eltérnek a Fogaskerekű 
Vasútétól. (18.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 
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19. A látható jelzéseket nappal is a sötétben alkalmazandók szerint kell adni ha a 
szabadlátás vagy a távolbalátás korlátozott, mert így könnyebben 
észrevehetők, és jobban elkülönülnek a környezettől. (19.) (Igaz-hamis 
mondatrész választás) 

20. A sötétben alkalmazandó jelzéseket kell adni a fényjelzőkön állandóan, mert 
alakjuk távolról ha a távolbalátás korlátozott, nem jól kivehető. (20.) (Igaz-
hamis mondatrész választás) 

21. Korlátozottnak kell-e tekinteni a távolbalátást, ha a napszaknak megfelelő 
jelzéseket nem lehet látni, mert a főjelző fényei nem világítanak? (21.) (Igaz-
hamis mondatrész választás) 

22. Korlátozott a szabadlátás, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket nem lehet 
üzemi fékút távolságról látni vagy biztosan felismerni, ha azt köd okozza? (22.) 
(Igaz/Hamis) 

23. A hallható jelzések adásmódja nappal és sötétben is teljesen azonos. 

Adhatók jelzősíppal és jelzőcsengővel, és az ezekkel adott jelzések 

mindegyike önálló jelentéssel bír. (23.)   

24. A fogaskerekű vasút üzemében a látható jelzések adása fény, vagy 
alakjelzéssel történhet…(24.) (Igaz/hamis) 

25. A fogaskerekű vasút üzemében a jelzők lehetnek egy vagy két optikásak, ez 
alól kivétel a svábhegyi F2D jelző. (25.) (Igaz/hamis) 

26. Az alakjelzők meghatározott ábrával közlik a hozzájuk rendelt parancsokat. 
(26.) (Igaz/hamis) 

27. Kézi jelzés adása közben ügyelni kell arra hogy a jelzés része vagy….ne váljék 
…, mert akkor a jelzés más értelmet kaphat. (27.) (Helyettesítse be!) 

28. Ha kézjelzést adunk, akkor a testünkkel és arcunkkal a …felé fordulva kell azt 
adni. (28.) (Helyettesítse be!) 

29. Amennyiben egy jelzőn, jelzőeszközön a szabvány szerinti színű jelzőüveg 
elrepedt, az ideiglenesen pótolható az eredeti színnel közel megegyező színű 
jelzőüveggel, vagy szükség esetén ki kell kapcsolni…(29.) (Igaz/hamis) 

30. Meddig kell figyelni a jelzést? (30.) 

31. Az egy időben adott de eltérő értelmű jelzéseket ….kell tekinteni, és a forgalom 
biztonsága szempontjából …kell figyelembe venni.(31.) (Helyettesítse be!) 

32. Kétes a jelzés ha annak értelme nem világos, vagy más jelzéssel 
összetéveszthető? (32.) (Igaz/Hamis) 

33. A jelzőket …szempontból feloszthatjuk főjelzőkre, tolatási jelzőkre, és 
…jelzőkre.(33.) (Helyettesítse be!) 

34. A …a vonatforgalmat szabályozzák, ezek a jelzők a vágányfoglaltsággal és a 
váltókkal …kapcsolatban vannak.(34.) (Helyettesítse be!) 

35. A …jelzők a tolatási mozgásokat szabályozzák. A hozzájuk tartozó … és 
váltókkal kényszerkapcsolatban vannak.(35.) (Helyettesítse be!) 
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36. Az …jelzők a járművek közlekedése során valamilyen tevékenység …adnak 
parancsot.(36.) (Helyettesítse be!) 

37. ….szempontjából megkülönböztetünk …, félig önműködő, és nem önműködő 
jelzőket.(37.) (Helyettesítse be!) 

38. A forgalom lebonyolításában részt vevő minden dolgozónak tudnia kell, hogy 
hol milyen jelzők vannak.(38.) (Igaz/hamis) 

39. Ha az utasítás másként nem rendelkezik, a jelzőket azon vágány mellett vagy 
felett kell elhelyezni, amelyikre a jelző jelzése vonatkozik…(39.) (Igaz/hamis) 

40. Amennyiben az utasítás másként nem rendelkezik, a jelzők helyére vonatkozó 
rendelkezések érvényesek a ….(40.) 

 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
A jelző árbocán „D” jelölés látható.(41.) 

 

 

 

 

 

 

42. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
A jelző árbocán „F2” jelölés látható.(42) 

 

 

 

 

 

43. Ön a képen látható jelzőt látja. A jelző árbocán “V” jelölés 
található. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? (43.) 
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44. Ön a az E/Ü jelű jelzőt előtt áll. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(44.)  

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(45). 

 

46. Ön az E/Ü tolatásjelző előtt áll. Merre akar menni? (46.) 

47. Ön az F/Ü tolatásjelző előtt áll. Merre fog haladni? (47.) 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban 
található? (48.) 

 

 

 

49. Ön a G jelű tolatásjelző előtt áll. Hol van éppen?(49.) 

50. Mi a teendő ha egy fényjelző sötét és nincs rajta semmilyen egyéb jelzés? 
(42.) 

51. Ki és hogyan köteles folyamatosan ellenőrizni a fényjelzők üzemképes 
állapotát? (43.) 

52. Milyen szabályozás tartalmazza a jelzőberendezés kezelésére vonatkozó 
szabályokat? (44.) 

53. Mely jelzők a főjelzők, milyen kialakításúak, és milyen alapállásúak? (45.) 

54. Hogyan haladhat el főjelző mellett? (46.) 

55. Egészítse ki a mondatot! Az ….fedezőjelzők a kitérők menetirány szerinti 
…vágányának végén, valamint a végállomások …vágánya mellett vannak 
elhelyezve.  (47.) (Helyettesítse be!) 

56. Vonatával a képen látható jelzéshez érkezik. Mi a teendője? (48.) 
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57. Mit jelent a képen látható jelzés az Ön számára? (48.) 

 

 

 

 

 

 

58. Mit jelent a képen látható jelzés az Ön számára? (48./A)  

 

 

 

 

59. Mit jelent az állomásköz felezőjelzőn 1 villogó zöld fény? (48./B) ) 

60. Mely jelzőket hívjuk tolatási jelzőknek? (49.)  

61. Mi célt szolgálnak a tolatásjelzők? (50.)  

62. Milyen jelzés látható az ábrán? (51.)  

 

 

 

 

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (51.)  

 

 

 

 

64. Egészítse ki a mondatot! A Városmajor állomáson ….szerelvény mozgását 
szabályozza, egyben a tolatási mozgás határát jelzi. A menetrend szerint 
közlekedő vonatok esetén a jelző állása …(52.) 
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65. Milyen jelzés látható az ábrán látható „V” jelzőn?? (53.)  

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (53.)  

 

 

 

 

 

 

67. Válassza ki a helytelen állítást! (54 

68. Egészítse ki: Az útátjáró fedezőjelzők az állomási illetve vonali 
…kényszerkapcsolatban vannak (55.)  (Helyettesítse be!) 

69. Milyen jelzés van a képen? Mi az értelme? (56.) 

 

 

 

 

 

 

 

70. Milyen jelzés van a képen? Mi az értelme? (56.) 

 

 

 

 

 

71. Hogyan értelmezi, ha az útátjáró fedezőjelzőn egy fény sem világít? (56.) 

72. Ha az állomásköz fedezőjelző működik, milyen jelzések jelenhetnek meg az 
állomásköz fedezőjelzővel egy árbocon elhelyezett útátjáró fedezőjelzőn, és 
melyik optikákon? (57.) 
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73. Ha az állomásköz fedezőjelző nem működik, milyen jelzések jelenhetnek meg 
az állomásköz fedezőjelzővel egy árbocon elhelyezett útátjáró fedezőjelzőn, 
és melyik optikákon? (57.) 

74. Mit jelez a próbamenet határjelző? (58.) 

75. Milyen jelző előtt áll? Értelmezze a kapott jelzést! (59.)  

 

 

 

76. Melyik az a jelző, amely a végállomások bejárati váltóinál van elhelyezve, és 
a váltó irányát jelzi? (60.)  
 

 

77. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (61.) 

 

78. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (61.)  

 

 

79. Milyen jelző van a képen? (62.)  

 

 

80. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (63.)  

 

 

81. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (63.)  

 

 

 

82. Hol helyezik el az ábrán látható jelzőt? (64.) 
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83. Egészítse ki: A biztonsági határjelző fehér…fehér mázolású gerenda vagy 
síndarab. (65.) 

84. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (66.) 

 

 

 

 
 

85. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a teendője? 
(67.) 

 

 

 

 

 

86. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (68-69.) 

 

 

 

87. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (70-71.) 

 

 

 

 

88. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (72.) 

 

 

 

 

89. Milyen célt szolgál a tolópad jelző? (73.) 
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90. A képen látható jelzést látja a tolópad előtt. Mi a jelzés értelme? (74.) 

 

 

 

 

91. A képen látható jelzést látja a tolópad előtt. Mi a jelzés értelme? (74.) 

 

 

 

 

 

92. Milyen jelző látható a képen? Mi a teendője? (75.) 

 

 

 

 

 

93. Milyen jelzőket kell érvénytelenítő jelzéssel megjelölni? (76.) 

94. Meghaladhatja-e az érvénytelen jelzőt, ha azon szabályszerű érvénytelenítő 
jelzések vannak elhelyezve? (77.) 

95. ….a jelző, ha jelzést adó alkatrésze sérült vagy törött, illetve bármely ok miatt 
nem kezelhető. (78.) 

96. A “Megállj!”, “Lassan!”, “Szabad!”, és a “Pályán munkások dolgoznak!” 
jelzések mindegyike pályán elhelyezett jelzőeszközzel is adható. (79.) 

97. Vágánytengelyben elhelyezett kitűzött fehér szegélyes kör alakú vörös 
tárcsához érkezett. Mi a teendője? (80-81.) 

98. Vonatával az ábrán szereplő jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (82-83.) 
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99. Vonatával az ábrán szereplő jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (84.) 

 

 

 

 

 

100. A lassúmenet elrendelését hogyan kell kitűzni? (85.) 

101. Az ábrán látható jelzést látja. Mit jelent, és mi a teendője? (86.) 

 

 

 

 

 

 

102. A járművekre felszerelt jelzésekkel adhatók ….és ….jelzések. (87.) 
(Egészítse ki!) 

103. A vonat elejének megjelölését a haladási irány határozza meg. A vonat 
…két fehér fényű, a vonat…2 db vörös fényű lámpával kell megjelölni.(88.) 
(Egészítse ki!) 

104. Ki és mikor köteles ellenőrizni a szerelvény megjelölését? (89.) 

105. Mi a teendő ha a járművezető vagy más vonatmegfigyelésre kötelezett 
dolgozó jelzési hiányosságot vesz észre a vonatnál? (90.) 

106. Ki és mikor köteles ellenőrizni a szerelvény megjelölését? (90.) 

107. Hogyan közlekedhet egy vonat jelzési hiányossággal? (90.) 

108. Mikor kell “Figyelj!” Jelzést adni? Mi a teendő ha a vonat hangjelzést 
adó berendezése meghibásodott? (91.) 

109. Melyek az alábbiak közül a kézi jelzőeszközök? (92.) 

110. Milyen jelzéseket lehet adni kézi jelzőeszközökkel? (93.) 

111. Mikor kell “Megállj!” Jelzést adni a közúti járművek részére? (94.) 

112. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (95.) 
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113. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (96-97.) 

 

 

 

 

 

114. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (98-99.) 

 

 

 

 
 

 

115. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (100-101.) 

 

 

 

 

 

116. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (102-103.) 
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117. Meddig kell adni a “Lassan!” Jelzést? (104.) 

118. Rádiótelefon kapcsolat megléte esetén milyen jelzés kivételével 
mellőzhetők a kézijelzések? (105.) 

119. Tájékoztató szerepet töltenek be, vagy pedig valamely forgalmi feladat 
végrehajtására hívják fel a megfigyelésükre kötelezett dolgozók figyelmét. 
Ezek a: (106.) 

120. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (107.) 

 

 

 

 

 

 

 

121. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (108-109.) 

 

 

 

 

 

122. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (110-111.) 

 

 

 

123. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (112.) 

 

 

 

 

 

124. Mivel kell felszerelni a fogaskerekű vasút diszpécserét? (1.sz. 
melléklet.) 
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Szóbeli vizsgakérdések 

 
 

1. Hol érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása? (1.1.) 

2. Kikre érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása? (1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (3,.4.)Mi az előírás a Fogaskerekű 

vasút F.1. Jelzési Utasítás ismeretére vonatkozóan? (10.) 

4. Ismertesse a jelzések szerepére és megfigyelésére vonatkozó 

előírásokat! (14) 

5. Ismertesse a jelzés parancselvét és a jelzésekkel szembeni 

követelményeket! (15,16) 

6. Ismertesse a kézi jelzések adásával szembeni követelményeket! ( 27,28) 

7. Ismertesse az eltérő értelmű egyidejű jelzések esetén követendő eljárást! 

( 31) 

8. Ismertesse a kétes jelzés fogalmát és a követendő eljárást!( 32) 

9. Hogyan csoportosítjuk a jelzéseket és mikor milyen jelzést kell alkalmazni? 

(18,,20) 

10. Ismertesse a távolbalátás és a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! 

(21,22) 

11. Ismertesse a jelző, jelzőeszköz, figyelmeztető jel fogalmak jelentését! 

(12,13) 

12. Csoportosítsa a jelzőket forgalmi szempontból és jellemezze a 

csoportokat! (33) 

13. Csoportosítsa a főjelzőket rendeltetésük szerint és jellemezze a 

csoportokat! ( 34) 

14. Csoportosítsa a főjelzőket működés szempontjából és jellemezze a 

csoportokat!( 37) 

15. Ismertesse a főjelzőket, illetve a velük adható jelzéseket! (41 - 48b) 

16. Ismertesse a tolatási jelzőket, illetve a velük adható jelzéseket!(49,50) 

17. Sorolja fel az egyéb jelzőket! ( 54) 

18. Ismertesse az "Útátjáró fedező" jelzőket és a velük adható jelzéseket! (55 

- 57) 

19. Ismertesse a "Próbamenet határjelző"-t és jelzését!(58) 

20. Ismertesse a "Váltójelzők"-et és a velük adható jelzéseket! (60 – 61) 

21. Ismertesse az "Utastájékoztató" jelzőket és a velük adható jelzéseket! (62 

– 63) 

22. Ismertesse a Biztonsági határjelző kialakítását, elhelyezését, jelzését! ( 

64,65) 

23. Ismertesse a "Lejtésjelzők"-et!66) 

24. Ismertesse a "Megállóhely" jelzőt! ( 67) 

25. Ismertesse a Szakaszszigetelő jelző kialakítását, alkalmazását, jelzését! 

F1 68,69 
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26. Ismertesse a "Feszültséghatár" jelzőt!, és jelentését (70,71) 

27. Ismertesse a Vágányzáró jelző kialakítását, elhelyezését, jelzését! 72) 

28. Ismertesse a "Tolópad" jelzőt és jelzéseit! ( 73,74) 

29. Ismertesse a jelzők elhelyezésére vonatkozó előírásokat! ( 39) 

30. Ismertesse a főjelzők jelölésére és láthatóságára vonatkozó előírásokat! 

(41,42) 

31. Ismertesse a főjelzők továbbhaladást engedélyező jelzéseit! (46 – 53) 

32. Ismertesse a főjelző továbbhaladást tiltó jelzését és a főjelzők jelzési 

parancsainak értelmezésére vonatkozó előírásokat! ( 46 - 53) 

33. Ismertesse az érvénytelen jelzőkre vonatkozó előírásokat!( 75,76,77) 

34. Ismertesse a használhatatlan jelzőkre vonatkozó előírásokat! ( 78) 

35. Sorolja fel a járművekre szerelt jelzőeszközöket és a velük adható 

jelzéseket! (87,88,91) 

36. Ismertesse a járművön lévő jelzési hiányosság esetén követendő eljárást!( 

89,90) 

37. Ismertesse, a Pályán dolgoznak jelzőeszközt jelzését és alkalmazását! ( 86) 

38. Ismertesse a közúti járművek részére adható "Megállj!" jelzést! ( 94,95) 

39. Hogyan kell a fogaskerekű vonat részére "Megállj!" jelzést adni, és 

ismertesse annak jelentését is? (96,97) 

40. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott lassan jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 82,83) 

41. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott szabad jelzést, 

annak elhelyezését, és jelentését! ( 84,84) 

42. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott megállj jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 80,81) 

43. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse, részletesen a Távolodj tőlem 

jelzést! (100,101) 

44. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse, részletesen a Közeledj felém 

jelzést! (98,99) 

 

45. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse részletesen a Lassan jelzést! 

(102,103,104,105) 

46. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse részletesen a Megállj! jelzést! 

(96,97) 

47. Ismertesse a kézi jelzések alkalmazására vonatkozó előírásokat! (27,28.30) 

48. Ismertesse a járművezetők hangjelzéseit, adásmódjukat, alkalmazásukat! 

(91) 

49. Ismertesse a figyelmeztető jel fogalmát, és a szigeteltsínre figyelmeztető jelet! 

50. Ismertesse Nagyfeszültségre figyelmeztető jel és az Űrszelvénybe nyúló 

létesítményre figyelmeztető jel kialakítását, elhelyezését, jelentését! (109 - 

112) 

51. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a szolgálatban lévő dolgozókat? 

(1sz melléklet) 
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BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.2. Forgalmi Utasítás 

 

Írásbeli vizsgakérdések 
 

1. Az F.2. Forgalmi utasítás hatálya kiterjed a fogaskerekű vasút …valamint a 
kapcsolódó …illetve …vágányok területére. (1.) (Egészítse ki!) 

2. A fogaskerekű vasút .…közforgalmú vasút, amely független, zárt pályával 
kialakított ….lebonyolítására szolgál. (2.) (Egészítse ki!) 

3. Az utasítás tartalmazza azokat a részletes szabályokat, melyek a ….szolgálat 
szervezésének, irányításának, végzésének és …lebonyolításához 
szükségesek. (3.) (Egészítse ki!) 

4. A …vonatkozó rendelkezések érvényesek valamennyi … közlekedő egyéb 
menet személyzetére is. (4.) (Egészítse ki!) 

5. A …vonatkozó rendelkezések érvényesek valamennyi vonatként közlekedő 
egyéb menet ….is. (5.) (Egészítse ki!) 

6. A vasút üzemére vonatkozó valamennyi utasításnak meg kell felelnie jelen 
utasítás követelményeinek. (6.) (Igaz/Hamis) 

7. Az Utasítást az .…Vasúti Szabályzatban meghatározott hatóság hagyja jóvá. 
(7.) (Egészítse ki!) 

8. Az utasítás .…illetve hatálytalanítására a jóváhagyó hatóság illetékes. (8.) 
(Egészítse ki!) 

9. A jóváhagyó hatóság hozzájárulása nélkül, az utasításban szervezeti változás 
miatt át szeretnénk írni egy szervezeti egység megnevezést. Megteheti a 
BKV?. (9.) 

10. Amennyiben az utasításon változtatást eszközölnek, azt ki és hogyan közli az 
érdekelt dolgozókkal?. (10.) 

11. Melyek lehetnek a felsoroltak közül az Utasítás kiegészítő segédkönyvei?. 
(11.) 

12. Végrehajtási utasítást kell kiadni, ha az érvényben lévő szabályozások 
tartalmaznak a munka elvégzésére szabályokat, de valamely helyzetben azok 
alkalmazása nem célszerű. (12.) (Igaz/hamis) 

13. Milyen szabályozás tartalmazza a végrehajtási utasítások kiadására 
vonatkozó rendelkezéseket?. (13.) 

14. Hogyan közlik a járművezetéssel és jármű karbantartással összefüggő munkát 
végző munkavállalókkal a jármű kezelésére vonatkozó, a forgalmi 
szakterülettel egyeztetett szabályokat? (14.) 

15. Milyen szabályozást kell kiadni, a biztosítóberendezés kezelésére, és mit kel 
tartalmazzon?. (15.) 
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16. Mi szabályozza a kezelési utasítás kiadását? (16.) 

17. Milyen szabályozás tartalmazza az üzemben használható jelzéseket, ezek 
alkalmazására és értelmezésére vonatkozó rendelkezéseket? (17.) 

18. Kötelező-e az utasítás teljes szabályozási körének ismerete a forgalom 
lebonyolításában résztvevőkre? Kinek a részére nem kötelező a teljes 
ismerete?. (18.) 

19. Ki köteles állást foglalni abban az esetben ,ha az utasítás rendelkezéseinek 
értelmezésében vélemény különbség merül fel?. (19.) 

20. Ki és hogyan lépteti életbe az utasítást? (20.) 

21. Kit kell ellátni az utasítással? (21.) 

22. Hogyan kell szabályozni az utasítás kezelését, elosztását, átadás átvételét? 
(22.) 

23. Ki gyakorolja a közvetlen felügyelettel és irányítási jogot? (23.) 

24. Milyen jogkörrel rendelkeznek a felügyeleti hatóság tagjai a vasútnál? (24.) 

25. Az intézkedési joggal rendelkezők intézkedéseinek végrehajtása előtt mi a 
teendő? (25.) 

26. Mit kell forgalmi szolgálat alatt érteni? (26.) 

27. Válassza ki a helytelen állítást! Mi a forgalmi szolgálati feladata? (27.) 

28. Mi tartalmazza a forgalmi szolgálat ellátásának szakmai feltételeit, valamint a 
kiképzésre és oktatásra vonatkozó tudnivalókat?(28.) 

29. Mit kell érteni a “vállalat” kifejezésen? (29.) 

30. Mit kell érteni a vállalatvezetés rendszere kifejezésen? (30.) 

31. Mit kell érteni a “illetékes szakterület” kifejezésen? (31.) 

32. Mit kell érteni a “illetékes szakterület vezetője” kifejezésen? (32.) 

33. Mit kell érteni a “Vállalati utasítás” kifejezésen? (33.) 

34. Mit kell érteni a “forgalmi kiképzés” kifejezésen? (34.) 

35. Mit kell érteni a “szolgálati főnök” kifejezésen? (35.) 

36. Mit kell érteni a “szolgálati elöljáró” kifejezésen? (36.) 

37. Mit kell érteni a “feljebbvaló” kifejezésen? (37.) 

38. Mit kell érteni a “dolgozó” kifejezésen? (38.) 

39. Milyen jogkörei vannak a fogaskerekű vasút forgalmi diszpécserének? (39.) 

40. Mit kell érteni a “járművezető” kifejezésen? (40.) 

41. Mit kell érteni a “fogaskerekű pálya és jármű” kifejezésen? (41.) 

42. Mit kell érteni a “nyomtávolság” kifejezésen? (42.) 
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43. Az űrszelvény a vasúti pálya mellett és ….szabadon tartandó térnek a pályára 
…metszete. (43.) (Egészítse ki!) 

44. Rakszelvénynek nevezzük az érvényes …belül, a járművekkel és 
…elfoglalható térnek a …merőleges metszetét. (44.) (Egészítse ki!) 

45. Végállomás alatt, a pálya két …lévő, …rendelkező vonatok utascseréjére 
berendezett szolgálati helyet értjük.  (45.) (Egészítse ki!) 

46. Forgalmi kitérőnek nevezzük a vonalon azt a helyet, ahol ….segítségével 
…tesz lehetővé. A forgalmi kitérő egyben utas cserére kiépített és kijelölt hely. 
(46.) (Egészítse ki!) 

47. Kizárt forgalmi kitérő alatt azt a forgalmi kitérőt értjük, amely …azonos 
állásban elektromos vagy mechanikus úton …vannak. (47.) (Egészítse ki!) 

48. Kizárható-e egymással szomszédos két forgalmi kitérő a forgalomból egy 
időben? (47.) 

49. Megállóhelynek nevezzük, a …vonalon csak utas cserére kiépített és kijelölt 
helyet. Utasforgalom szempontjából a …..és a végállomás is megállóhelynek 
minősül. (48.) 

50. Járműtelep alatt, a vasúti járművek …., vizsgálatára és ….szolgáló kocsiszínt 
és a hozzá tartozó vágányhálózatot értjük. (49.) 

51. Hogyan kell szabályozni a különböző vontatási feszültségek kapcsolódási 
pontjain és azok körzetében a közlekedést? (49.) 

52. Mit értünk ez alatt a definíció alatt? A két szomszédos forgalmi kitérő vagy 
végállomás és forgalmi kitérő területe között lévő pályarész, illetve a kizárt 
forgalmi kitérő területe. (50.) 

53. Vágányútnak nevezzük azt a vonatok részére …és általuk …pályaszakaszt, 
amely biztosítja a vonatok biztonságos közlekedését. (51.) 

54. Hegymenetben minden behaladási váltó a 2. számot kapja. (52.) (Igaz/hamis) 

55. …váltó az a váltó, amely vonatvágányúttal, vagy kitérő kizárással elektromos 
úton …van. (53.) (Egészítse ki!) 

56. Le nem zárt váltó az a váltó, amely csak kitérő kizárással van elektromos úton 
biztosítva. (54.) (Igaz/hamis) 

57. A vonalon alkalmazott biztosítóberendezés üzemmódjai: (55.) 

58. . ….saru az a járműtelep vágányait védő szerkezet, amely …..a 
megfutamodott járművet a pálya elhagyására kényszeríti. (56.) (Egészítse ki!) 

59. Melyik a vonal kezdő, illetve végpontja? (57.) 

60. Hogyan határozzuk meg a menetirány szerinti jobb és baloldalt? (58.) 

61. Mit kell érteni a “hegymenet” kifejezésen? (59.) 

62. Mit kell érteni a “völgymenet” kifejezésen? (60.) 

63. Mit kell érteni a “vágányzár” kifejezésen? (61.) 
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64. Mit kell érteni a “tolatás” kifejezésen? (62.) 

65. Mivel rendelkezik a vonat, amely megkülönbözteti a szerelvénytől? (63.) 

66. Forgalmi szempontból vonatként kell közlekedtetni a… (63.) 

67. Megkülönböztetünk … és … vonatokat. (63.) (Egészítse ki!) 

68. Rendes vonat az a vonat, amely … vagy csak …napokon illetve meghatározott 
…naponként vagy a napnak valamely szakában … menetrend szerint 
közlekedik. Minden más vonat …vonat. A rendes vonatokat az 
utazási…betartása mellett bárki igénybe veheti (64.) (Egészítse ki!) 

69. A rendkívüli vonat …menetrend alapján közlekedik. Menetrendjét a … állítja 
össze, és írásbeli … adja ki. (65.) (Egészítse ki!) 

70. Milyen vonatról van szó? Általában megrendelésre közlekedik. Indulási idejét 
a megrendelő kérése alapján a forgalmi szempontok figyelembe vételével 
határozzák meg. Rajta csak a megrendelők utazhatnak. (65.) 

71. Milyen vonatról van szó? A megjavított járművek forgalomba állítása előtt a 
javítás ellenőrzése céljából közlekedő vonat, illetve az üzemkezdet előtt a 
vonal berendezéseinek ellenőrzése céljából indított szemle célú vonat. (65.) 

72. Milyen vonatról van szó? A járművezetők gyakorlati képzésére szolgáló vonat. 
(65.) 

73. Milyen vonatról van szó? A fenntartási munkák elvégzése céljából illetve zord 
időjárási viszonyok esetén közlekedik. A vonaton a járművezetőn kívül a 
szükséges teendők ellátására kiképzett dolgozók tartózkodhatnak. (65.) 

74. Milyen vonatnak számít az anyagszállító illetve a felsővezeték szerelő vonat? 
(65.) 

75. Kik tartózkodhatnak a rendkívüli vonatokon? (65.) 

76. Az a vonat amely közlekedtetésének célját valamely okból nem képes ellátni 
de a biztonságos közlekedés egyéb feltételeivel rendelkezik, …(egészítse ki) 
(66.) 

77. Az a vonat amely a közlekedés biztonságos lebonyolításához nem rendelkezik 
a szükséges feltételekkel, …(egészítse ki) (67.) 

78. A … két vagy több kocsiból álló egység. (68.) (Egészítse ki!) 

79. A menetrendi nap a tárgynap 03:00 órájától az azt követő üzemnap 03:00 
órájáig tart. (69.) (Igaz/hamis) 

80. Az üzemidő az első …szerinti rendes vonat …indulási végállomási indulásától, 
az …menetrend szerinti rendes vonat …végállomásra való érkezéséig terjedő 
időszak. (68.) (Egészítse ki!) 

81. A vonatnak azt a berendezését amelynek feladata a járművezető 
szolgálatképes állapotának menet közben ellenőrzése, ….berendezésnek 
nevezzük. Amennyiben meghibásodik, a vonatot …kell nyilvánítani.(70.) 
(Egészítse ki!) 
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82. Melyik hírközlő eszköz nem található meg a fogaskerekű vasúton? (71.) 

83. A hangrögzítő berendezés feladatai: (71.) 

84. Hol található a diszpécser , illetve az elektrikus és biztosítóberendezés 
ügyeletes szolgálati helye? (72.) 

85. Hogyan kell szolgálatra jelentkezni? (73.) 

86. Hogyan kell az egyenruhát viselni? (74.) 

87. Ki és mikor köteles meggyőződni a munkavállaló munkavégzésre képes 
állapotáról? (75.) 

88. Mi a teendő ha a szolgálatra jelentkező munkavállaló szeszes ital, vagy más 
hasonló kábító hatású szer hatása alatt van, továbbá nem kipihent, illetve 
munkavégzésre képtelen állapotban van? (76.) 

89. Mi a teendő ha szolgálat váltáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy a 
leváltója nincs munkavégzésre képes, azaz a szolgálat ellátására alkalmas 
állapotban? (77.) 

90. Hogyan kell a forgalmi szolgálatot szolgálati helyen ellátó dolgozónak a 
szolgálati hely előírt bejárását és ellenőrzését végrehajtania?(78.) 

91. Folytatólagos szolgálat esetén a szolgálatot hogyan kell átadni? (79.) 

92. Mit jelent az, hogy a szolgálatot átvevő a szolgálatot aláírásával átvette? (80.) 

93. Meddig kell a szolgálatot átadónak a szolgálat átadását követően a helyszínen 
maradnia? (81.) 

94. Mi a teendője a forgalmi szolgálatot ellátó dolgozónak, ha nem váltják le az 
előírt időben?  (82.) 

95. Mi a szolgálati elöljáró teendője, ha egy dolgozót nem váltanak le? (83.) 

96. Hogyan kell a forgalmi szolgálatot ellátni? (84.) 

97. Hogyan kell rendkívüli esetben a szolgálatot ellátni, ha az az utasításban 
nincsen szabályozva? (85.) 

98. Rendkívüli körülmények között a szolgálati főnök illetve a szolgálati elöljáró  
mire utasíthatja a munkavállalót? (86.) 

99. Válassza ki a helyes állítást! (87.) 

100. Milyen esetben avatkozhat be illetve végezhet a szolgálatban lévők helyett 
munkát szolgálatban nem lévő dolgozó vagy más szolgálati ág dolgozója? 
(88.) 

101. Hogyan kell a dolgozónak viselkednie? (89.) 

102. Hogyan szabad a dolgozónak dohányoznia? (90.) 

103. Válassza ki a helyes állítást a munkavégzésre vonatkozóan! (91.) 

104. Hogyan szabad elhagyni a szolgálati helyet? (92.) 
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105. Életveszély esetén hogyan hagyható el a szolgálati hely engedély nélkül? (93.) 

106. Mire kell fordítania a forgalmi szolgálatot végző dolgozónak a figyelmét? (94.) 

107. Válassza ki a helyes állítást a szolgálat közben tanúsítandó viselkedésről!  (95-
96.) 

108. Hogyan kell eljárni megbetegedés esetén?  (97.) 

109. Válassza ki a helyes állítást a szolgálati felelősséggel kapcsolatban!  (98-99.) 

110. Mi a teendő rendkívüli esemény, baleset, szabálytalanság, fegyelemsértés 
vagy a rend megbontásának észrevételekor?  (100.) 

111. Mit tud a rendelkezésre jogosultak felelősségéről?  (101.) 

112. Hogyan adhatók ki rendelkezések?  (102.) 

113. Hogyan kell kiadni a szóbeli rendelkezéseket?  (103.-104.) 

114. A rendelkezés kiadóját milyen felelősség terheli a kiadott rendelkezését 
illetően?  (104.) 

115. Az alábbiak közül mely esetekben kell írásbeli rendelkezést kiállítani?  (105.) 

116. Az alábbiak közül mely esetekben kell írásbeli rendelkezést kiállítani?  (105.) 

117. Meddig érvényes, és hogyan hatálytalanítható az írásbeli rendelkezés? (106.-
107.)) 

118. Hogyan kell kiállítani az írásbeli rendelkezést? (108.) 

119. Hogyan kell kézbesíteni az írásbeli rendelkezést? (109.) 

120. Mi a teendő a felhasznált írásbeli rendelkezésekkel? (110.) 

121. Hogyan és kinek kell  milyen rendszerességgel és milyen szabályozás alapján 
végezni a forgalmi szolgálat ellenőrzését? (111.-112.-113.) 

122. Hogyan kell lefolytatni az ellenőrzést? Hogyan kell dokumentálni? (114.-115.) 

123. Mit nevezünk üzemszerű forgalomnak? (116.) 

124. Mi a menetrend, és kinek a kötelessége elkészíteni? (117.-118.) 

125. Mi a szolgálati menetrend? (119.) 

126. Mi a menetrend hirdetmény? (120.) 

127. Hogyan kell a menetrendi anyagot kezelni, szétosztani?? (121.-122.) 

128. Hogyan lehet eltérni a szolgálati menetrendtől? (123.) 

129. Ki és hogyan lépteti életbe a menetrendet, hogyan lehet módosítani, 
jóváhagyni? (124.) 

130. Hogyan kell számozni a vonatokat? (125.) 

131. Az alábbiak közül melyik NEM feltétele a menetrend szerinti forgalom 
beindításának? (127.) 
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132. Milyen jelentéseket kell leadni a szemlevonat indulása előtt 20 perccel 
hangrögzítőre kapcsolt hírközlő eszközön keresztül vagy írásban a diszpécser 
részére? (128.) 

133. A beérkezett jelentések alapján a diszpécser miről NEM köteles 
meggyőződni? (129.) 

134. Hogyan kell a szemlevonatnak közlekedni? (130.) 

135. Mi a szemlevonat járművezetőjének kötelessége? (131.) 

136. Mikor indítható be az üzemszerű forgalom? Mikor kell megnyitni Városmajor 
végállomást az utasforgalom részére? (132.) 

137. Hogyan történik a vonatok végállomásból való indítása? (133.) 

138. Mit NEM szabad a járművezetőnek menet közben? (134.) 

139. Melyik sebességet nem kell figyelembe vennie a járművezetőnek amikor 
megválasztja a vonat részére megengedett legnagyobb sebességet? (135.) 

140. Milyen sebességgel haladhat a vonattal a járművezető? (135.) 

141. Mi tiltott az alábbiak közül a megállóhelyekre való behaladás és megállás 
közben? (136.) 

142. Hogyan kell rendkívüli illetve rendes vonatokkal megállóhelyen megállni, 
illetve áthaladni?(137.) 

143. Mit tud a megállóhelyek kivilágításának szabályairól?(138.) 

144. Mit nevezünk vonattalálkozásnak?(139.) 

145. Hogyan lehet menetrendről eltérően visszafogni?(140.) 

146. Mik a tiltott egyidejű menetek?(141.) 

147. Hogyan kell a menetrend szerinti forgalmat leállítani?(142.-143.-144.) 

148. Milyen esetben szabad menetrendi időszak alatt munkát végezni?(145.) 

149. Ki adhat engedélyt az előre tervezett karbantartási munkák megkezdésére, és 
hogyan kell ezt bizonylatolni?(146.) 

150. Mikor tekinthető befejezettnek a karbantartási munka?(147.) 

151. Mi minősül eltérésnek az üzemszerű forgalomtól?(148.) 

152. Hogyan kell végezni a szolgálatot az üzemszerű forgalomtól való eltérés 
esetén?(149.-150.) 

153. Mit tud a jelentési kötelezettségekről üzemszerű forgalomtól való eltérés 
esetét tekintve?(151.-152.) 

154. Hogyan kell felderíteni az üzemszerű forgalomtól való eltérés okát?(153.) 

155. Mi a teendő a számítógépes vezérlés meghibásodásakor?(154.-155.) 

156. Mi a teendő az automatikus vezérlés meghibásodásakor?(156-157.-158.) 

157. Hogyan kell az egyedi váltóállítást megvalósítani?(159.-160.) 

158. Milyen esetben használhatatlan a fénysorompó?(161.) 
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159. Hogyan kell a vonattal a használhatatlan fénysorompó mellett 
közlekedni?(161.) 

160. Mi a teendő ha a biztosítóberendezési szakszolgálat a fénysorompó hibáját 

161. elhárítani nem tudja?(161.) 

162. Ha a vasúti fényjelző használhatatlan, hogyan haladhat el mellette vonattal? 
Hány vonat tartózkodhat egy állomásköz felezőjelző által biztosított szakaszon 
a jelzőberendezés meghibásodása esetén?(162.) 

163. Hogyan kell kezelni az akaratlan megnyomást gátló szerkezettel ellátott 
nyomógombokat? (163.-164.) 

164. Hogyan kell bizonylatolni a számlált kezelések végrehajtását? (165.) 

165. Folyamatosan fennálló hiba esetén, hogyan kell a számlált kezelés 
dokumentálását végezni? (166.) 

166. Hogyan szabad jelző és vasútbiztosító berendezésen fenntartási munkát 
végezni? (167.) 

167. Mi a teendő ha bármely hírközlő eszköz vagy hírkapcsolat meghibásodott? 
(168.-169.) 

168. Mi a teendő ha a vonat rádiótelefon berendezése meghibásodott? (170.) 

169. Milyen berendezésen kell kiadni a meghibásodott rádiótelefonnal rendelkező 
vonat részére a rendelkezéseket? (171.) 

170. Mi a teendő ha a diszpécser rádiótelefonja meghibásodik?(172.) 

171. Hogyan kell a jelentéshez kötött vonat továbbítás esetén a diszpécsernek a 
vonat tovább indulása előtt jelentést tenni, ha a vonat rádiótelefonja 
meghibásodott?(173.) 

172. Mi a teendő ha a pályatelefon meghibásodik?(174.) 

173. Mi a teendő ha a hangrögzítő berendezés meghibásodik?(175.) 

174. Mi a teendő ha a jelző és vasútbiztosító berendezés berendezés 
meghibásodik?(176.) 

175. Jelző és vasútbiztosító berendezés meghibásodásakor mikor kell a forgalmat 
leállítani?(177.) 

176. Mi a teendő ha a jelző és biztosító berendezés, valamint a hangrögzítővel 
ellátott hírközlő berendezés együttes és teljes használhatatlansága áll 
fenn?(178.) 

177. Hogyan kell a pályahibákat jelenteni?(179.-180.) 

178. Mit kell jelentsen a pályahibát észlelő járművezető a diszpécsernek?(181.) 

179. Mit köteles elrendelni pályahiba esetén a diszpécser, ha a forgalom 
fenntartható?(182.) 

180. Mit a feladata a Pályafelügyeleti szolgálat hiba helyszínre kiküldött 
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munkatársának, a diszpécser pályahibára vonatkozó jelentése után?(183.-
184-185.) 

181. Mi a diszpécser feladata miután a Pályafelügyeleti Szakszolgálat a diszpécser 
által bejelentett pályahibát megvizsgálta, és arról a diszpécsernek jelentést 
tett?(186.-187.) 

182. Mi a teendő, ha a jelentkezett pályahiba egyvágányú pályarészen van vagy 
váltón, és a hiba feletti pályaszakaszon van vonat?(188.) 

183. Mi a teendő, ha a jelentkezett pályahiba forgalmi kitérőben a biztonsági 
határjelzőkön belül van?(189.) 

184. Mi a teendő, ha előre tervezett javítási munkálatok miatt a vonatközlekedést 
kizárják? (190.) 

185. Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni vízzel elöntött pályán? (191.) 

186. Hogyan kell a vonatok felé a sebességkorlátozást kiadni?(192.) 

187. Hogyan kell javítás alatt álló pályán közlekedni?(193.) 

188. Hogyan kell felsővezeték hiba esetén eljárni?(194.-196.) 

189. Hogyan kell felsővezeték hiba esetén eljárni?(197.) 

190. Hogyan kell felsővezeték hiba esetén eljárni?(197.) 

191. Mi az eljárás ha a hálózati feszültség kimarad?(198.) 

192. Mit nevezünk foglalt vágányra járásnak? (199.) 

193. Ki és hogyan rendeli el a foglalt vágányra járást? (200.-201.) 

194. Hogyan történik a foglalt vágányra járás? (202.) 

195. Hogyan csökkenthető a vonali késés? (203.) 

196. Milyen esetben helyezhető át a vonatok keresztezése? (204.) 

197. Milyen vonatok vehetnek részt a forgalomban? Mi a teendő vonat 
üzemképtelenné válása esetén? (205.-206.) 

198. Válassza ki a hibás állítást! A járművezető köteles a vonatot azonnal 
mozgásképtelennek nyilvánítani, ha: (207.) 

199. Mi a teendő ha a járművezető mozgásképtelennek nyilvánította a vonatot? 
(208.) 

200. Mi minősül rendkívüli eseménynek? (209.) 

201. Mi a teendő ha az utasítás nem tartalmaz egy rendkívüli esemény elhárítására 
szabályokat? (210.) 

202. Igaz vagy hamis? A rendkívüli esemény bekövetkezése alkalmával minden 
dolgozó köteles azonnal arról jelentést tenni, és munkáját fokozott figyelemmel 
végezni: (211.) (Igaz/hamis) 

203. Egészítse ki a mondatot! Ha a dolgozó a jelző, pálya vagy…létesítmény 
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vonatforgalmat…meghibásodását észleli, köteles azonnal minden lehető 
intézkedést tenni a közlekedő vonat …és azt jelenteni a diszpécsernek. (212.) 

204. Mik a diszpécser feladatai rendkívüli események esetén? (213.-214.) 

205. Hogyan kell a rendkívüli eseményeket kivizsgálni? (215.-216.) 

206. Mikor indíthatja újra a forgalmat a diszpécser a rendkívüli eseményt követően? 
(217-218.) 

207. Mi minősül rendkívüli feszültségmentesítésnek? Hogyan lehet 
kezdeményezni? (219.-220.)  

208. Minden olyan rendkívüli feszültségmentesítést amikor vonatkésés keletkezik, 
eseménynek kell tekinteni. (221.) 

209. Hogyan lehet rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkát végezni, vagy a 
felsővezeték közelében mentést vagy hibaelhárítást végezni? (222.) 

210. Hogyan helyezhető feszültség alá a rendkívüli feszültségmentesítés során 
feszültségmentesített munkavezeték? (223.) 

211. Hogyan kérhető, és hogyan kell végrehajtania a diszpécsernek a rendkívüli 
feszültségmentesítést? (224.-225.) 

212. Hogyan kell az elektrikus által kezdeményezett feszültségmentesítést 
végrehajtani? (226.) 

213. Mi a diszpécser teendője, ha a felsővezeték táplálása megszűnt, és várhatóan 
15 percen belül nem fog visszaállni?: (227.-228.) 

214. Mi a teendő ha a feszültségmentesség zárlat következtében állt elő?: (229.-
230.) 

215. Ha egy váltó meghibásodik elektromosan vagy mechanikusan, és állítása a 
kezelőasztalról nem lehetséges, a diszpécser köteles utasítani a 
biztosítóberendezési szolgálat ügyeletes műszerészét utasítani az ügyeletes 
biztosítóberendezés, és pályafelügyelet váltó állítására kiképzett dolgozóit a 
helyszínre küldeni. Mi a kötelességük?: (231-.232.-234.) 

216. A váltó forgalmi szempontból használható, ha   (233.) 

217. Hogy kell végrehajtani a váltók kézi állítását? A váltó forgalmi szempontból 
használható.  (235.-236.) 

218. Hogyan és milyen sebességgel haladhat rá kézi állítású váltóra a vonat? (237.) 

219. A helyszíni állítást kiváltó ok megszűnése után, ha az állítóáram biztosítékát 
visszakapcsolták, hogyan tekinthető a váltó üzemképesnek? (238.) 

220. Mikor kell a váltót kiszögelni? (239.-240.-241.) 

221. Mit köteles jelenteni a helyszínen tartózkodó munkacsapat vezető a 
diszpécsernek a váltó kiszögelése után? (242.-243.) 

222. Hogyan értesíti a diszpécser a járművezetőket a kiszögelt váltóról? (244.-245.) 

223. Hogyan és milyen sebességgel szabad a le nem zárt váltón közlekedni? (246.-
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247.-248.-249.) 

224. Ha a vonatközlekedést előre láthatóan több mint 15 percre szüneteltetni kell, 
mi a teendő? (250.) 

225. Mikor kell elrendelni az utasoknak a nyílt pályán való kiszállítását? (251.) 

226. Hogyan kell az utasokat nem magas peron mellett állva kiszállítani?(252.-
253.) 

227. Minek tekintendő ha az utas a magas peronon vagy az útátjárón személyi 
sérülést szenved, vagy a vonat elgázolta? Mi a teendő? (254.255.-256.) 

228. Mi a teendője a diszpécsernek gázolásos eseményre vonatkozó jelentés 
vétele után, a fődiszpécser értesítését követően?(257.-258.) 

229. Gázolás esetén a helyszínelő megérkezéséig miket kell feljegyezni?(258.) 

230. Ki engedélyezi a gázolt vonat tovább haladását? (260.) 

231. Gázolás esetén a járművezető jelentési kötelezettségét… (261.) 

232. Egészítse ki a mondatot: …járművel történő ütközés az, amikor az 
összeütközött járművek a … tulajdonát képezik. Személyi sérülés hiánya 
esetén a diszpécser értesíti a vállalati … Szerelvények ütközése esetén ha a 
járművezető műszaki hibára hivatkozik,…vizsgálatot kell kérni.  (262.-263.-
264.) 

233. Ha nincs személyi sérülés és idegen járművel történt az ütközés, szükséges 
rendőri intézkedés? (265.) 

234. Idegen járművel történt ütközés esetén a járművezetőnek fel kell jegyezni a… 
(266.-267.) 

235. Hogyan kell a diszpécsernek intézkednie vonatmegfutamodás észlelésekor, 
vagy ha arról kap jelentést? (268.-269.) 

236. Milyen kezeléseket kell végrehajtania a diszpécsernek vonatmegfutamodás 
esetén ha a forgalmi kitérőben másik vonat van és az utasokat sikerült 
kiszállítani és biztonságba helyezni?(270.)  

237. Mi a teendője a diszpécsernek Városmajor állomáson, ha értesítést kap jármű 
megfutamodásról? (271.-272.)  

238. Mi a teendő kisiklás esetén? (273.) 

239. Kit kell értesíteni ha egy dolgozó a pálya mentén vagy közlekedő vonaton tüzet 
észlel? (274.) 

240. Mi a teendője a járművezetőnek a vonaton észlelt tűz esetén? (275.-276.)  

241. Mi a diszpécser teendője ha pálya menti tűzről értesítik, vagy a járművezető 
tüzet észlel a pályán? (277.) 

242. Mi a diszpécser teendője ha sínáramkör meghibásodást észlel?(278.-279.) 

243. Mi a diszpécser teendője ha sínáramkör meghibásodás alkalmával az 
elsőként indított vonat járművezetője nem jelent rendellenességet?(280.) 
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244. Mi a diszpécser teendője ha sínáramkör meghibásodás alkalmával az 
elsőként indított vonat járművezetője rendellenességet jelent?(281.-282.) 

245. Mi a diszpécser teendője ha sínáramkör meghibásodás alkalmával a váltót 
lezárni nem lehet?(283.) 

246. Mi az eljárás ha megállóhelyről való kihaladás közben a vészcsengőt 
működtették?(284.) 

247. Mi az eljárás ha a vészcsengőt a nyílt vonalon működtették?(284.)360. Mi a 
teendő ha a vonat ajtói meghibásodtak?(285.-287.) 

248. Mi az eljárás ablaktörés esetén? (288.) 

249. Hogyan kell ellátni a szolgálatot zord időjárási viszonyok között? (289.-290.) 

250. Mit nevezünk a járműtelep határának? (291.) 

251. Fogaskerekű járművezető meddig vezetheti a fogaskerekű járművet a 
járműtelepen? (292.) 

252. Hogyan kell a járműtelepi mozgásokat megszervezni? (293.) 

253. Mekkora az alkalmazható sebesség a járműtelepen? (294.) 

254. Hogyan kell biztosítani megfutamodás ellen a járműtelep adhéziós pályáján 
tárolt járműveket? (295.)  

255. Hogyan kell a vonatokat összeállítani? (296.) 

256. Hogyan történhet a járművek kapcsolása? (298.) 

257. Mi célt szolgál az önműködő kapcsolókészülék? (299.) 

258. Hogyan közlekedhetnek Városmajor állomás forgalmi vágányain az átálló 
szerelvények? (300.) 

259. Mit nevezünk rugós terelőnek, és milyen szabályok vonatkoznak a rajta való 
közlekedésre? (301.) 

260. Hogyan szabad lehaladni a fogasrúddal ellátott vágányról? (302.) 

261. Mit nevezünk tolópadnak? Hogyan szabad rajta közlekedni? (304.) 

262. Hogyan igényelhető a próbafutás? (305.) 

263. Mikor milyen próbafutás végezhető? (306.-307.-308.) 

264. Hogyan kell az utasokat védeni? (309.) 

265. Tolatás közben hogyan lehet védeni az utasokat? (310.-311.) 

266. Ki veheti igénybe a fogaskerekű vasutat? (312.) 

267. Ki tartózkodhat a jármű vezetőfülkéjében? (313.) 

268. Hogyan valósul meg az utas tájékoztatás? (314.) 

269. Hogyan kell a talált tárgyakat kezelni? (315.) 
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270. Hogyan kell a szolgálati okmányokat kezelni? (317.-320.) 

271. Hogyan kell a szolgálati okmányokat őrizni,  vezetni? (321.-322.) 

272. Milyen naplót kell a diszpécsernek vezetnie? (323.) 

273. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a szolgálati naplóban az alábbiak közül 
akkor is ha a közlemények hangrögzítő berendezéssel rögzítésre kerülnek? 
(323.) 

274. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a szolgálati naplóban a szolgálat 
átadásakor az alábbiak közül tételesen?(324-325.) 

275. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a hibaelőjegyzési könyvben? (326.) 
 

Szóbeli vizsgakérdések 

 

1. Ismertesse a következő fogalmakat Fogaskerekű Vasút forgalmi  diszpécsere! 
(39) 

2. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálati       főnök.(35,36) 

3. Ismertesse a következő fogalmakat: Járművezető, Végállomás (40,45) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat Kisiklasztó saru, Vonat (56,63) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat Üzemképtelen vonat, Mozgásképtelen   
vonat (66,67) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat. Rendkívüli vonat, menetrendi nap (65,69) 

7. Ismertesse mi a forgalmi szolgálat feladata?(26) 

8. Ismertesse mi jellemző a fogaskerekű vasút pályájára és járművére?(41) 

9. Ismertesse milyen feladatai, és jogosultságai vannak a Fogaskerekű Vasút 
diszpécserének? (39) 

10. Ismertesse, hogyan kell a szolgálatra jelentkezni? (73,74,75,76) 

11. Ismertesse, hogyan történik a szolgálat átadása, átvétele?(77,78,79,80,81,82) 

12. Ismertesse, milyen magatartást kell tanúsítani a forgalmi szolgálatot ellátó 
dolgozónak?(84,85,86,87,88,89,90,91) 

13. Ismertesse mikor és hogyan szabad a szolgálati helyet elhagyni?(92,93) 

14. Ismertesse, hogyan kell a szóbeli rendelkezést kiadni, mi a rendelkezést    

15. vevő kötelessége? (102,103) 

16. Ismertesse mi a teendő, ha a dolgozó olyan rendelkezést kap, amely az 
érvényben lévő utasításokkal ellentétes?(104) 

17. Ismertesse mikor és hogyan kell az írásbeli rendelkezést kiadni, meddig 
érvényes? 105,106,107,108,109,110) 

18. Ismertesse, mit nevezünk üzemszerű forgalomnak?(116) 

19. Ismertesse, mit tartalmaz a „Szolgálati Menetrend”, és a „Menetrend 
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hirdetmény”?(119,120) 

20. Ismertesse, hogyan történik a vonatok számozása?(125) 

21. Ismertesse melyek a menetrend szerinti forgalom beindításának 
feltételei?(127,128,129) 

22. Ismertesse, mit kell tudni a "Szemlevonat" közlekedtetéséről, és kinek milyen 
kötelezettségei vannak?(130,131,132) 

23. Ismertesse, hogyan kell a végállomásról a vonatot elindítani? (133) 

24. Ismertesse menet közben a járművezetőnek milyen magatartást kell 
tanúsítani?(134) 

25. Ismertesse, mik határozzák meg a vonatok részére a közlekedés 
sebességét?(135) 

26. Ismertesse, hogyan történik a vonatok beállása a            megállóhelyre?(136,137,138) 

27. Ismertesse, hogyan történik a vonatok menetrendtől eltérő  visszafogása?(140) 

28. Ismertesse a menetrend szerinti forgalom leállítására vonatkozó 
szabályt!(142,143,144) 

29. Ismertesse a karbantartási munkák megszervezésére vonatkozó 
szabályokat!(145,146,147) 

30. Ismertesse, mit nevezünk üzemszerű forgalomtól való eltérésnek, mik   

31. ilyenkor a teendők?(148,149,150,151,152,153) 

32. Ismertesse mi a teendő a számítógépes vezérlés, illetve az automatikus 
vezérlés meghibásodása esetén?(’54,155,156,157,158) 

33. Ismertesse mi a teendő a fénysorompók meghibásodása esetén?(161) 

34. Ismertesse mi a követendő eljárás jelzők meghibásodása esetén?(162) 

35. Ismertesse mi a teendő a hírközlő berendezések meghibásodása 
esetén?(168,169,170,171,172,173,174,175) 

36. Ismertesse a forgalom fenntartásának feltételeit!(176,177,178) 

37. Ismertesse mi a pálya meghibásodása esetén követendő eljárás? 
(179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190) 

38. Ismertesse, hogyan történik a közlekedés vízzel elöntött pályán?(191) 

39. Ismertesse, mit tartalmaznak a sebességkorlátozásokkal kapcsolatos 
előírások?(192) 

40. Ismertesse, Javítás alatt lévő pályán hogyan kell közlekedni?(193) 

41. Ismertesse mi a teendő felsővezeték hiba-, illetve hálózati feszültség 
kimaradása esetén?(194,195,196,197,) 

42. Ismertesse, hogyan történik a foglalt vágányra történő 
ráhaladás?(199,200,201,202) 

43. Ismertesse a vonat meghibásodásra, és az üzemképtelenségre 
vonatkozószabályt! (205,206) 

44. Ismertesse, hogy a járművezető mely esetekben köteles a vonatot azonnal 
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mozgásképtelennek nyilvánítani, az utasokat kiszállítani és a helyszínen állva 
maradni?(207) 

45. Ismertesse a mozgásképtelenségre vonatkozó szabályt! (208) 

46. Ismertesse a „rendkívüli esemény” fogalmát és az általános 
rendelkezéseket!(209,210,211,212,213,214) 

47. Ismertesse a rendkívüli esemény elhárítását, kivizsgálását! (215,216,217,218) 

48. Ismertesse, hogy a Kézi állítású váltóra a vonat mikor, hogyan haladhat 
rá?(237,238) 

49. Ismertesse a Le nem zárt váltón való közlekedés szabályait! 246,247,248,249) 

50. Ismertesse az Utasok rendkívüli kiszállításra vonatkozó szabályt!((250,251,252) 

51. Ismertesse a gázolás esetén követendő eljárást, a baleset dokumentálására és 
a helyszíni megbízott feladataira vonatkozó     előírásokat!(257,258,259,260,261 

52. Ismertesse az összeütközés esetén követendő 
eljárást!(262,263,264,265,266,267) 

53. Ismertesse a vonatmegfutamodás esetén a járművezető feladatait! 
(270,271,272) 

54. Ismertesse a kisiklás esetén követendő eljárást!(273) 

55. Ismertesse a tűz esetén követendő eljárást!(274,275,276,277) 

56. Ismertesse a álfoglaltság esetén követendő eljárást!(279,280) 

57. Ismertesse az eljárást, ha a vészcsengőt működtették!(284) 

58. Ismertesse az ajtók meghibásodására vonatkozószabályt!(285,286,287) 

59. Ismertesse az ablaktörés esetén követendő eljárást! (288) 

60. Ismertesse a járműtelepi mozgásokra vonatkozó általános 
rendelkezéseket!(291,292,293,294,295) 

61. Ismertesse a vonatok összeállításának szabályait!(296,297,298,299) 

62. Ismertesse a vonatok rendezésére, átállására vonatkozó szabályokat!(300) 

63. Ismertesse a rugós terelő feladatát, a járművel történő rá és áthaladás 
szabályait! 301,302,303) 

64. Ismertesse a tolópad feladatát, és a tolópaddal történő mozgás szabályát!(304) 

65. Ismertesse a próbafutásra vonatkozó forgalmi szabályokat!(305,306,307,308) 

66. Ismertesse a vezetőfülkében való tartózkodásra előírt szabályozást!(313) 

67. Ismertesse a talált tárgyak kezelése vonatkozó szabályokat!(315) 

 
BKV ZRT. Fogaskerekű vasút. SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA (2007) 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

1. Mit tartalmaz a Fogaskerekű Vasút Szolgálati Szabályzata? (1.) 
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2. Kikre érvényesek a szabályzat forgalomirányítással kapcsolatos 
rendelkezései?(2.) 

3. A szabályzat rendelkezései nem lehetnek ellentétben a…(egészítse ki) (3.) 

4. Mi a szabályzat kiegészítő oktatókönyve?(4.) 

5. Ki hagyja jóvá a szabályzatot?(5.) 

6. Kihez kell fordulni ha a szabályzat értelmezésében vélemény különbség lépne 
fel?(6.) 

7. Miért felelős a járművezető?(7.) 

8. Egészítse ki! A  járművezetőket a … kötelezettségeikkel kapcsolatos 
utasításokkal, szabályzatokkal, rendeltekkel és oktatási anyagokkal el kell látni, 
melyekért … felelősek. (8.) 

9. Egészítse ki! A  járművezetőket önálló szolgálatra való beosztásuk előtt ki kell 
oktatni… és a kocsik … ismeretéből.(9.)  

10. Egészítse ki! A járművezető köteles Saját … tudását állandóan fejleszteni, 
valamint az előirt oktatásokon és … felkészülten részt venni. (10.) 

11. Egészítse ki! A járművezetők lakóhelyük címét, telefonszámát kötelesek közölni 
és az esetleges változást azonnal írásban jelenteni a közvetlen … (11.) 

12. A járművezetők mindenkor fegyelmezetten, egymással és más … dolgozóival 
együttműködő és segítőkész magatartást kötelesek tanúsítani, az … szemben 
udvariasan viselkedni. (12.) 

13. Válassza ki melyik NEM a járművezető kötelessége! (13.) 

14. Hogyan kell a járművezetőnek szolgálatra jelentkeznie? (14.) 

15. Mennyi idővel korábban kell a járművezetőnek jeleznie ha bármilyen oknál fogva 
nem tud szolgálatra jelentkezni? (15.)  

16. Egészítse ki! Tilos a vonat vezetését …vagy …állapotban lévő … bízni vagy ilyen 
dolgozónak a vezetést átadni! (16.) 

17. Elhagyhatja a szolgálatban lévő járművezető a szolgálati helyét a szolgálati 
elöljáró engedélye nélkül?  (17.) 

18. Hol kell rögzíteni a szerelvény átadás átvételét? (18.) 

19. Mikor hagyhatja el a vezetőfülkét a járművezető szolgálati ideje alatt? (19.) 

20. Az alábbiak közül kinek NEM adhatja át a járművezető a jármű vezetését? (20.) 

21. Mikor kell a fékeket ellenőrizni a járművezetőnek? (21.) 

22. Hogyan kell eljárnia a járművezetőnek, ha a forgalomban a vonaton 
meghibásodást észlel? (22.) 

23. Egészítse ki! Szigorúan tilos a járművezetőnek ….szeszes italt vagy más 
nyugtató, izgató vagy kábító hatású szert fogyasztani, …menet közben bármilyen 
tevékenységgel … (23.) 
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24. Egészítse ki! A járművezetők szolgálati … a forgalmi csoportvezető, szolgálati … 
a szolgálatban lévő diszpécser (24.) 

25. Egészítse ki! A járművezetők közvetlen szolgálati … a járművek műszaki 
állapotát érintő kérdésekben a műszaki szolgálat … (25.) 

26. A szerelvény felszerelési tárgyai közé tartozik: (26.) 

27. Egészítse ki! A szerelvények átvétele és leadása csak a … ellátott forgalmi, vagy 
járműtelepi vágányokon történhet. … el nem látott …pályán csak a műszaki 
szakszolgálat érvényes hatósági járművezetői jogosítvánnyal rendelkező 
dolgozója vezetheti a szerelvényt. (27.) 

28. Egészítse ki! A szerelvények …,…. kimutathatóan bizonylatolni kell, a szolgálati 
okmányok megfelelő rovatában.. (28.) 

29. Egészítse ki! A járművezető köteles a … a Szabályzat előírásai szerint 
megvizsgálni és az esetleges …, hiányosságokat kijavíttatni (29.) 

30. Egészítse ki! A szerelvény … szükséges időt mindenkor biztosítani kell. Ha az 
előírás szerinti vizsgálatot időhiány miatt a szükséges időpontig elvégezni nem 
lehet, a szerelvény nem állítható … a vizsgálat befejezéséig. (30.) 

31. Egészítse ki! A … minden esetben megvizsgált és … kész állapotúnak kell lennie. 
(31.) 

32. Egészítse ki! A  járművizsgálat szabályszerű elvégzéséért a …, 
tartalékszerelvény esetén a szolgálatban lévő … a felelős (32.) 

33. Egészítse ki! A járművezető jelentkezik a …, ahol megkapja a szerelvény kulcsait 
és a vonat felszerelési tárgyait. A diszpécser tájékoztatja a szerelvény tárolási … 
(33.) 

34. Válassza ki miről kell meggyőződnie a járművezetőnek a járműátvétel során! 
(34.) 

35. Kinek kell jelentenie a járművezetőnek ha a vonat műszaki állapotában  vagy a 
felszerelési tárgyakban hiányosságot észlel? (35.) 

36. Döntse el, hogy igaz, vagy hamis! A vonat átvétele során tapasztalt, de azonnal 
nem javítható vagy nem pótolható hibával ha az üzembiztonságot veszélyezteti- 
a vonat forgalomba helyezhető. Ilyen esetekben a hiányt vagy hibát a 
járművezetőnek a járműlapba be kell írni és a járműkiadó aláírásával a 
hiányosságot el kell ismertetni. (Az aláírás megtagadása esetén a vonat 
forgalomba nem állítható.) (36.) (Igaz/hamis) 

37. Melyik hiba nem veszélyeztet üzembiztonságot? (37.) 

38. A vonaton észlelt hiba vagy hiányosság elbírálásánál felmerülő vitában a 
szolgálatban lévő felelős műszaki irányító véleménye a döntő, de véleményét a 
járműlapba köteles beírni ás aláírni, ezután a vonat forgalomba állítható. 
Igaz/Hamis? (38.) 

39. Egészítse ki! A vonat átvétele után a járművezető az átvétel tényét a … 
aláírásával köteles igazolni.(39.) 
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40. Egészítse ki! A vonatot … a menetrend szerinti utolsó menetben elő kell 
készíteni. A járművezetőnek az utastéri és vezetőfülke ablakokat fel kell húzni … 
kocsin.(40.) 

41. Egészítse ki! A szolgálat közben észlelt hibákat a … rá kell, vezetni és az … 
szóban is a tudomására kell hozni.(41.) 

42. Egészítse ki! Amennyiben az átvevő … dolgozó hiányt vagy hibát észlel, be kell 
jegyeznie a járműlapra, és azt az átadó … aláírásával köteles elismerni.(42.) 

43. Egészítse ki! Az átadó járművezető addig nem …, amíg az átvevő műszaki 
dolgozó a vonatot szabályosan át nem vette és a … az átadó jelenlétében alá 
nem írta..(43.) 

44. Egészítse ki! A szolgálatot … járművezető köteles tájékoztatni, a szolgálatot 
…járművezetőt a szerelvény állapotáról, a vonat menetrendi haladásáról, a 
diszpécser által kiadott érvényben lévő rendelkezésekről, továbbá a szolgálat 
ellátásához szükséges egyéb tudnivalókról..(44.) 

45. Egészítse ki! Minden olyan …, …, melyet a szolgálatot átadó járművezető a vonat 
vonali üzemeltetése folyamán tapasztalt, be kell jegyezni a járműlapra és szóban 
közölnie kell a szolgálatot átvevő járművezetővel.(45.) 

46. Mit kell megvizsgálni az átvevő járművezetőnek a vonaton mielőtt a járműkísérő 
lapot aláírná?(46.) 

47. Egészítse ki! A járművezető a vonatot a jelzők jelzései szerint, a pálya … és … 
figyelembe vételével, a menetrend betartásával köteles vezetni..(47.) 

48. Mit köteles figyelni a járművezető menet közben?(48.) 

49. Egészítse ki! A … tartózkodó vonatot (végállomás kivételével) a járművezető 
csak indokolt esetben hagyhatja el. A vonat elhagyásáról a … értesíteni kell.(49.) 

50. Mit nem köteles a járművezető tenni a vonat megállóhelyen való tartózkodása 
közben? (50.) 

51. Mikor kezdheti meg a járművezető az utasok figyelmeztetését az ajtózárásra? 
(51.) 

52. Mikor nyithatja ki a járművezető a vonat utastéri ajtóit? (52.) 

53. Mi az első lépés a megállás után a vezetőfülke üzemen kívül helyezésekor a 
vonat rögzítése után? (53.) 

54. Mi az első lépés a vezetőállás csere végrehajtása után, a vezetőfülke üzembe 
helyezésekor? (54.) 

55. Mikor foghat vissza menetrenden kívül a járművezető? (55.) 

56. Egészítse ki! A járművezető köteles … a vonatot az érvényben lévő 
utasításokban, szabályzatokban és rendelkezésekben előirt esetekben, valamint 
minden olyan esetben, amikor a forgalombiztonságot veszélyeztetve látja. (56.) 

57. Egészítse ki! Ha a vonat huzamosabb ideig (… percet meghaladóan) kénytelen 
várakozni, gondoskodni kell a megbízható rögzítéséről. (Rugóerő tárolós 
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biztonsági fékkel) (57.) 

58. Egészítse ki! Ha a vonat bármely ok miatt nem tud … peron mellé behaladni, 
jelenteni kell a diszpécsernek és a rendkívüli utas … csak az ő engedélyével 
végezhető (58.) 

59. Egészítse ki! Vonat meghibásodások esetén a járművezető köteles a … 
vonatkozó előírások szerint eljárni.  (59.) 

60. A járművezető a vonalon hibaelhárítást csak akkor végezhet, ha:  (60.) 

61. Üzemképtelen az a vonat, amely utasszállítást nem végezhet, de…:  (61.) 

62. Mozgásképtelen vonattal…  (61.) 

63. A járművezető köteles Városmajor állomáson a vonatát üzemképtelennek 
nyilvánítani, ha  (62.) 

64. A járművezető köteles a vonatát üzemképtelennek nyilvánítani és a vonatból az 
utasokat kiszállítani, ha  (63.) 

65. A járművezető köteles a vonatát üzemképtelennek nyilvánítani és a vonatból az 
utasokat kiszállítani, és a legközelebbi völgymeneti kitérőig közlekedni, és ott a 
vonatot mozgásképtelennek nyilvánítani, és a műszaki szolgálat segítségét kérni 
ha  (64.) 

66. A járművezető köteles a mozgásképtelennek nyilvánítani, az utasokat kiszállítani 
és a helyszínen állva maradni, ha  (65.) 

67. Egészítse ki! A meghibásodott vonathoz kirendelt műszaki szakszolgálat 
vezetője a helyszínen köteles eldönteni a … vonat .…  (66. 

68. Egészítse ki! A járművezető által mozgásképtelennek nyilvánított vonatot a 
műszaki szakszolgálat vezetője csak akkor nyilváníthatja …, ha az üzemi fék 
mellett még egy fék … működik.   (67.) 

69. Mivel kell rendelkeznie annak a vonatnak, amelyet a diszpécser segélyvonatnak 
kijelöl?  (68.) 

70. Hová kell a segélyvonatot közlekedtetni a segélyre szoruló vonathoz képest?  
(69.) 

71. Kinek a feladata a meghibásodott és a segélyvonat összekapcsolása?(70.) 

72. Milyen sebességel közlekedhet az összecsatolt segélyvonat a hibás 
szerelvénnyel?(71.) 

73. Milyen forgalmi rend szerint közlekedik a segélyszerelvény?(72.) 

74. Egészítse ki! Az indulásra kész állapotot a műszaki szakszolgálat … jelenti a 
diszpécsernek, aki köteles gondoskodni a … feltételeinek megteremtéséről a 
félreállítás kijelölt helyéig(73.) 

75. A segélyvonati közlekedés alkalmával alkalmazandó vágányzárás alapvető 
feltétele többek között, hogy a félreállítás helye és a félreállítási hely előtti kitérő 
között forgalmi vonat nem tartózkodhat. (Igaz/Hamis) (74.) 
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76. Kit kell kirendelni a műszaki mentőcsoporttal együtt, kisiklás esetén? (75.) 

77. Kit kell értesíteni azonnal tűz észlelése esetén, ha a fogaskerekű diszpécser nem 
elérhető? (76.) 

78. Mi a teendő ha a tűz feszültség alatt álló szerelvényen keletkezett? (77.) 

79. Egészítse ki! A tüzet tilos vízzel vagy … készülékkel oltani az áramütés veszélye 
miatt. Tűzoltásra csak freon- vagy … tűzoltó készüléket kell használni, a 
szerelvényen ilyen típusú tűzoltó készülékeket kell rendszeresíteni.(78.) 

80. Munkavédelmi szempontból mit nem szabad sohasem? (78.-81.) 
 
 

Szóbeli vizsgakérdések 

 

1. Sorolja fel a szolgálati kötelességeket a Szolgálati Szabályzat előírásai szerint!  (8-
12) 

2. Sorolja fel a járművezető a kötelességeit a Szolgálati Szabályzat előírásai szerint! 
(13) 

3. Ismertesse a vonat vezetésének átadására vonatkozó előírásokat! (16-20) 

4. Ismertesse a fékek ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat! (21) 

5. Ismertesse a Szolgálati Szabályzatban meghatározott járművezetőre vonatkozó 
tilalmakat! (23) 

6. Ismertesse a járművezető kötelességeit menet közben a vonat vezetése során! (47-
48) 

7. Ismertesse a járművezető kötelességeit a megállóhelyen történő tartózkodás és a 
jármű indítása esetén! (49-51) 

8. Ismertesse a járművezető kötelességeit a vonat megállóhelyre történő behaladása 
esetén! (52) 

9. Ismertesse a járművezető kötelességeit visszafogás esetén! (53-54) 

10. Ismertesse, hogy a járművezető a vonaton hibaelhárítást milyen esetekben 
végezhet? (60) 

11. Ismertesse a járművezető milyen esetekben köteles vonatát a városmajori 
végállomáson üzemképtelennek nyilvánítani? (62) 

12. Ismertesse a járművezető milyen esetekben köteles üzemképtelennek 
nyilvánítani a vonatát a vonatból, az utasokat kiszállítani, és a diszpécser utasításai 
alapján azonnal a városmajori végállomáson kiállni a forgalomból? (63) 

13. Ismertesse a járművezető milyen esetekben köteles üzemképtelennek 
nyilvánítani a vonatát az utasokat kiszállítani, a legközelebbi völgymeneti kitérőig 
fokozott figyelemmel közlekedni, a kitérőbe való érkezés után a vonatot 
mozgásképtelennek kell nyilvánítani? (64) 

14. Ismertesse a járművezető milyen esetekben köteles a vonatot azonnal 
mozgásképtelennek nyilvánítani, az utasokat kiszállítani és a helyszínen állva 
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maradni? (65) 

15. Ismertesse a segélyvonat közlekedésére vonatkozó szabályokat! (66-69) 

16. Ismertesse kinek a feladata a hibás, és a segélyvonat összekapcsolása és 
továbbítása, és milyen módon kell közlekedni az ilyen vonattal? ( 70-73) 

17. Ismertesse a járművön történt tűz esetén a teendőket? (77-78) 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 
Írásbeli vizsga: 

A számítógépes tesztkérdések közül a kérdések 75%-ára megfelelt értékelést 

szerez. 

 

A kitölthető kérdések száma:60 kérdés 

A megfelelt minősítéshez szükséges helyes válaszok száma: 45 kérdés 

Minden kérdés 1 pontot ér, a maximálisan szerezhető pontszám: 60 pont. 

A kérdések kitöltéséhez rendelkezésre álló idő: 75 perc. 

 

Szóbeli vizsga: 
 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, 

Ismereti szinten 

• Felismerési szinten: 21,22,54,60-69 

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket (reprodukciós szinten azok jelentését 

is!) Képes a kapott jelzési parancs végrehajtására: 41-48b,46-53,49,50,55- 

57,68,69,70,71,72,75-78,86-109. közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri a jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat és a fő-

, és tolatási jelzők által adott jelzési képeket. 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a vonatokon 

alkalmazott jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük 

történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Ismeri a tolatás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Ismeri a tolatási módszereket és a tolatás közben alkalmazható fékezési 

módokat. 

• Ismeri a személyszállító vonatokon a szolgálat ellátására vonatkozó 

szabályokat. 

• Ismeri a tolatások előtti fékpróbáinak megtartására vonatkozó szabályokat. 
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• Ismeri a végállomásra, érkezett vonatok, járművek állva tartására 

vonatkozó ismereteket, 
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55.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: JELZŐŐR (BKV FOGASKEREKŰ 

VASÚT F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA  

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 
 

Az írásbeli vizsgatevékenység 20 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 10 kérdés a Fogaskerekű F.1. sz. Jelzési Utasításból (453.804/1994), 

• 10 kérdés a Fogaskerekű F.2. sz. Forgalmi Utasításból (453.804/1994), 
 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc 

 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a 

feleletválasztós kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a 

helyeset, majd bejelöli, és ugyancsak tovább lép. A kérdések ábrákat, képeket 

tartalmazhatnak A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 

vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Az elérhető maximális pontszám 20 pont.  

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre a vizsgázó 
kiválasztja a megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van 
megfogalmazva, amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A 
hiányzó szavakat a 2 vagy 3 válaszlehetőségben a vizsgázó megtalálja, majd 
onnan kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis 
lehet. A kérdésben megfogalmazott szövegről a vizsgázónak kell eldöntenie, 
hogy annak tartalma igaz, vagy hamis a kérdés megfogalmazása alapján.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a vizsgázó a felajánlott 
2 vagy 3 választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

• Ábra azonosítása hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a 
helyes meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.” 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 2 kérdés a Fogaskerekű F.1. sz. Jelzési Utasításból (453.804/1994), 

• 2 kérdés a Fogaskerekű F.2. sz. Forgalmi Utasításból (453.804/1994), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

Jelzési ismeretek - F.1. sz. Jelzési Utasítás 

Az utasítás hatálya, tartalma 

• Az utasítás hatálya  

• Az utasítás tartalma 

• Az utasítás jóváhagyása, módosítása és rendeleteinek értelmezése 

A JELZŐK és JELZŐESZKÖZÖK 

• Általános rendelkezések 

• Fényjelzők és jelzéseik 

• Fényjelzőkre vonatkozó intézkedések 

• Tolatási jelzőkre vonatkozó intézkedések 

• Egyéb jelzőkre vonatkozó intézkedések 

• Érvénytelen és használhatatlan jelzők 

• Jelzőeszközök és a velük adható jelzések 

Figyelmeztető Jelek 

1. sz. melléklet 

• Szolgálatban lévő dolgozók felszerelése jelzőeszközökkel 

 

Forgalmi ismeretek - F.2. sz. Forgalmi Utasítás 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

• Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete (1 – 6., 17 – 18.) 
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• Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése 
szempontjából (29 – 72.) 

• Forgalmi szolgálat ellátásának rendje (73 – 83.) 

• Figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben (94 – 96.) 

• Megbetegedés, rendkívüli körülmény (97.) 

• Rendelkezésre jogosultak felelőssége (101.) 

• Rendelkezések kiadása (102 – 110.) 

 

Üzemszerű forgalom 

• Általános rendelkezések (116.) 

• Menetrend. Vonatok összeállítása, jelölése (117 – 126.) 

 

Üzemszerű forgalomtól való eltérés 

• Általános rendelkezések (148 – 153.) 

• Fénysorompók meghibásodása (161.) 

• Hírközlő berendezések meghibásodásai (168 – 178.) 

Rendkívüli események 

• Általános rendelkezések (209 – 218.) 

Utasforgalom lebonyolítása 

• Vezetőfülkében tartózkodás (313.) 

• Talált tárgyak kezelése (315.) 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (Válassza ki a 
helyes választ) (1.) 

2. Mit tartalmaz a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (2.) 

3. Kikre nézve kötelező érvényűek az Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési 
utasításában foglalt jelzések? (3.) 

4. Milyen jelzéseket tartalmaz a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (4.) 

5. Ki számít az utasítást jóváhagyó szervnek? (5.) 
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6. Ki jogosult életbe az utasítás módosítására vagy hatálytalanítására? (6.) 

7. Hogyan és ki köteles közölni az utasítás módosítását vagy hatálytalanítását 
az érdekelt dolgozókkal? (7.) 

8. Hogyn kell életbe léptetni a jóváhagyott utasítást? (8.) 

9. Mely dolgozókat kell ellátni az utasítással? (9.) 

10. Kik részére kötelező az utasítás teljes körének ismerete? (10.) 

11. Ki lehet az aki az utasítás értelmezésében felmerülő vélemény különbség 
esetén iránymutatást ad a helyes értelmezésről? (11.) 

12. Jelzőnek minősül az ábrán látható tárgy?) (12.) 

 

 

 

13. Kézi jelzőeszköznek minősül az ábrán látható tárgy?  (13.) 

 

 

 

14. A jelzők és a jelzőeszközök jelzése parancs, mely azonnali és feltétlen 
végrehajtást követel, ezért a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozónak 
minden rendelkezésére álló eszközzel biztosítania kell a jelzőkkel és 
jelzőeszközökkel kapott parancsok azonnali és maradéktalan végrehajtását. 
(14.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

15. A jelzéseket a végrehajtáshoz szükséges időben, az utasításban meg 
határozott helyen, módon és egyértelműen kell adni mert különben a jelzés 
könnyen kétes jelzésként értelmezhető. (15.) (Igaz-hamis mondatrész 
választás) 

16. A jelzésekkel elkövetett mindennemű visszaélés, vagy jelzésekkel közölt 
parancsok azonnali végrehajtásának elmulasztása súlyos fegyelmi vétség, 
ezért azokat azonnal adni kell amennyiben szükséges. (16.) (Igaz-hamis 
mondatrész választás) 

17. A vasút üzemében csak az utasításban rendszeresített jelzéseket szabad 
alkalmazni, ezért ha más jelzést kívánnak használni, ahhoz a jóváhagyó 
hatóság engedélye szükséges. (17.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

18. Idegen vasúttal közösen használt pályán alkalmazható jelzésekre és 
figyelmeztető jelekre vonatkozó rendelkezéseket külön Végrehajtási 
Utasításban kell szabályozni, mert azok biztosan eltérnek a Fogaskerekű 
Vasútétól. (18.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

19. A látható jelzéseket nappal is a sötétben alkalmazandók szerint kell adni ha a 
szabadlátás vagy a távolbalátás korlátozott, mert így könnyebben 
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észrevehetők, és jobban elkülönülnek a környezettől. (19.) (Igaz-hamis 
mondatrész választás) 

20. A sötétben alkalmazandó jelzéseket kell adni a fényjelzőkön állandóan, mert 
alakjuk távolról ha a távolbalátás korlátozott, nem jól kivehető. (20.) (Igaz-
hamis mondatrész választás) 

21. Korlátozottnak kell-e tekinteni a távolbalátást, ha a napszaknak megfelelő 
jelzéseket nem lehet látni, mert a főjelző fényei nem világítanak? (21.) (Igaz-
hamis mondatrész választás) 

22. Korlátozott a szabadlátás, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket nem lehet 
üzemi fékút távolságról látni vagy biztosan felismerni, ha azt köd okozza? (22.) 
(Igaz/Hamis) 

23. A hallható jelzések adásmódja nappal és sötétben is teljesen azonos. Adhatók 
jelzősíppal és jelzőcsengővel, és az ezekkel adott jelzések mindegyike önálló 
jelentéssel bír. (23.)   

24. A fogaskerekű vasút üzemében a látható jelzések adása fény, vagy 
alakjelzéssel történhet…(24.) (Igaz/hamis) 

25. A fogaskerekű vasút üzemében a jelzők lehetnek egy vagy két optikásak, ez 
alól kivétel a svábhegyi F2D jelző. (25.) (Igaz/hamis) 

26. Az alakjelzők meghatározott ábrával közlik a hozzájuk rendelt parancsokat. 
(26.) (Igaz/hamis) 

27. Kézi jelzés adása közben ügyelni kell arra hogy a jelzés része vagy….ne váljék 
…, mert akkor a jelzés más értelmet kaphat. (27.) (Helyettesítse be!) 

28. Ha kézjelzést adunk, akkor a testünkkel és arcunkkal a …felé fordulva kell azt 
adni. (28.) (Helyettesítse be!) 

29. Amennyiben egy jelzőn, jelzőeszközön a szabvány szerinti színű jelzőüveg 
elrepedt, az ideiglenesen pótolható az eredeti színnel közel megegyező színű 
jelzőüveggel, vagy szükség esetén ki kell kapcsolni…(29.) (Igaz/hamis) 

30. Meddig kell figyelni a jelzést? (30.) 

31. Az egy időben adott de eltérő értelmű jelzéseket ….kell tekinteni, és a forgalom 
biztonsága szempontjából …kell figyelembe venni.(31.) (Helyettesítse be!) 

32. Kétes a jelzés ha annak értelme nem világos, vagy más jelzéssel 
összetéveszthető? (32.) (Igaz/Hamis) 

33. A jelzőket …szempontból feloszthatjuk főjelzőkre, tolatási jelzőkre, és 
…jelzőkre.(33.) (Helyettesítse be!) 

34. A …a vonatforgalmat szabályozzák, ezek a jelzők a vágányfoglaltsággal és a 
váltókkal …kapcsolatban vannak.(34.) (Helyettesítse be!) 

35. A …jelzők a tolatási mozgásokat szabályozzák. A hozzájuk tartozó … és 
váltókkal kényszerkapcsolatban vannak.(35.) (Helyettesítse be!) 
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36. Az …jelzők a járművek közlekedése során valamilyen tevékenység …adnak 
parancsot.(36.) (Helyettesítse be!) 

37. ….szempontjából megkülönböztetünk …, félig önműködő, és nem önműködő 
jelzőket.(37.) (Helyettesítse be!) 

38. A forgalom lebonyolításában részt vevő minden dolgozónak tudnia kell, hogy 
hol milyen jelzők vannak.(38.) (Igaz/hamis) 

39. Ha az utasítás másként nem rendelkezik, a jelzőket azon vágány mellett vagy 
felett kell elhelyezni, amelyikre a jelző jelzése vonatkozik…(39.) (Igaz/hamis) 

40. Amennyiben az utasítás másként nem rendelkezik, a jelzők helyére vonatkozó 
rendelkezések érvényesek a ….(40.) 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
A jelző árbocán „D” jelölés látható.(41.) 

 

 

 

 

 

 

42. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
A jelző árbocán „F2” jelölés látható.(42) 

 

 

 

 

 

 

43. Ön a képen látható jelzőt látja. A jelző árbocán “V” jelölés található. 
Milyen jelző ez, és milyen irányban található? (43.) 
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44. Ön a az E/Ü jelű jelzőt előtt áll. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(44.)  

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(45). 

 

 

 

 

 

 

 

46. Ön az E/Ü tolatásjelző előtt áll. Merre akar menni? (46.) 

47. Ön az F/Ü tolatásjelző előtt áll. Merre fog haladni? (47.) 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(48.) 

 

 

 

49. Ön a G jelű tolatásjelző előtt áll. Hol van éppen?(49.) 

50. Mi a teendő ha egy fényjelző sötét és nincs rajta semmilyen egyéb jelzés? 
(42.) 

51. Ki és hogyan köteles folyamatosan ellenőrizni a fényjelzők üzemképes 
állapotát? (43.) 

52. Milyen szabályozás tartalmazza a jelzőberendezés kezelésére vonatkozó 
szabályokat? (44.) 

53. Mely jelzők a főjelzők, milyen kialakításúak, és milyen alapállásúak? (45.) 

54. Hogyan haladhat el főjelző mellett? (46.) 
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56. Egészítse ki a mondatot! Az ….fedezőjelzők a kitérők menetirány szerinti 
…vágányának végén, valamint a végállomások …vágánya mellett vannak 
elhelyezve.  (47.) (Helyettesítse be!) 

57. Vonatával a képen látható jelzéshez érkezik. Mi a teendője? (48.) 

 

 

 

 

 

 

58. Mit jelent a képen látható jelzés az Ön számára? (48.) 

 

 

 

 

 

 

59. Mit jelent a képen látható jelzés az Ön számára? (48./A)  

 

 

 

 

60. Mit jelent az állomásköz felezőjelzőn 1 villogó zöld fény? (48./B) ) 

61. Mely jelzőket hívjuk tolatási jelzőknek? (49.)  

62. Mi célt szolgálnak a tolatásjelzők? (50.)  

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (51.)  
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65. Milyen jelzés látható az ábrán? (51.)  

 

 

 

 

66. Egészítse ki a mondatot! A Városmajor állomáson ….szerelvény mozgását 
szabályozza, egyben a tolatási mozgás határát jelzi. A menetrend szerint 
közlekedő vonatok esetén a jelző állása …(52.) 

67. Milyen jelzés látható az ábrán látható „V” jelzőn?? (53.)  

 

 

 

68. Milyen jelzés látható az ábrán? (53.)  

 

 

 

 

69. Válassza ki a helytelen állítást! (54 

70. Egészítse ki: Az útátjáró fedezőjelzők az állomási illetve vonali 
…kényszerkapcsolatban vannak (55.)  (Helyettesítse be!) 

71. Milyen jelzés van a képen? Mi az értelme? (56.) 
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72. Milyen jelzés van a képen? Mi az értelme? (56.) 

 

 

 

 

73. Hogyan értelmezi, ha az útátjáró fedezőjelzőn egy fény sem világít? (56.) 

74. Ha az állomásköz fedezőjelző működik, milyen jelzések jelenhetnek meg az 
állomásköz fedezőjelzővel egy árbocon elhelyezett útátjáró fedezőjelzőn, és 
melyik optikákon? (57.) 

75. Ha az állomásköz fedezőjelző nem működik, milyen jelzések jelenhetnek meg 
az állomásköz fedezőjelzővel egy árbocon elhelyezett útátjáró fedezőjelzőn, 
és melyik optikákon? (57.) 

76. Mit jelez a próbamenet határjelző? (58.) 

77. Milyen jelző előtt áll? Értelmezze a kapott jelzést! (59.)  

 

 

 

78. Melyik az a jelző, amely a végállomások bejárati váltóinál van elhelyezve, és 
a váltó irányát jelzi? (60.)  

 

79. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (61.) 

 

80. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (61.)  

 

 

81. Milyen jelző van a képen? (62.)  

 

 

82. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (63.)  

 

 

83. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (63.)  
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84. Hol helyezik el az ábrán látható jelzőt? (64.) 

 

 

 

 

85. Egészítse ki: A biztonsági határjelző fehér…fehér mázolású gerenda vagy 
síndarab. (65.) 

86. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (66.) 

 

 

 

 

87. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (67.) 

 

 

 

 

 

88. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (68-69.) 

 

 

 

89. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (70-71.) 

 

 

 

 

90. A képenú látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (72.) 
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91. Milyen célt szolgál a tolópad jelző? (73.) 

92. A képen látható jelzést látja a tolópad előtt. Mi a jelzés értelme? (74.) 

 

 

 

 

93. A képen látható jelzést látja a tolópad előtt. Mi a jelzés értelme? (74.) 

 

 

 

 

 

94. Milyen jelző látható a képen? Mi a teendője? (75.) 

 

 

 

 

 

95. Milyen jelzőket kell érvénytelenítő jelzéssel megjelölni? (76.) 

96. Meghaladhatja-e az érvénytelen jelzőt, ha azon szabályszerű érvénytelenítő 
jelzések vannak elhelyezve? (77.) 

97. ….a jelző, ha jelzést adó alkatrésze sérült vagy törött, illetve bármely ok miatt 
nem kezelhető. (78.) 

98. A “Megállj!”, “Lassan!”, “Szabad!”, és a “Pályán munkások dolgoznak!” 
jelzések mindegyike pályán elhelyezett jelzőeszközzel is adható. (79.) 

99. Vágánytengelyben elhelyezett kitűzött fehér szegélyes kör alakú vörös 
tárcsához érkezett. Mi a teendője? (80-81.) 
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100. Vonatával az ábrán szereplő jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (82-83.) 

 

 

 

 

 

101. Vonatával az ábrán szereplő jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? 
(84.) 

 

 

 

 

 

102. A lassúmenet elrendelését hogyan kell kitűzni? (85.) 

103. Az ábrán látható jelzést látja. Mit jelent, és mi a teendője? (86.) 

 

 

 

 

 

 

104. A járművekre felszerelt jelzésekkel adhatók ….és ….jelzések. (87.) 
(Egészítse ki!) 

105. A vonat elejének megjelölését a haladási irány határozza meg. A vonat 
…két fehér fényű, a vonat…2 db vörös fényű lámpával kell megjelölni.(88.) 
(Egészítse ki!) 

106. Ki és mikor köteles ellenőrizni a szerelvény megjelölését? (89.) 

107. Mi a teendő ha a járművezető vagy más vonatmegfigyelésre kötelezett 
dolgozó jelzési hiányosságot vesz észre a vonatnál? (90.) 

108. Ki és mikor köteles ellenőrizni a szerelvény megjelölését? (90.) 

109. Hogyan közlekedhet egy vonat jelzési hiányossággal? (90.) 

110. Mikor kell “Figyelj!” Jelzést adni? Mi a teendő ha a vonat hangjelzést 
adó berendezése meghibásodott? (91.) 

111. Melyek az alábbiak közül a kézi jelzőeszközök? (92.) 
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112. Milyen jelzéseket lehet adni kézi jelzőeszközökkel? (93.) 

113. Mikor kell “Megállj!” Jelzést adni a közúti járművek részére? (94.) 

114. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (95.) 

 

 

 

 

 

115. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (96-97.) 

 

 

 

 

 

116. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (98-99.) 

 

 

 

 

 

117. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (100-101.) 
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118. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (102-103.) 

 

 

 

 

 

119. Meddig kell adni a “Lassan!” Jelzést? (104.) 

120. Rádiótelefon kapcsolat megléte esetén milyen jelzés kivételével 
mellőzhetők a kézijelzések? (105.) 

121. Tájékoztató szerepet töltenek be, vagy pedig valamely forgalmi feladat 
végrehajtására hívják fel a megfigyelésükre kötelezett dolgozók figyelmét. 
Ezek a: (106.) 

122. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (107.) 

 

 

 

 

 

 

 

123. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (108-109.) 

 

 

 

 

 

124. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (110-111.) 
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125. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (112.) 

 

 

 

 

 

126. Mivel kell felszerelni a fogaskerekű vasút diszpécserét? 
(1.sz. melléklet.) 
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Szóbeli vizsga vizsgakérdések 
 

1. Hol érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása? (1.1.) 

2. Kikre érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása? (1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (3,.4.)Mi az előírás a Fogaskerekű 

vasút F.1. Jelzési Utasítás ismeretére vonatkozóan? (10.) 

4. Ismertesse a jelzések szerepére és megfigyelésére vonatkozó előírásokat!  

(14)  

5. Ismertesse a jelzés parancselvét és a jelzésekkel szembeni követelményeket! 

(15,16) 

6. Hogyan csoportosítjuk a jelzéseket és mikor milyen jelzést kell alkalmazni? 

(18,,20) 

7. Ismertesse a távolbalátás és a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! 

(21,22) 

8.  Ismertesse a jelző, jelzőeszköz, figyelmeztető jel fogalmak jelentését! (12,13) 

9. Csoportosítsa a jelzőket forgalmi szempontból és jellemezze a csoportokat! 

(33) 

10. Csoportosítsa a főjelzőket rendeltetésük szerint és jellemezze a csoportokat! 

( 34) 

11. Csoportosítsa a főjelzőket működés szempontjából és jellemezze a 

csoportokat!( 37) 

12. Ismertesse a kézi jelzések adásával szembeni követelményeket! ( 27,28) 

13. Egy időben adott, de eltérő értelmű jelzések esetén mi a teendő? (31) 

14. Milyen jelzést kell kétesnek minősíteni, ilyen jelzés észlelése esetén mi a 
teendő? (32) 

15. Ismertesse a fényjelzők jelzőárbocán alkalmazott jelöléseket!(41) 

16. Ismertesse a főjelzőket, illetve a velük adható jelzéseket! (41 - 48b) 

17. Ismertesse a tolatási jelzőket, illetve a velük adható jelzéseket! (49,50) 

18. Sorolja fel az egyéb jelzőket!(54) 

19. Ismertesse az "Útátjáró fedező" jelzőket és a velük adható jelzéseket! 
(55,56,57) 

20. Ismertesse a "Próbamenet határjelző"-t és jelzését!(58,59) 

21. Ismertesse a "Váltójelzők"-et és a velük adható jelzéseket! (60,61) 

22. Ismertesse az "Utastájékoztató" jelzőket és a velük adható jelzéseket!(62,63) 

23. Ismertesse a "Biztonsági határjelző"-t!(64,65) 

24. Ismertesse a "Lejtésjelzők"-et!(66) 

25. Ismertesse a "Megállóhely" jelzőt!(67) 
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26. Ismertesse a "Szakaszszigetelő" jelzőt!(68,69) 

27. Ismertesse a "Feszültséghatár" jelzőt!(70,71) 

28. Ismertesse a "Vágányzáró" jelzőt!(72) 
29. Ismertesse az érvénytelen jelzőkre vonatkozó előírásokat!(75,76,77) 

30. Ismertesse a használhatatlan jelzőkre vonatkozó előírásokat! ( 78) 

31. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott lassan jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 82,83) 

32.  Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott szabad jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 84,84) 

33. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott megállj jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 80,81) 

34. Ismertesse, a Pályán dolgoznak jelzőeszközt jelzését és alkalmazását! ( 86) 

35. Ismertesse a közúti járművek részére adható "Megállj!" jelzést! ( 94,95) 

36. Hogyan kell a fogaskerekű vonat részére "Megállj!" jelzést adni, és ismertesse 

annak jelentését is? (96,97) 

37. Sorolja fel a járművekre szerelt jelzőeszközöket és a velük adható 
jelzéseket!(87,88,91) 

38. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse, részletesen a Távolodj tőlem 

jelzést! (100,101) 

39. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse, részletesen a Közeledj felém 

jelzést! (98,99) 

40. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse részletesen a Lassan jelzést! 

(102,103,104,105) 

41. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse részletesen a Megállj! jelzést! 

(96,97) 

42.  Ismertesse a kézi jelzések alkalmazására vonatkozó előírásokat! (27,28.30) 

43. Sorolja fel a figyelmeztető jeleket! 

 

Forgalmi ismeretek - F.2. sz. Forgalmi Utasítás 
 

Írásbeli vizsgakérdések  
 

1. Mit kell forgalmi szolgálat alatt érteni? (26.) 

2. Milyen jogkörei vannak a fogaskerekű vasút forgalmi diszpécserének? (39.) 

3. A vonalon alkalmazott biztosítóberendezés üzemmódjai: (55.) 

4. A hangrögzítő berendezés feladatai: (71.) 

5. Hogyan kell szolgálatra jelentkezni? (73.) 

6. Ki és mikor köteles meggyőződni a munkavállaló munkavégzésre képes 
állapotáról? (75.) 
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7. Mi a teendő ha a szolgálatra jelentkező munkavállaló szeszes ital, vagy más 
hasonló kábító hatású szer hatása alatt van, továbbá nem kipihent, illetve 
munkavégzésre képtelen állapotban van? (76.) 

8. Mi a teendő ha szolgálat váltáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy a 
leváltója nincs munkavégzésre képes, azaz a szolgálat ellátására alkalmas 
állapotban? (77.) 

9. Hogyan kell a forgalmi szolgálatot szolgálati helyen ellátó dolgozónak a 
szolgálati hely előírt bejárását és ellenőrzését végrehajtania?(78.) 

10. Folytatólagos szolgálat esetén a szolgálatot hogyan kell átadni? (79.) 

11. Mit jelent az, hogy a szolgálatot átvevő a szolgálatot aláírásával átvette? (80.) 

12. Meddig kell a szolgálatot átadónak a szolgálat átadását követően a helyszínen 
maradnia? (81.) 

13. Mi a teendője a forgalmi szolgálatot ellátó dolgozónak, ha nem váltják le az 
előírt időben?  (82.) 

14. Hogyan kell a forgalmi szolgálatot ellátni? (84.) 

15. Hogyan kell rendkívüli esetben a szolgálatot ellátni, ha az az utasításban 
nincsen szabályozva? (85.) 

16. Rendkívüli körülmények között a szolgálati főnök illetve a szolgálati elöljáró  
mire utasíthatja a munkavállalót? (86.) 

17. Válassza ki a helyes állítást! (87.) 

18. Milyen esetben avatkozhat be illetve végezhet a szolgálatban lévők helyett 
munkát szolgálatban nem lévő dolgozó vagy más szolgálati ág dolgozója? 
(88.) 

19. Hogyan kell a dolgozónak viselkednie? (89.) 

20. Hogyan szabad a dolgozónak dohányoznia? (90.) 

21. Válassza ki a helyes állítást a munkavégzésre vonatkozóan! (91.) 

22. Életveszély esetén hogyan hagyható el a szolgálati hely engedély nélkül? (93.) 

23. Hogyan adhatók ki rendelkezések?  (102.) 

24. Hogyan kell kiadni a szóbeli rendelkezéseket?  (103.-104.) 

25. A rendelkezés kiadóját milyen felelősség terheli a kiadott rendelkezését 
illetően?  (104.) 

26. Az alábbiak közül mely esetekben kell írásbeli rendelkezést kiállítani?  (105.) 

27. Az alábbiak közül mely esetekben kell írásbeli rendelkezést kiállítani?  (105.) 

28. Meddig érvényes, és hogyan hatálytalanítható az írásbeli rendelkezés? (106.-
107.)) 

29. Hogyan kell kiállítani az írásbeli rendelkezést? (108.) 
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30. Hogyan kell kézbesíteni az írásbeli rendelkezést? (109.) 

31. Mi a teendő a felhasznált írásbeli rendelkezésekkel? (110.) 

32. Hogyan kell lefolytatni az ellenőrzést? Hogyan kell dokumentálni? (114.-115.) 

33. Mit nevezünk üzemszerű forgalomnak? (116.) 

34. Az alábbiak közül melyik NEM feltétele a menetrend szerinti forgalom 
beindításának? (127.) 

35. Milyen jelentéseket kell leadni a szemlevonat indulása előtt 20 perccel 
hangrögzítőre kapcsolt hírközlő eszközön keresztül vagy írásban a diszpécser 
részére? (128.) 

36. Milyen esetben szabad menetrendi időszak alatt munkát végezni?(145.) 

37. Ki adhat engedélyt az előre tervezett karbantartási munkák megkezdésére, és 
hogyan kell ezt bizonylatolni?(146.) 

38. Mikor tekinthető befejezettnek a karbantartási munka?(147.) 

39. Mi minősül eltérésnek az üzemszerű forgalomtól?(148.) 

40. Hogyan kell végezni a szolgálatot az üzemszerű forgalomtól való eltérés 
esetén?(149.-150.) 

41. Mit tud a jelentési kötelezettségekről üzemszerű forgalomtól való eltérés 
esetét tekintve?(151.-152.) 

42. Mi a teendő a számítógépes vezérlés meghibásodásakor?(154.-155.) 

43. Mi a teendő az automatikus vezérlés meghibásodásakor?(156-157.-158.) 

44. Milyen esetben használhatatlan a fénysorompó?(161.) 

45. Hogyan kell a vonattal a használhatatlan fénysorompó mellett 
közlekedni?(161.) 

46. Mi a teendő ha a biztosítóberendezési szakszolgálat a fénysorompó hibáját 

47. elhárítani nem tudja?(161.) 

48. Hogyan kell kezelni az akaratlan megnyomást gátló szerkezettel ellátott 
nyomógombokat? (163.-164.) 

49. Hogyan kell bizonylatolni a számlált kezelések végrehajtását? (165.) 

50. Hogyan szabad jelző és vasútbiztosító berendezésen fenntartási munkát 
végezni? (167.) 

51. Mi a teendő ha bármely hírközlő eszköz vagy hírkapcsolat meghibásodott? 
(168.-169.) 

52. Mi a teendő ha a diszpécser rádiótelefonja meghibásodik?(172.) 

53. Mi a teendő ha a jelző és vasútbiztosító berendezés berendezés 
meghibásodik?(176.) 

54. Jelző és vasútbiztosító berendezés meghibásodásakor mikor kell a forgalmat 
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leállítani?(177.) 

55. Mi a teendő ha a jelző és biztosító berendezés, valamint a hangrögzítővel 
ellátott hírközlő berendezés együttes és teljes használhatatlansága áll 
fenn?(178.) 

56. Mi minősül rendkívüli eseménynek? (209.) 

57. Mi a teendő ha az utasítás nem tartalmaz egy rendkívüli esemény elhárítására 
szabályokat? (210.) 

58. Igaz vagy hamis? A rendkívüli esemény bekövetkezése alkalmával minden 
dolgozó köteles azonnal arról jelentést tenni, és munkáját fokozott figyelemmel 
végezni: (211.) (Igaz/hamis) 

59. Egészítse ki a mondatot! Ha a dolgozó a jelző, pálya vagy…létesítmény 
vonatforgalmat…meghibásodását észleli, köteles azonnal minden lehető 
intézkedést tenni a közlekedő vonat …és azt jelenteni a diszpécsernek. (212.) 

60. Mik a diszpécser feladatai rendkívüli események esetén? (213.-214.) 

61. Ki tartózkodhat a jármű vezetőfülkéjében? (313.) 

62. Hogyan kell a talált tárgyakat kezelni? (315.) 

63. Hogyan kell a szolgálati okmányokat kezelni? (317.-320.) 

64. Hogyan kell a szolgálati okmányokat őrizni,  vezetni? (321.-322.) 

65. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a szolgálati naplóban a szolgálat 
átadásakor az alábbiak közül tételesen?(324-325.) 

66. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a hibaelőjegyzési könyvben? (326.) 
 

Szóbeli vizsgakérdések 
 

1. Mi a forgalmi szolgálat feladata? (26) 

2. Határozza meg a diszpécser fogalmát! (39) 

3. Mit nevezünk biztosítóberendezésnek, és milyen üzemmódjai vannak? (55) 

4. Milyen hírközlő eszközök vannak a Fogaskerekű vasútnál? (71) 

5. Hogyan kell a szolgálatra jelentkezni? (73,75,76) 

6. Hogyan történik a szolgálat átadása, átvétele?(77,78,79,80,81,82) 

7. Milyen magatartást kell tanúsítani a forgalmi szolgálatot ellátó dolgozónak? 

(84,85,86,87,88,89,90,91) 

8. Mikor és hogyan szabad a szolgálati helyet elhagyni?(93,93) 

9. Hogyan kell a szóbeli rendelkezést kiadni, mi a rendelkezést vevő 

kötelessége?(102,103) 

10. Mi a teendő, ha a dolgozó olyan rendelkezést kap, amely az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes?(104) 

11. Mikor és hogyan kell az írásbeli rendelkezést 

kiadni?(105,106,107,108,109,110) 

12. Mit nevezünk üzemszerű forgalomnak?(116) 
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13. Ismertesse mik a menetrend szerinti forgalom beindításának 

feltételei?(127,128) 

14. Ismertesse a karbantartási munkák megszervezését! (145,146,147) 

15. Mit nevezünk üzemszerű forgalomtól való eltérésnek, mik ilyenkor a teendők? 

(148,149,150,151) 

16. Ismertesse mi az eljárás, automatikus vezérlés meghibásodása esetén? 

(156,157,158) 

17. Mi a teendő a fénysorompók meghibásodása esetén? (161) 

18. Mit nevezünk számlált kezelésnek, és azt mikor, hogyan szabad használni? 

(163,164,165) 

19. Mikor, és hogyan szabad a jelző, és biztosítóberendezésen javítást, 

fenntartást végezni? (167) 

20. Mi a teendő a hírközlő berendezések meghibásodása esetén? (168,169,172) 

21. Ismertesse melyek a forgalom fenntartásának feltételei! (176,177,178) 

22. Ismertesse, mit nevezünk rendkívüli eseménynek, és kinek mit kell ilyenkor 

tennie! (209,210,211,212,213) 

23. Ismertesse a vezetőfülkében való tartózkodásra előírt szabályozást!(313) 

24. Ismertesse a talált tárgyak kezelése vonatkozó szabályokat! (315) 

25. Ismertesse, mit nevezünk szolgálati okmánynak, és azt hogyan kell vezetni! 

(317,318,319,320,321,322) 

26. Ismertesse a szolgálati naplót! (325) 

27. Ismertesse a hiba-előjegyzési könyvet! (325,326) 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsga: 

A számítógépes tesztkérdések közül a kérdések 75%-ára megfelelt értékelést 

szerez. 

 

A kitölthető kérdések száma:20 kérdés 

A megfelelt minősítéshez szükséges helyes válaszok száma: 15 kérdés 

Minden kérdés 1 pontot ér, a maximálisan szerezhető pontszám: 20 pont. 

A kérdések kitöltéséhez rendelkezésre álló idő: 45 perc. 

 

Szóbeli vizsga: 

 

• A képzésben résztvevő a modul befejeztével: 
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• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 

jellemzőit, Ismereti szinten 

• Felismerési szinten: 21,22,54,60-69 

• tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket (reprodukciós szinten azok jelentését is!) 

Képes a kapott jelzési parancs végrehajtására: 41-48b,46-53,49,50,55- 

57,68,69,70,71,72,75-78,86-109. közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri a jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat és a fő-, 

tolatási jelzők által adott jelzési képeket. 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a vonatokon 

alkalmazott jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük 

történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Tévesztés nélkül ismeri jelzőőrként az útátjáró fedezésének szabályait. 
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56.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI 

TÁVKÖZLŐ-, ERŐSÁRAMÚ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS 

SZAKSZOLGÁLAT (BKV FOGASKEREKŰ VASÚT F.2. FORGALMI 

UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA  

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 
 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 20 kérdés a Fogaskerekű F.1. sz. Jelzési Utasításból (453.804/1994), 

• 20 kérdés a Fogaskerekű F.2. sz. Forgalmi Utasításból (453.804/1994), 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a 

feleletválasztós kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a 

helyeset, majd bejelöli, és ugyancsak tovább lép. A kérdések ábrákat, képeket 

tartalmazhatnak A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 

vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Az elérhető maximális pontszám 40 pont.  

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre a vizsgázó 
kiválasztja a megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van 
megfogalmazva, amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A 
hiányzó szavakat a 2 vagy 3 válaszlehetőségben a vizsgázó megtalálja, majd 
onnan kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis 
lehet. A kérdésben megfogalmazott szövegről a vizsgázónak kell eldöntenie, 
hogy annak tartalma igaz, vagy hamis a kérdés megfogalmazása alapján.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a vizsgázó a felajánlott 
2 vagy 3 választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

• Ábra azonosítása hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a 
helyes meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.” 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 2 kérdés a Fogaskerekű F.1. sz. Jelzési Utasításból (453.804/1994), 

• 2 kérdés a Fogaskerekű F.2. sz. Forgalmi Utasításból (453.804/1994), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

Jelzési ismeretek - F.1. sz. Jelzési utasítás 

Az utasítás hatálya, tartalma, jóváhagyása, módosítása és rendeleteinek 
értelmezése 

A JELZŐK és JELZŐESZKÖZÖK 

A/ Általános rendelkezések 

B/ Fényjelzők és jelzéseik 

C/ Főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

D/ Tolatási jelzőkre vonatkozó rendelkezések 

• Tolatásjelzők 

• Visszatolás jelző 

E/ Egyéb jelzőkre vonatkozó rendelkezések 

• ”Útátjáró fedező” jelzők és jelzéseik 

• ”Próbamenet határjelző” 

• ”Váltójelzők” 

• ”Utas tájékoztató” jelzők 

• ”Biztonsági határjelző” 

• ”Lejtésjelzők” 

• ”Megállóhely” jelző 

• ”Szakaszszigetelő” jelző 

• ”Feszültséghatár” jelző 

• ”Vágányzáró” jelző 

• ”Tolópad” jelző 

F/ Érvénytelen és használhatatlan jelzők 

• Érvénytelen jelzők 

• Használhatatlan jelzők 

G/ Jelzőeszközök és a velük adható jelzések 
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Pályán elhelyezett jelzőeszközök 

• ”Megállj” jelzés 

• ”Lassan” jelzés 

• ”Szabad” jelzés 

• A pályán dolgozók fedezése 

Kézi jelzőeszközök és jelzéseik 

• ”Megállj” jelzés a közúti járművek részére 

• ”Megállj” jelzés 

• ”Közeledj felém” jelzés 

• ”Távolodj” tőlem jelzés 

• ”Lassan” jelzés 

Figyelmeztető jelek 

• Szigeteltsínre figyelmeztető jel 

• Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 

• Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 

• Szelvény jel 

1. sz. melléklet 

• Szolgálatban lévő dolgozó felszerelése jelzőeszközökkel 

 

Forgalmi ismeretek - F.2. sz. Forgalmi Utasítás 
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
A/ Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete, kiegészítői, kezelése, 
rendelkezéseinek értelmezése, jóváhagyása és módosítása  

• Az utasítás hatálya 

• Az utasítás tartalma 

• Az utasítás jóváhagyása, módosítása, hatálytalanítása 

• Az utasítás ismerete 

• Az utasítás rendelkezéseinek értelmezése 

• Az utasítás kezelése 

• Felügyeleti hatóságok 
B/ A forgalmi szolgálat feladata, ellátásának feltételei 

• Forgalmi szolgálat feladata 

• A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 
C/ Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes 
értelmezése szempontjából 
D/ Forgalmi szolgálat ellátásának rendje 

• Jelentkezés szolgálatra 

• Szolgálat átadása, átvétele 
E/ Szolgálati fegyelem 

• Magatartás forgalmi szolgálat ellátása közben 

• Szolgálati hely elhagyása 

• Figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben 

• Megbetegedés, rendkívüli körülmény 
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• Felelősség szolgálat ellátásáért 

• Rendelkezésre jogosultak felelőssége 

• Rendelkezések kiadása 

• Szóbeli rendelkezések kiadásának rendje 

• Írásbeli rendelkezések kiadásának rendje 
F/ Szolgálat ellenőrzése 
ÜZEMSZERŰ FORGALOM 
A/ Általános rendelkezések 
C/ Menetrend szerinti forgalom beindítása 
F/ Karbantartási munkák megszervezése 
ÜZEMSZERŰ FORGALOMTÓL VALÓ ELTÉRÉS 
A/ Általános rendelkezések 
 
B/ Jelző és biztosító berendezések meghibásodásai 

• Számítógépes vezérlés meghibásodása 

• Automatikus vezérlés meghibásodása 

• Váltók egyedi állítása 

• Fénysorompók meghibásodása 

• Jelzők meghibásodása 
C/ Számlált kezelés 
D/ Hírközlő berendezések meghibásodásai 

• Hangrögzítő berendezés meghibásodása 

• Forgalom fenntartásának feltételei 
E/ Pályahiba estén követendő eljárások 

• A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás 

• Sebességkorlátozások 

• Felső vezeték hiba 
RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 
A/ Általános rendelkezések 
B/ Rendkívüli feszültségmentesítés 

▪ Általános szabályok 
▪ Diszpécseren keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés 

szabályai 
▪ Elektrikus által kezdeményezett feszültségmenetesítés szabályai 
▪ Feszültség kimaradásból származó feszültségmentesség esetén 

követendő eljárás 
▪ Zárlat következtében előállott feszültségmentesség esetén 

követendő eljárás 
C/ Váltók meghibásodásai 

• Váltók kézi állítása 

• Váltó kiszögelése 

• Le nem zárt váltón való közlekedés 
E/ Eljárás utas baleset, összeütközés, kisiklás, tűz esetén 

• Eljárás tűz esetén 

• Tűz a pálya mentén 
F/ Eljárás a sin áramkör meghibásodása (álfoglaltság) esetén 
I/ Közlekedés zord időjárási viszonyok esetén 
UTASFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA 
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• Vezetőfülkében tartózkodás 

• Talált tárgyak kezelése 
SZOLGÁLATI OKMÁNYOK 

• Szolgálati napló 

• Hiba előjegyzési könyv 
 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása 
 

Írásbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (Válassza ki a 
helyes választ) (1.) 

2. Mit tartalmaz a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (2.) 

3. Kikre nézve kötelező érvényűek az Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési 
utasításában foglalt jelzések? (3.) 

4. Milyen jelzéseket tartalmaz a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (4.) 

5. Ki számít az utasítást jóváhagyó szervnek? (5.) 

6. Ki jogosult életbe az utasítás módosítására vagy hatálytalanítására? (6.) 

7. Hogyan és ki köteles közölni az utasítás módosítását vagy hatálytalanítását 
az érdekelt dolgozókkal? (7.) 

8. Hogyan kell életbe léptetni a jóváhagyott utasítást? (8.) 

9. Mely dolgozókat kell ellátni az utasítással? (9.) 

10. Kik részére kötelező az utasítás teljes körének ismerete? (10.) 

11. Ki lehet az aki az utasítás értelmezésében felmerülő vélemény különbség 
esetén iránymutatást ad a helyes értelmezésről? (11.) 

12. Jelzőnek minősül az ábrán látható tárgy?) (12.) 

 

 

 

13. Kézi jelzőeszköznek minősül az ábrán látható tárgy?  (13.) 
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14. A jelzők és a jelzőeszközök jelzése parancs, mely azonnali és feltétlen 
végrehajtást követel, ezért a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozónak 
minden rendelkezésére álló eszközzel biztosítania kell a jelzőkkel és 
jelzőeszközökkel kapott parancsok azonnali és maradéktalan végrehajtását. 
(14.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

15. A jelzéseket a végrehajtáshoz szükséges időben, az utasításban meg 
határozott helyen, módon és egyértelműen kell adni mert különben a jelzés 
könnyen kétes jelzésként értelmezhető. (15.) (Igaz-hamis mondatrész 
választás) 

16. A jelzésekkel elkövetett mindennemű visszaélés, vagy jelzésekkel közölt 
parancsok azonnali végrehajtásának elmulasztása súlyos fegyelmi vétség, 
ezért azokat azonnal adni kell amennyiben szükséges. (16.) (Igaz-hamis 
mondatrész választás) 

17. A vasút üzemében csak az utasításban rendszeresített jelzéseket szabad 
alkalmazni, ezért ha más jelzést kívánnak használni, ahhoz a jóváhagyó 
hatóság engedélye szükséges. (17.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

18. Idegen vasúttal közösen használt pályán alkalmazható jelzésekre és 
figyelmeztető jelekre vonatkozó rendelkezéseket külön Végrehajtási 
Utasításban kell szabályozni, mert azok biztosan eltérnek a Fogaskerekű 
Vasútétól. (18.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

19. A látható jelzéseket nappal is a sötétben alkalmazandók szerint kell adni ha a 
szabadlátás vagy a távolbalátás korlátozott, mert így könnyebben 
észrevehetők, és jobban elkülönülnek a környezettől. (19.) (Igaz-hamis 
mondatrész választás) 

20. A sötétben alkalmazandó jelzéseket kell adni a fényjelzőkön állandóan, mert 
alakjuk távolról ha a távolbalátás korlátozott, nem jól kivehető. (20.) (Igaz-
hamis mondatrész választás) 

21. Korlátozottnak kell-e tekinteni a távolbalátást, ha a napszaknak megfelelő 
jelzéseket nem lehet látni, mert a főjelző fényei nem világítanak? (21.) (Igaz-
hamis mondatrész választás) 

22. Korlátozott a szabadlátás, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket nem lehet 
üzemi fékút távolságról látni vagy biztosan felismerni, ha azt köd okozza? (22.) 
(Igaz/Hamis) 

23. A hallható jelzések adásmódja nappal és sötétben is teljesen azonos. Adhatók 
jelzősíppal és jelzőcsengővel, és az ezekkel adott jelzések mindegyike önálló 
jelentéssel bír. (23.)   

24. A fogaskerekű vasút üzemében a látható jelzések adása fény, vagy 
alakjelzéssel történhet…(24.) (Igaz/hamis) 

25. A fogaskerekű vasút üzemében a jelzők lehetnek egy vagy két optikásak, ez 
alól kivétel a svábhegyi F2D jelző. (25.) (Igaz/hamis) 

26. Az alakjelzők meghatározott ábrával közlik a hozzájuk rendelt parancsokat. 
(26.) (Igaz/hamis) 
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27. Kézi jelzés adása közben ügyelni kell arra hogy a jelzés része vagy….ne váljék 
…, mert akkor a jelzés más értelmet kaphat. (27.) (Helyettesítse be!) 

28. Ha kézjelzést adunk, akkor a testünkkel és arcunkkal a …felé fordulva kell azt 
adni. (28.) (Helyettesítse be!) 

29. Amennyiben egy jelzőn, jelzőeszközön a szabvány szerinti színű jelzőüveg 
elrepedt, az ideiglenesen pótolható az eredeti színnel közel megegyező színű 
jelzőüveggel, vagy szükség esetén ki kell kapcsolni…(29.) (Igaz/hamis) 

30. Meddig kell figyelni a jelzést? (30.) 

31. Az egy időben adott de eltérő értelmű jelzéseket ….kell tekinteni, és a forgalom 
biztonsága szempontjából …kell figyelembe venni.(31.) (Helyettesítse be!) 

32. Kétes a jelzés ha annak értelme nem világos, vagy más jelzéssel 
összetéveszthető? (32.) (Igaz/Hamis) 

33. A jelzőket …szempontból feloszthatjuk főjelzőkre, tolatási jelzőkre, és 
…jelzőkre.(33.) (Helyettesítse be!) 

34. A …a vonatforgalmat szabályozzák, ezek a jelzők a vágányfoglaltsággal és a 
váltókkal …kapcsolatban vannak.(34.) (Helyettesítse be!) 

35. A …jelzők a tolatási mozgásokat szabályozzák. A hozzájuk tartozó … és 
váltókkal kényszerkapcsolatban vannak.(35.) (Helyettesítse be!) 

36. Az …jelzők a járművek közlekedése során valamilyen tevékenység …adnak 
parancsot.(36.) (Helyettesítse be!) 

37. ….szempontjából megkülönböztetünk …, félig önműködő, és nem önműködő 
jelzőket.(37.) (Helyettesítse be!) 

38. A forgalom lebonyolításában részt vevő minden dolgozónak tudnia kell, hogy 
hol milyen jelzők vannak.(38.) (Igaz/hamis) 

39. Ha az utasítás másként nem rendelkezik, a jelzőket azon vágány mellett vagy 
felett kell elhelyezni, amelyikre a jelző jelzése vonatkozik…(39.) (Igaz/hamis) 

40. Amennyiben az utasítás másként nem rendelkezik, a jelzők helyére vonatkozó 
rendelkezések érvényesek a ….(40.) 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
A jelző árbocán „D” jelölés látható.(41.) 
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42. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
A jelző árbocán „F2” jelölés látható.(42) 

 

 

43. Ön a képen látható jelzőt látja. A jelző árbocán “V” jelölés 
található. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(43.) 

 

 

 

 

 

 

 

44. Ön a az E/Ü jelű jelzőt előtt áll. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(44.)  

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(45). 

 

 

 

 

 

 

 

46. Ön az E/Ü tolatásjelző előtt áll. Merre akar menni? (46.) 

47. Ön az F/Ü tolatásjelző előtt áll. Merre fog haladni? (47.) 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(48.) 

 

 

 

49. Ön a G jelű tolatásjelző előtt áll. Hol van éppen?(49.) 
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50. Mi a teendő ha egy fényjelző sötét és nincs rajta semmilyen egyéb jelzés? 
(42.) 

51. Ki és hogyan köteles folyamatosan ellenőrizni a fényjelzők üzemképes 
állapotát? (43.) 

52. Milyen szabályozás tartalmazza a jelzőberendezés kezelésére vonatkozó 
szabályokat? (44.) 

53. Mely jelzők a főjelzők, milyen kialakításúak, és milyen alapállásúak? (45.) 

54. Hogyan haladhat el főjelző mellett? (46.) 

55. Egészítse ki a mondatot! Az ….fedezőjelzők a kitérők menetirány szerinti 
…vágányának végén, valamint a végállomások …vágánya mellett vannak 
elhelyezve.  (47.) (Helyettesítse be!) 

56. Vonatával a képen látható jelzéshez érkezik. Mi a teendője? (48.) 

 

 

 

 

 

 

57. Mit jelent a képen látható jelzés az Ön számára? (48.) 

 

 

 

 

 

 

58. Mit jelent a képen látható jelzés az Ön számára? (48./A)  

 

 

 

 

59. Mit jelent az állomásköz felezőjelzőn 1 villogó zöld fény? (48./B) ) 

60. Mely jelzőket hívjuk tolatási jelzőknek? (49.)  

61. Mi célt szolgálnak a tolatásjelzők? (50.)  



1367 

 
 

62. Milyen jelzés látható az ábrán? (51.)  

 

 

 

 

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (51.)  

 

 

 

 

64. Egészítse ki a mondatot! A Városmajor állomáson ….szerelvény mozgását 
szabályozza, egyben a tolatási mozgás határát jelzi. A menetrend szerint 
közlekedő vonatok esetén a jelző állása …(52.) 

65. Milyen jelzés látható az ábrán látható „V” jelzőn?? (53.)  

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (53.)  

 

 

 

 

67. Válassza ki a helytelen állítást! (54 

68. Egészítse ki: Az útátjáró fedezőjelzők az állomási illetve vonali 
…kényszerkapcsolatban vannak (55.)  (Helyettesítse be!) 

69. Milyen jelzés van a képen? Mi az értelme? (56.) 
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70. Milyen jelzés van a képen? Mi az értelme? (56.) 

 

 

 

 

 

71. Hogyan értelmezi, ha az útátjáró fedezőjelzőn egy fény sem világít? (56.) 

72. Ha az állomásköz fedezőjelző működik, milyen jelzések jelenhetnek meg az 
állomásköz fedezőjelzővel egy árbocon elhelyezett útátjáró fedezőjelzőn, és 
melyik optikákon? (57.) 

73. Ha az állomásköz fedezőjelző nem működik, milyen jelzések jelenhetnek meg 
az állomásköz fedezőjelzővel egy árbocon elhelyezett útátjáró fedezőjelzőn, 
és melyik optikákon? (57.) 

74. Mit jelez a próbamenet határjelző? (58.) 

75. Milyen jelző előtt áll? Értelmezze a kapott jelzést! (59.)  

 

 

 

76. Melyik az a jelző, amely a végállomások bejárati váltóinál van elhelyezve, és 
a váltó irányát jelzi? (60.)  

77. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (61.) 

 

78. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (61.)  

 

 

79. Milyen jelző van a képen? (62.)  

 

 

80. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (63.)  
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81. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (63.)  

 

 

 

82. Hol helyezik el az ábrán látható jelzőt? (64.) 

 

 

 

 

83.  Egészítse ki: A biztonsági határjelző fehér…fehér mázolású gerenda vagy 
síndarab. (65.) 

84. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (66.) 

 

 

 

 

85. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (67.) 

 

 

 

 

 

86. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (68-69.) 

 

 

 

87. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (70-71.) 
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88. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (72.) 

 

 

 

 

89. Milyen célt szolgál a tolópad jelző? (73.) 

90. A képen látható jelzést látja a tolópad előtt. Mi a jelzés értelme? (74.) 

 

 

 

 

91. A képen látható jelzést látja a tolópad előtt. Mi a jelzés értelme? (74.) 

 

 

 

 

 

92. Milyen jelző látható a képen? Mi a teendője? (75.) 

 

 

 

 

 

93. Milyen jelzőket kell érvénytelenítő jelzéssel megjelölni? (76.) 

94. Meghaladhatja-e az érvénytelen jelzőt, ha azon szabályszerű érvénytelenítő 
jelzések vannak elhelyezve? (77.) 

95. ….a jelző, ha jelzést adó alkatrésze sérült vagy törött, illetve bármely ok miatt 
nem kezelhető. (78.) 

96. A “Megállj!”, “Lassan!”, “Szabad!”, és a “Pályán munkások dolgoznak!” 
jelzések mindegyike pályán elhelyezett jelzőeszközzel is adható. (79.) 

97. Vágánytengelyben elhelyezett kitűzött fehér szegélyes kör alakú vörös 
tárcsához érkezett. Mi a teendője? (80-81.) 
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98. Vonatával az ábrán szereplő jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (82-83.) 

 

 

 

 

 

99. Vonatával az ábrán szereplő jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (84.) 

 

 

 

 

 

100. A lassúmenet elrendelését hogyan kell kitűzni? (85.) 

101. Az ábrán látható jelzést látja. Mit jelent, és mi a teendője? (86.) 

 

 

 

 

 

 

102. A járművekre felszerelt jelzésekkel adhatók ….és ….jelzések. (87.) 
(Egészítse ki!) 

103. A vonat elejének megjelölését a haladási irány határozza meg. A vonat 
…két fehér fényű, a vonat…2 db vörös fényű lámpával kell megjelölni.(88.) 
(Egészítse ki!) 

104. Ki és mikor köteles ellenőrizni a szerelvény megjelölését? (89.) 

105. Mi a teendő ha a járművezető vagy más vonatmegfigyelésre kötelezett 
dolgozó jelzési hiányosságot vesz észre a vonatnál? (90.) 

106. Ki és mikor köteles ellenőrizni a szerelvény megjelölését? (90.) 

107. Hogyan közlekedhet egy vonat jelzési hiányossággal? (90.) 

108. Mikor kell “Figyelj!” Jelzést adni? Mi a teendő ha a vonat hangjelzést 
adó berendezése meghibásodott? (91.) 

109. Melyek az alábbiak közül a kézi jelzőeszközök? (92.) 
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110. Milyen jelzéseket lehet adni kézi jelzőeszközökkel? (93.) 

111. Mikor kell “Megállj!” Jelzést adni a közúti járművek részére? (94.) 

112. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (95.) 

 

 

 

 

 

113. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (96-97.) 

 

114. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (98-99.) 

 

 

 

 

115. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (100-101.) 

 

 

 

 

 

116. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (102-103.) 

 

 

 

 

 

117. Meddig kell adni a “Lassan!” Jelzést? (104.) 
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118. Rádiótelefon kapcsolat megléte esetén milyen jelzés kivételével 
mellőzhetők a kézijelzések? (105.) 

119. Tájékoztató szerepet töltenek be, vagy pedig valamely forgalmi feladat 
végrehajtására hívják fel a megfigyelésükre kötelezett dolgozók figyelmét. 
Ezek a: (106.) 

120. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (107.) 

 

 

 

 

 

 

 

121. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (108-109.) 

 

 

 

 

 

122. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (110-111.) 

 

 

 

123. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (112.) 

 

 

 

 

 

124. Mivel kell felszerelni a fogaskerekű vasút diszpécserét? (1.sz. 
melléklet.) 

 

 

Szóbeli vizsgakérdések 
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1. Hol érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása? (1.1.) 

2. Kikre érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása? (1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (3,.4.)Mi az előírás a Fogaskerekű 

vasút F.1. Jelzési Utasítás ismeretére vonatkozóan? (10.) 

4. Ismertesse a jelzések szerepére és megfigyelésére vonatkozó előírásokat!  

(14)  

5. Ismertesse a jelzés parancselvét és a jelzésekkel szembeni követelményeket! 

(15,16) 

6. Ismertesse a kézi jelzések adásával szembeni követelményeket! ( 27,28) 

7. Ismertesse az eltérő értelmű egyidejű jelzések esetén követendő eljárást! ( 31) 

8. Ismertesse a kétes jelzés fogalmát és a követendő eljárást!( 32) 

9. Hogyan csoportosítjuk a jelzéseket és mikor milyen jelzést kell alkalmazni? 

(18,,20) 

10. Ismertesse a távolbalátás és a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! 

(21,22) 

11.  Ismertesse a jelző, jelzőeszköz, figyelmeztető jel fogalmak jelentését! (12,13) 

12. Csoportosítsa a jelzőket forgalmi szempontból és jellemezze a csoportokat! 

(33) 

13. Csoportosítsa a főjelzőket rendeltetésük szerint és jellemezze a csoportokat! ( 

34) 

14. Csoportosítsa a főjelzőket működés szempontjából és jellemezze a 

csoportokat!(37) 

15.  Ismertesse a főjelzőket, illetve a velük adható jelzéseket! (41 - 48b) 

16. Ismertesse a tolatási jelzőket és a velük adható jelzéseket! (49-53.) 

17. Ismertesse az "Útátjáró fedező" jelzőket és a velük adható jelzéseket! (55-57.) 

18. Ismertesse a "Próbamenet határjelző"-t és jelzését! (58-59.) 

19. Ismertesse a "Váltójelzők"-et és a velük adható jelzéseket! (60-61.) 

20. Ismertesse az "Utastájékoztató" jelzőt! (62-63.) 

21. Ismertesse a "Biztonsági határjelző"-t! (64-65.) 

22. Ismertesse a "Lejtésjelzők"-et! (66.) 

23. Ismertesse a "Megállóhely" jelzőt! (67.) 

24. Ismertesse a "Szakaszszigetelő" jelzőt! (68-69.) 
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25. Ismertesse a "Feszültséghatár" jelzőt! (70-71.) 

26. Ismertesse a "Vágányzáró" jelzőt! (72.) 

27. Ismertesse a "Tolópad" jelzőt! (73-74.) 

28. Ismertesse az érvénytelen jelzőkre vonatkozó előírásokat!(75,76,77) 

29. Ismertesse a használhatatlan jelzőkre vonatkozó előírásokat! ( 78) 

30. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott lassan jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 82,83) 

31.  Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott szabad jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 84,84) 

32. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott megállj jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 80,81) 

33. Ismertesse a "Pályán dolgoznak" jelzést és az alkalmazására vonatkozó 

rendelkezéseket! (86.) 

34. Sorolja fel a járművekre szerelt jelzőeszközöket és a velük adható jelzéseket! 

(87,88,91) 

35. Ismertesse a közúti járművek részére adható "Megállj!" jelzést! ( 94,95) 

36. Hogyan kell a fogaskerekű vonat részére "Megállj!" jelzést adni, és ismertesse 

annak jelentését is? (96,97) 

37. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse, részletesen a Távolodj tőlem 

jelzést! (100,101) 

38. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse, részletesen a Közeledj felém 

jelzést! (98,99) 

39. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse részletesen a Lassan jelzést! 

(102,103,104,105) 

40. Ismertesse a kézi jelzések alkalmazására vonatkozó előírásokat! (27,28.30) 

41.  Ismertesse a figyelmezető jel fogalmát, és a szigeteltsínre figyelmeztető jelet! 

42. Ismertesse a nagyfeszültségre figyelmeztető jelet! (108,109) 

43. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet!(110,111) 

44. Ismertesse a szelvény jelet! (112) 

 
BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.2. Forgalmi Utasítás 

 

Írásbeli vizsgakérdések  
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1. Válassza ki a helytelen állítást! Mi a forgalmi szolgálati feladata? (27.) 

2. Milyen jogkörei vannak a fogaskerekű vasút forgalmi diszpécserének? (39.) 

3. Mit kell érteni a “nyomtávolság” kifejezésen? (42.) 

4. Az űrszelvény a vasúti pálya mellett és ….szabadon tartandó térnek a pályára 
…metszete. (43.) (Egészítse ki!) 

5. Forgalmi kitérőnek nevezzük a vonalon azt a helyet, ahol ….segítségével 
…tesz lehetővé. A forgalmi kitérő egyben utas cserére kiépített és kijelölt hely. 
(46.) ú(Egészítse ki!) 

6. Kizárt forgalmi kitérő alatt azt a forgalmi kitérőt értjük, amely …azonos 
állásban elektromos vagy mechanikus úton …vannak. (47.) (Egészítse ki!) 

7. Hegymenetben minden behaladási váltó a 2. számot kapja. (52.) (Igaz/hamis) 

8. …váltó az a váltó, amely vonatvágányúttal, vagy kitérő kizárással elektromos 
úton …van. (53.) (Egészítse ki!) 

9. Le nem zárt váltó az a váltó, amely csak kitérő kizárással van elektromos úton 
biztosítva. (54.) (Igaz/hamis) 

10. Melyik a vonal kezdő, illetve végpontja? (57.) 

11. Hogyan határozzuk meg a menetirány szerinti jobb és baloldalt? (58.) 

12. A menetrendi nap a tárgynap 03:00 órájától az azt követő üzemnap 03:00 
órájáig tart. (69.) (Igaz/hamis) 

13. Hogyan kell szolgálatra jelentkezni? (73.) 

14. Hogyan kell az egyenruhát viselni? (74.) 

15. Ki és mikor köteles meggyőződni a munkavállaló munkavégzésre képes 
állapotáról? (75.) 

16. Mi a teendő ha a szolgálatra jelentkező munkavállaló szeszes ital, vagy más 
hasonló kábító hatású szer hatása alatt van, továbbá nem kipihent, illetve 
munkavégzésre képtelen állapotban van? (76.) 

17. Mi a teendő ha szolgálat váltáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy a 
leváltója nincs munkavégzésre képes, azaz a szolgálat ellátására alkalmas 
állapotban? (77.) 

18. Hogyan kell a forgalmi szolgálatot szolgálati helyen ellátó dolgozónak a 
szolgálati hely előírt bejárását és ellenőrzését végrehajtania?(78.) 

19. Folytatólagos szolgálat esetén a szolgálatot hogyan kell átadni? (79.) 

20. Mit jelent az, hogy a szolgálatot átvevő a szolgálatot aláírásával átvette? (80.) 

21. Meddig kell a szolgálatot átadónak a szolgálat átadását követően a helyszínen 
maradnia? (81.) 

22. Mi a teendője a forgalmi szolgálatot ellátó dolgozónak, ha nem váltják le az 
előírt időben?  (82.) 
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23. Hogyan kell a forgalmi szolgálatot ellátni? (84.) 

24. Hogyan kell rendkívüli esetben a szolgálatot ellátni, ha az az utasításban 
nincsen szabályozva? (85.) 

25. Rendkívüli körülmények között a szolgálati főnök illetve a szolgálati elöljáró  
mire utasíthatja a munkavállalót? (86.) 

26. Válassza ki a helyes állítást! (87.) 

27. Milyen esetben avatkozhat be illetve végezhet a szolgálatban lévők helyett 
munkát szolgálatban nem lévő dolgozó vagy más szolgálati ág dolgozója? 
(88.) 

28. Hogyan kell a dolgozónak viselkednie? (89.) 

29. Hogyan szabad a dolgozónak dohányoznia? (90.) 

30. Válassza ki a helyes állítást a munkavégzésre vonatkozóan! (91.) 

31. Hogyan szabad elhagyni a szolgálati helyet? (92.) 

32. Életveszély esetén hogyan hagyható el a szolgálati hely engedély nélkül? (93.) 

33. Hogyan kell kiadni a szóbeli rendelkezéseket?  (103.-104.) 

34. A rendelkezés kiadóját milyen felelősség terheli a kiadott rendelkezését 
illetően?  (104.) 

35. Az alábbiak közül mely esetekben kell írásbeli rendelkezést kiállítani?  (105.) 

36. Az alábbiak közül mely esetekben kell írásbeli rendelkezést kiállítani?  (105.) 

37. Meddig érvényes, és hogyan hatálytalanítható az írásbeli rendelkezés? (106.-
107.)) 

38. Hogyan kell kiállítani az írásbeli rendelkezést? (108.) 

39. Hogyan kell kézbesíteni az írásbeli rendelkezést? (109.) 

40. Mi a teendő a felhasznált írásbeli rendelkezésekkel? (110.) 

41. Mit nevezünk üzemszerű forgalomnak? (116.) 

42. Az alábbiak közül melyik NEM feltétele a menetrend szerinti forgalom 
beindításának? (127.) 

43. Milyen jelentéseket kell leadni a szemlevonat indulása előtt 20 perccel 
hangrögzítőre kapcsolt hírközlő eszközön keresztül vagy írásban a diszpécser 
részére? (128.) 

44. Ki adhat engedélyt az előre tervezett karbantartási munkák megkezdésére, és 
hogyan kell ezt bizonylatolni?(146.) 

45. Mikor tekinthető befejezettnek a karbantartási munka?(147.) 

46. Mi minősül eltérésnek az üzemszerű forgalomtól?(148.) 

47. Hogyan kell végezni a szolgálatot az üzemszerű forgalomtól való eltérés 
esetén?(149.-150.) 
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48. Mit tud a jelentési kötelezettségekről üzemszerű forgalomtól való eltérés 
esetét tekintve?(151.-152.) 

49. Hogyan kell felderíteni az üzemszerű forgalomtól való eltérés okát?(153.) 

50. Mi a teendő a számítógépes vezérlés meghibásodásakor?(154.-155.) 

51. Mi a teendő az automatikus vezérlés meghibásodásakor?(156-157.-158.) 

52. Hogyan kell az egyedi váltóállítást megvalósítani?(159.-160.) 

53. Milyen esetben használhatatlan a fénysorompó?(161.) 

54. Hogyan kell a vonattal a használhatatlan fénysorompó mellett 
közlekedni?(161.) 

55. Mi a teendő ha a biztosítóberendezési szakszolgálat a fénysorompó hibáját 

56. elhárítani nem tudja?(161.) 

57. Ha a vasúti fényjelző használhatatlan, hogyan haladhat el mellette vonattal? 
Hány vonat tartózkodhat egy állomásköz felezőjelző által biztosított szakaszon 
a jelzőberendezés meghibásodása esetén?(162.) 

58. Hogyan kell kezelni az akaratlan megnyomást gátló szerkezettel ellátott 
nyomógombokat? (163.-164.) 

59. Hogyan kell bizonylatolni a számlált kezelések végrehajtását? (165.) 

60. Folyamatosan fennálló hiba esetén, hogyan kell a számlált kezelés 
dokumentálását végezni? (166.) 

61. Hogyan szabad jelző és vasútbiztosító berendezésen fenntartási munkát 
végezni? (167.) 

62. Mi a teendő ha bármely hírközlő eszköz vagy hírkapcsolat meghibásodott? 
(168.-169.) 

63. Hogyan kell a jelentéshez kötött vonat továbbítás esetén a diszpécsernek a 
vonat tovább indulása előtt jelentést tenni, ha a vonat rádiótelefonja 
meghibásodott?(173.) 

64. Mi a teendő ha a hangrögzítő berendezés meghibásodik?(175.) 

65. Mi a teendő ha a jelző és vasútbiztosító berendezés berendezés 
meghibásodik?(176.) 

66. Jelző és vasútbiztosító berendezés meghibásodásakor mikor kell a forgalmat 
leállítani?(177.) 

67. Mi a teendő ha a jelző és biztosító berendezés, valamint a hangrögzítővel 
ellátott hírközlő berendezés együttes és teljes használhatatlansága áll 
fenn?(178.) 

68. Hogyan kell a pályahibákat jelenteni?(179.-180.) 

69. Mit kell jelentsen a pályahibát észlelő járművezető a diszpécsernek?(181.) 
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70. Mi a teendő, ha a jelentkezett pályahiba forgalmi kitérőben a biztonsági 
határjelzőkön belül van?(189.) 

71. Hogyan kell a vonatok felé a sebességkorlátozást kiadni?(192.) 

72. Hogyan kell javítás alatt álló pályán közlekedni?(193.) 

73. Hogyan kell felsővezeték hiba esetén eljárni?(194.-196.) 

74. Hogyan kell felsővezeték hiba esetén eljárni?(197.) 

75. Mi minősül rendkívüli eseménynek? (209.) 

76. Igaz vagy hamis? A rendkívüli esemény bekövetkezése alkalmával minden 
dolgozó köteles azonnal arról jelentést tenni, és munkáját fokozott figyelemmel 
végezni: (211.) (Igaz/hamis) 

77. Egészítse ki a mondatot! Ha a dolgozó a jelző, pálya vagy…létesítmény 
vonatforgalmat…meghibásodását észleli, köteles azonnal minden lehető 
intézkedést tenni a közlekedő vonat …és azt jelenteni a diszpécsernek. (212.) 

78. Mi minősül rendkívüli feszültségmentesítésnek? Hogyan lehet 
kezdeményezni? (219.-220.)  

79. Hogyan lehet rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkát végezni, vagy a 
felsővezeték közelében mentést vagy hibaelhárítást végezni? (222.) 

80. Hogyan helyezhető feszültség alá a rendkívüli feszültségmentesítés során 
feszültségmentesített munkavezeték? (223.) 

81. Hogyan kérhető, és hogyan kell végrehajtania a diszpécsernek a rendkívüli 
feszültségmentesítést? (224.-225.) 

82. Ha egy váltó meghibásodik elektromosan vagy mechanikusan, és állítása a 
kezelőasztalról nem lehetséges, a diszpécser köteles utasítani a 
biztosítóberendezési szolgálat ügyeletes műszerészét utasítani az ügyeletes 
biztosítóberendezés, és pályafelügyelet váltó állítására kiképzett dolgozóit a 
helyszínre küldeni. Mi a kötelességük?: (231-.232.-234.) 

83. A váltó forgalmi szempontból használható, ha   (233.) 

84. Hogy kell végrehajtani a váltók kézi állítását? A váltó forgalmi szempontból 
használható.  (235.-236.) 

85. Hogyan és milyen sebességgel haladhat rá kézi állítású váltóra a vonat? (237.) 

86. A helyszíni állítást kiváltó ok megszűnése után, ha az állítóáram biztosítékát 
visszakapcsolták, hogyan tekinthető a váltó üzemképesnek? (238.) 

87. Kit kell értesíteni ha egy dolgozó a pálya mentén vagy közlekedő vonaton tüzet 
észlel? (274.) 

88. Mi a diszpécser teendője ha sínáramkör meghibásodást észlel?(278.-279.) 

89. Mi a diszpécser teendője ha sínáramkör meghibásodás alkalmával az 
elsőként indított vonat járművezetője rendellenességet jelent?(281.-282.) 

90. Hogyan kell ellátni a szolgálatot zord időjárási viszonyok között? (289.-290.) 
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91. Hogyan kell a talált tárgyakat kezelni? (315.) 

92. Hogyan kell a szolgálati okmányokat kezelni? (317.) 

93. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a szolgálati naplóban a szolgálat 
átadásakor az alábbiak közül tételesen?(324-325.) 

94. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a hibaelőjegyzési könyvben? (327.) 
 

 

Szóbeli vizsga vizsgakérdések 
 

1. Mi a forgalmi szolgálat feladata? (27.) 

2. Mi a forgalmi diszpécser feladata? (39.) 

3. Mi a nyomtávolság? (42.) 

4. Mi az űrszelvény? (43.) 

5. Mi a forgalmi kitérő? (46.) 

6. Mi a kizárt forgalmi kitérő? (47.) 

7. Mi a váltó, hogyan számozzák azokat? (52.) 

8. Mi a lezárt és a le nem zárt váltó meghatározása? (53-54.) 

9. Hogyan kell meghatározni a pálya építés szerinti bal és jobb oldalát? (57.) 

10. Mi a menetirány szerinti jobb és baloldal? (58.) 

11. Milyen időtartam a menetrendi nap? (69.) 

12. Hogyan kell a szolgálatra jelentkezni? (73-76.) 

13. Hogyan történik a szolgálat átadása, átvétele? (77-82.) 

14. Milyen magatartást kell tanúsítani a forgalmi szolgálatot ellátó dolgozónak? (84-
91.) 

15. Mikor és hogyan szabad a szolgálati helyet elhagyni? (92-93.) 

16. Hogyan kell a szóbeli rendelkezést kiadni, mi a rendelkezést vevő kötelessége? 
(103.) 

17. Mi a teendő, ha a dolgozó olyan rendelkezést kap, amely az érvényben lévő 
utasításokkal ellentétes? (104.) 

18. Mikor és hogyan kell az írásbeli rendelkezést kiadni? (105-110.) 

19. Mit nevezünk üzemszerű forgalomnak? (116.) 

20. Melyek a menetrend szerinti forgalom beindításának alapvető feltételei? (127.) 

21. Mi a pálya szolgálat feladata a menetrend szerinti forgalom beindításakor? (128.) 

22. Mi a biztosítóberendezés ügyeletes műszerészének feladata a menetrend szerinti 
forgalom beindításakor? (128.) 
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23. Milyen feltételekkel lehet karbantartási munkát végezni a fogaskerekű vasút 
vonalán? (145.) 

24. Kitől kell engedély kérni a munkavégzésre? (146.) 

25. Milyen adatokat kell a szolgálati naplóba rögzíteni a munkavégzés során? (146.) 

26. Ki engedélyezi a munkavégzés körülményeiben történt változást? (146.) 

27. Mi a feladat, ha a munkavégzés befejeződött? (147.) 

28. Milyen feltétele van annak, hogy a munkavégzés ténylegesen befejezettnek 
minősüljön? (147.) 

29. Mit nevezünk üzemszerű forgalomtól való eltérésnek, melyek ilyenkor a teendők? 
(148-153.) 

30. Mi a teendő a számítógépes vezérlés meghibásodása esetén? (154-155.) 

31. Mi a teendő az automatikus vezérlés meghibásodása esetén? (156-158.) 

32. Hogyan állíthatók a váltók egyedileg? (159.) 

33. Mikor kell a fénysorompót használhatatlannak tekinteni? (161.) 

34. Kit kell értesítenie a diszpécsernek, ha fénysorompó hibát észlel? (161.) 

35. Kikapcsolt fénysorompó esetén kinek kell a vasúti járművet fedeznie? (161.) 

36. Milyen esetben nem kell jelzőőrt kirendelni a vasúti átjáróba? (161.) 

37. Hova kell bejegyezni, ha a fénysorompót előre nem látható ok miatt (a javítás 
idejére) ki kell kapcsolni? (161.) 

38. Kinek kell kirendelni és milyen felszereléssel kell ellátni a jelzőőrt? (161.) 

39. Mikor lehet elhaladni a fényjelző mellett annak meghibásodása esetén? (162.) 

40. Milyen kialakításúak a számlált kezelésű nyomógombok? (163.) 

41. Mikor szabad a számlálószerkezettel ellátott nyomógombot kezelni? (164.) 

42. Ki értesíti a biztosítóberendezés műszerészt a számlált kezelésről és mi ilyenkor 
a teendője? (165.) 

43. Hibás hangrögzítő berendezés esetén hogyan kell a számlált kezelést igazolni a 
diszpécser „Hibaelőjegyzési Könyv”-ébe? (165.) 

44. Mi az eljárás hosszabb ideig tartó számlált kezelési műveletek esetén? (166.) 

45. Milyen feltételekkel lehet a jelző-és vasútbiztosító berendezésen javítási és 
fenntartási munkát végezni? (167.) 

46. Mi a teendő a hírközlő berendezések meghibásodása esetén? (168-169.) 

47. Mi a teendő rádiótelefon meghibásodás esetén? (173.) 

48. Hangrögzítő berendezés meghibásodásakor milyen módon lehet a forgalmat 
lebonyolítani? (175.) 

49. Milyen feltételekkel lehet a forgalmat fenntartani? (176-178.) 

50. Kinek kell jelenteni, ha a pályán meghibásodás észlel? (179.) 

51. Ha a pályahiba felé vonat közlekedik, mi a teendője? (180.) 
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52. Mit kell elmondania a diszpécser részére, ha pályahibát észlel? (181.) 

53. Forgalmi kitérő egyik vágányán észlelt pályahiba esetén hogyan lehet a forgalmat 
fenntartani? (189.) 

54. Mit tartalmaznak a sebességkorlátozásokkal kapcsolatos előírások? (192.) 

55. Milyen feltételekkel lehet a vasúti pályán munkát végezni? (193.) 

56. Kinek kell jelenteni, ha felsővezeték hibát észlel? (194.) 

57. Ha a felsővezeték hiba felé vonat közlekedik, mi a teendője? (195.) 

58. Ha a pályán leszakadt vezetéket észlel, mi a teendője? (196.) 

59. Mi a rendkívüli esemény fogalma? (209.) 

60. Rendkívüli esemény észlelésekor kinek kell az jelenteni? (211.) 

61. Rendkívüli esemény során, ha vonatforgalmat veszélyeztető meghibásodást 
észlel, mi a teendője? (212.) 

62. Mi a rendkívüli feszültségmentesítés? (219-220.) 

63. Milyen esetben lehet munkát végezni rendkívüli feszültségmentesítéskor? (222.) 

64. Milyen feltételek teljesülése esetén lehet a felsővezetéket feszültség alá helyezni? 
(223.) 

65. Hogyan lehet a fogaskerekű diszpécsertől feszültségmentesítést kérni? (224.) 

66. A váltóknak milyen meghibásodásai lehetnek? (231.) 

67. Kit kell értesítenie a diszpécsernek, ha a váltók a kezelőasztalról sem állíthatók 
át? (232.) 

68. Mit kell megvizsgálni a hibás váltón a munkavezetőnek és ki felé tesz az 
eredményről jelentést? (233-234.) 

69. Mi a feladata a jelfogó teremben lévő biztosítóberendezés műszerésznek a váltó 
kézi állítását megelőzően? (235.) 

70. Hogyan kell a váltók kézi állítással átállítani? (236.) 

71. Ki és hogyan engedélyezheti a kézi állítású váltóra való ráhaladást és ez milyen 
sebességgel történhet meg? (237.) 

72. Mikor lehet a váltó állítóbiztosítékát visszakapcsolni? (238.) 

73. Tűz esetén mi a követendő eljárás? (274.) 

74. Kit kell értesítenie a diszpécsernek, a sínáramkör meghibásodást (álfoglaltságot) 
észlel? (278.) 

75. Hogyan lehet a váltót átállítani, ha a váltó szigetelt sín szakaszban van a 
meghibásodás? (282.) 

76. Hogyan kell a szolgálatot ellátni zord, illetve téli időjárási viszonyok esetén? (289-
290.) 

77. Ismertesse a vezetőfülkében való tartózkodásra előírt szabályozást! (313.) 

78. Ismertesse a talált tárgyak kezelése vonatkozó szabályokat! (315.) 
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79. Milyen okmányokat kell szolgálati okmánynak tekinteni és hogyan kell kezelni? 
(317.) 

80. Milyen adatokat kell a szolgálati naplóban rögzíteni a szolgálat átadásakor? (325.) 

81. Milyen esetben szükséges a hibajegyzőkönyv vezetése, és milyen adatokat kell 
ilyen esetben tartalmaznia? (327.) 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsga: 

A számítógépes tesztkérdések közül a kérdések 75%-ára megfelelt értékelést 

szerez. 

 

A kitölthető kérdések száma:40 kérdés 

A megfelelt minősítéshez szükséges helyes válaszok száma: 30 kérdés 

Minden kérdés 1 pontot ér, a maximálisan szerezhető pontszám: 40 pont. 

A kérdések kitöltéséhez rendelkezésre álló idő: 60 perc. 

 

Szóbeli vizsga: 
 

• A képzésben résztvevő a modul befejeztével: 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 

jellemzőit, Ismereti szinten 

• Felismerési szinten: 21,22,54,60-69 

• tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket (reprodukciós szinten azok jelentését is!) 

Képes a kapott jelzési parancs végrehajtására: 41-48b,46-53,49,50,55- 

57,68,69,70,71,72,75-78,86-109. közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri a jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat és a fő-

, és tolatási jelzők által adott jelzési képeket. 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a vonatokon 

alkalmazott jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük 

történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Ismeri a szolgálat ellátására vonatkozó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri jelzőőrként az útátjáró fedezésének szabályait. 
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57.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI 

PÁLYA SZAKSZOLGÁLAT (BKV FOGASKEREKŰ VASÚT F.2. 

FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) V01-

KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA  

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 
 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 20 kérdés a Fogaskerekű F.1. sz. Jelzési Utasításból (453.804/1994), 

• 20 kérdés a Fogaskerekű F.2. sz. Forgalmi Utasításból (453.804/1994), 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a 

feleletválasztós kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a 

helyeset, majd bejelöli, és tovább lép. A kérdések ábrákat, képeket 

tartalmazhatnak A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 

vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Az elérhető maximális pontszám 40 pont.  

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre a vizsgázó 
kiválasztja a megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van 
megfogalmazva, amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A 
hiányzó szavakat a 2 vagy 3 válaszlehetőségben a vizsgázó megtalálja, majd 
onnan kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis 
lehet. A kérdésben megfogalmazott szövegről a vizsgázónak kell eldöntenie, 
hogy annak tartalma igaz, vagy hamis a kérdés megfogalmazása alapján.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a vizsgázó a felajánlott 
2 vagy 3 választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  
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• Ábra azonosítása hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a 
helyes meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.” 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a Fogaskerekű F.1. sz. Jelzési Utasításból (453.804/1994), 

• 3 kérdés a Fogaskerekű F.2. sz. Forgalmi Utasításból (453.804/1994), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

Jelzési ismeretek - F.1. sz. Jelzési Utasítás 

Az utasítás hatálya, tartalma 

• Az utasítás hatálya  

• Az utasítás tartalma 

• Az utasítás jóváhagyása, módosítása és rendeleteinek értelmezése 

A JELZŐK és JELZŐESZKÖZÖK 

• Általános rendelkezések 

• Fényjelzők és jelzéseik 

• Fényjelzőkre vonatkozó intézkedések 

• Tolatási jelzőkre vonatkozó intézkedések 

• Egyéb jelzőkre vonatkozó intézkedések 

• Érvénytelen és használhatatlan jelzők 

• Jelzőeszközök és a velük adható jelzések 

Figyelmeztető jelek 

1. sz. melléklet 

• Szolgálatban lévő dolgozók felszerelése jelzőeszközökkel 

 

Forgalmi ismeretek - F.2. sz. Forgalmi Utasítás 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

• Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete  
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• Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése 
szempontjából 

• Forgalmi szolgálat ellátásának rendje 

• Szolgálati fegyelem  

Üzemszerű forgalom 

• Általános rendelkezések 

Üzemszerű forgalomtól való eltérés 

• Általános rendelkezések 

• Jelző- és biztosító berendezések meghibásodásai 

• Számlált kezelés 

• Hírközlő berendezések meghibásodásai 

• Pályahibák esetén követendő eljárás 

• Foglalt vágányra való rájárás 

• Vonatkésésé, keresztezés áthelyezése, vonat-meghibásodás esetén 
követendő eljárás 

Rendkívüli események 

• Általános rendelkezések 

• Rendkívüli feszültségmentesítés 

• Váltók meghibásodásai 

• Utasok rendkívüli kiszállítása 

• Eljárás utasbaleset, összeütközés, kisiklás, tűz esetén 

• Eljárás a sínáramkör meghibásodása (álfoglaltsága) esetén 

• Eljárás vészcsengő működtetése, ajtó meghibásodása, vagy ablaktörés 
esetén 

• Közlekedés zord időjárási viszonyok esetén 

Járműtelepi mozgások, próbafutás 

Utasforgalom lebonyolítása 

• Vezetőfülkében tartózkodás 

• Talált tárgyak kezelése 

Szolgálati okmányok  

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 
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BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása 

 

Írásbeli vizsga vizsgakérdések 

1. Hol érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (Válassza ki a 
helyes választ) (1.) 

2. Mit tartalmaz a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (2.) 

3. Kikre nézve kötelező érvényűek az Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési 
utasításában foglalt jelzések? (3.) 

4. Milyen jelzéseket tartalmaz a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (4.) 

5. Ki számít az utasítást jóváhagyó szervnek? (5.) 

6. Ki jogosult életbe az utasítás módosítására vagy hatálytalanítására? (6.) 

7. Hogyan és ki köteles közölni az utasítás módosítását vagy hatálytalanítását 
az érdekelt dolgozókkal? (7.) 

8. Hogyan kell életbe léptetni a jóváhagyott utasítást? (8.) 

9. Mely dolgozókat kell ellátni az utasítással? (9.) 

10. Kik részére kötelező az utasítás teljes körének ismerete? (10.) 

11. Ki lehet az aki az utasítás értelmezésében felmerülő vélemény különbség 
esetén iránymutatást ad a helyes értelmezésről? (11.) 

12. Jelzőnek minősül az ábrán látható tárgy?) (12.) 

 

 

 

13. Kézi jelzőeszköznek minősül az ábrán látható tárgy?  (13.) 

 

 

 

14. A jelzők és a jelzőeszközök jelzése parancs, mely azonnali és feltétlen 
végrehajtást követel, ezért a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozónak 
minden rendelkezésére álló eszközzel biztosítania kell a jelzőkkel és 
jelzőeszközökkel kapott parancsok azonnali és maradéktalan végrehajtását. 
(14.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

15. A jelzéseket a végrehajtáshoz szükséges időben, az utasításban meg 
határozott helyen, módon és egyértelműen kell adni mert különben a jelzés 
könnyen kétes jelzésként értelmezhető. (15.) (Igaz-hamis mondatrész 
választás) 
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16. A jelzésekkel elkövetett mindennemű visszaélés, vagy jelzésekkel közölt 
parancsok azonnali végrehajtásának elmulasztása súlyos fegyelmi vétség, 
ezért azokat azonnal adni kell amennyiben szükséges. (16.) (Igaz-hamis 
mondatrész választás) 

17. A vasút üzemében csak az utasításban rendszeresített jelzéseket szabad 
alkalmazni, ezért ha más jelzést kívánnak használni, ahhoz a jóváhagyó 
hatóság engedélye szükséges. (17.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

18. Idegen vasúttal közösen használt pályán alkalmazható jelzésekre és 
figyelmeztető jelekre vonatkozó rendelkezéseket külön Végrehajtási 
Utasításban kell szabályozni, mert azok biztosan eltérnek a Fogaskerekű 
Vasútétól. (18.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

19. A látható jelzéseket nappal is a sötétben alkalmazandók szerint kell adni ha a 
szabadlátás vagy a távolbalátás korlátozott, mert így könnyebben 
észrevehetők, és jobban elkülönülnek a környezettől. (19.) (Igaz-hamis 
mondatrész választás) 

20. A sötétben alkalmazandó jelzéseket kell adni a fényjelzőkön állandóan, mert 
alakjuk távolról ha a távolbalátás korlátozott, nem jól kivehető. (20.) (Igaz-
hamis mondatrész választás) 

21. Korlátozottnak kell-e tekinteni a távolbalátást, ha a napszaknak megfelelő 
jelzéseket nem lehet látni, mert a főjelző fényei nem világítanak? (21.) (Igaz-
hamis mondatrész választás) 

22. Korlátozott a szabadlátás, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket nem lehet 
üzemi fékút távolságról látni vagy biztosan felismerni, ha azt köd okozza? (22.) 
(Igaz/Hamis) 

23. A hallható jelzések adásmódja nappal és sötétben is teljesen azonos. Adhatók 
jelzősíppal és jelzőcsengővel, és az ezekkel adott jelzések mindegyike önálló 
jelentéssel bír. (23.)   

24. A fogaskerekű vasút üzemében a látható jelzések adása fény, vagy 
alakjelzéssel történhet…(24.) (Igaz/hamis) 

25. A fogaskerekű vasút üzemében a jelzők lehetnek egy vagy két optikásak, ez 
alól kivétel a svábhegyi F2D jelző. (25.) (Igaz/hamis) 

26. Az alakjelzők meghatározott ábrával közlik a hozzájuk rendelt parancsokat. 
(26.) (Igaz/hamis) 

27. Kézi jelzés adása közben ügyelni kell arra hogy a jelzés része vagy….ne váljék 
…, mert akkor a jelzés más értelmet kaphat. (27.) (Helyettesítse be!) 

28. Ha kézjelzést adunk, akkor a testünkkel és arcunkkal a …felé fordulva kell azt 
adni. (28.) (Helyettesítse be!) 

29. Amennyiben egy jelzőn, jelzőeszközön a szabvány szerinti színű jelzőüveg 
elrepedt, az ideiglenesen pótolható az eredeti színnel közel megegyező színű 
jelzőüveggel, vagy szükség esetén ki kell kapcsolni…(29.) (Igaz/hamis) 

30. Meddig kell figyelni a jelzést? (30.) 
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31. Az egy időben adott de eltérő értelmű jelzéseket ….kell tekinteni, és a forgalom 
biztonsága szempontjából …kell figyelembe venni.(31.) (Helyettesítse be!) 

32. Kétes a jelzés ha annak értelme nem világos, vagy más jelzéssel 
összetéveszthető? (32.) (Igaz/Hamis) 

33. A jelzőket …szempontból feloszthatjuk főjelzőkre, tolatási jelzőkre, és 
…jelzőkre.(33.) (Helyettesítse be!) 

34. A …a vonatforgalmat szabályozzák, ezek a jelzők a vágányfoglaltsággal és a 
váltókkal …kapcsolatban vannak.(34.) (Helyettesítse be!) 

35. A …jelzők a tolatási mozgásokat szabályozzák. A hozzájuk tartozó … és 
váltókkal kényszerkapcsolatban vannak.(35.) (Helyettesítse be!) 

36. Az …jelzők a járművek közlekedése során valamilyen tevékenység …adnak 
parancsot.(36.) (Helyettesítse be!) 

37. ….szempontjából megkülönböztetünk …, félig önműködő, és nem önműködő 
jelzőket.(37.) (Helyettesítse be!) 

38. A forgalom lebonyolításában részt vevő minden dolgozónak tudnia kell, hogy 
hol milyen jelzők vannak.(38.) (Igaz/hamis) 

39. Ha az utasítás másként nem rendelkezik, a jelzőket azon vágány mellett vagy 
felett kell elhelyezni, amelyikre a jelző jelzése vonatkozik…(39.) (Igaz/hamis) 

40. Amennyiben az utasítás másként nem rendelkezik, a jelzők helyére vonatkozó 
rendelkezések érvényesek a ….(40.) 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
A jelző árbocán „D” jelölés látható.(41.) 

 

 

 

 

 

 

42. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
A jelző árbocán „F2” jelölés látható.(42) 
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43. Ön a képen látható jelzőt látja. A jelző árbocán “V” jelölés található. 
Milyen jelző ez, és milyen irányban található? (43.) 

 

 

44. Ön a az E/Ü jelű jelzőt előtt áll. Milyen jelző ez, és milyen irányban 
található? (44.)  

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban 
található? (45). 

 

 

 

 

 

 

 

46. Ön az E/Ü tolatásjelző előtt áll. Merre akar menni? (46.) 

47. Ön az F/Ü tolatásjelző előtt áll. Merre fog haladni? (47.) 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(48.) 

 

 

 

49. Ön a G jelű tolatásjelző előtt áll. Hol van éppen?(49.) 

50. Mi a teendő ha egy fényjelző sötét és nincs rajta semmilyen egyéb jelzés? 
(42.) 

51. Ki és hogyan köteles folyamatosan ellenőrizni a fényjelzők üzemképes 
állapotát? (43.) 

52. Milyen szabályozás tartalmazza a jelzőberendezés kezelésére vonatkozó 
szabályokat? (44.) 

53. Mely jelzők a főjelzők, milyen kialakításúak, és milyen alapállásúak? (45.) 

54. Hogyan haladhat el főjelző mellett? (46.) 

55. Egészítse ki a mondatot! Az ….fedezőjelzők a kitérők menetirány szerinti 
…vágányának végén, valamint a végállomások …vágánya mellett vannak 
elhelyezve.  (47.) (Helyettesítse be!) 

56. Vonatával a képen látható jelzéshez érkezik. Mi a teendője? (48.) 
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57. Mit jelent a képen látható jelzés az Ön számára? (48.) 

 

 

 

 

 

 

58. Mit jelent a képen látható jelzés az Ön számára? (48./A)  

 

 

 

 

59. Mit jelent az állomásköz felezőjelzőn 1 villogó zöld fény? (48./B) ) 

60. Mely jelzőket hívjuk tolatási jelzőknek? (49.)  

61. Mi célt szolgálnak a tolatásjelzők? (50.)  

62. Milyen jelzés látható az ábrán? (51.)  

 

 

 

 

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (51.)  
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64. Egészítse ki a mondatot! A Városmajor állomáson ….szerelvény mozgását 
szabályozza, egyben a tolatási mozgás határát jelzi. A menetrend szerint 
közlekedő vonatok esetén a jelző állása …(52.) 

65. Milyen jelzés látható az ábrán látható „V” jelzőn?? (53.)  

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (53.)  

 

 

 

 
 

 

 

67. Válassza ki a helytelen állítást! (54 

68. Egészítse ki: Az útátjáró fedezőjelzők az állomási illetve vonali 
…kényszerkapcsolatban vannak (55.)  (Helyettesítse be!) 

69. Milyen jelzés van a képen? Mi az értelme? (56.) 

 

 

 

 

 

 

 

70. Milyen jelzés van a képen? Mi az értelme? (56.) 
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71. Hogyan értelmezi, ha az útátjáró fedezőjelzőn egy fény sem világít? (56.) 

72. Ha az állomásköz fedezőjelző működik, milyen jelzések jelenhetnek meg az 
állomásköz fedezőjelzővel egy árbocon elhelyezett útátjáró fedezőjelzőn, és 
melyik optikákon? (57.) 

73. Ha az állomásköz fedezőjelző nem működik, milyen jelzések jelenhetnek meg 
az állomásköz fedezőjelzővel egy árbocon elhelyezett útátjáró fedezőjelzőn, 
és melyik optikákon? (57.) 

74. Mit jelez a próbamenet határjelző? (58.) 

75. Milyen jelző előtt áll? Értelmezze a kapott jelzést! (59.)  

 

 

 

76. Melyik az a jelző, amely a végállomások bejárati váltóinál van elhelyezve, és 
a váltó irányát jelzi? (60.)  

 

77. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (61.) 

 

78. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (61.)  

 

 

79. Milyen jelző van a képen? (62.)  

 

 

80. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (63.)  

 

 

81. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (63.)  
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82. Hol helyezik el az ábrán látható jelzőt? (64.) 

 

 

 

 

83. Egészítse ki: A biztonsági határjelző fehér…fehér mázolású gerenda vagy 
síndarab. (65.) 

84. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (66.) 

 

 

 

85. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (67.) 

 

 

 

 

 

86. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (68-69.) 

 

 

 

87. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (70-71.) 

 

 

 

 

88. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (72.) 
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89. Milyen célt szolgál a tolópad jelző? (73.) 

90. A képen látható jelzést látja a tolópad előtt. Mi a jelzés értelme? (74.) 

 

 

 

 

91. A képen látható jelzést látja a tolópad előtt. Mi a jelzés értelme? (74.) 

 

 

 

92. ilyen jelző látható a képen? Mi a teendője? (75.) 

 

 

 

 

 

93. Milyen jelzőket kell érvénytelenítő jelzéssel megjelölni? (76.) 

94. Meghaladhatja-e az érvénytelen jelzőt, ha azon szabályszerű érvénytelenítő 
jelzések vannak elhelyezve? (77.) 

95. ….a jelző, ha jelzést adó alkatrésze sérült vagy törött, illetve bármely ok miatt 
nem kezelhető. (78.) 

96. A “Megállj!”, “Lassan!”, “Szabad!”, és a “Pályán munkások dolgoznak!” 
jelzések mindegyike pályán elhelyezett jelzőeszközzel is adható. (79.) 

97. Vágánytengelyben elhelyezett kitűzött fehér szegélyes kör alakú vörös 
tárcsához érkezett. Mi a teendője? (80-81.) 

98. Vonatával az ábrán szereplő jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (82-83.) 
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99. Vonatával az ábrán szereplő jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (84.) 

 

 

 

 

 

100. A lassúmenet elrendelését hogyan kell kitűzni? (85.) 

101. Az ábrán látható jelzést látja. Mit jelent, és mi a teendője? (86.) 

 

 

 

 

102. A járművekre felszerelt jelzésekkel adhatók ….és ….jelzések. (87.) 
(Egészítse ki!) 

103. A vonat elejének megjelölését a haladási irány határozza meg. A 
vonat …két fehér fényű, a vonat…2 db vörös fényű lámpával kell 
megjelölni.(88.) (Egészítse ki!) 

104. Ki és mikor köteles ellenőrizni a szerelvény megjelölését? (89.) 

105. Mi a teendő ha a járművezető vagy más vonatmegfigyelésre kötelezett 
dolgozó jelzési hiányosságot vesz észre a vonatnál? (90.) 

106. Ki és mikor köteles ellenőrizni a szerelvény megjelölését? (90.) 

107. Hogyan közlekedhet egy vonat jelzési hiányossággal? (90.) 

108. Mikor kell “Figyelj!” Jelzést adni? Mi a teendő ha a vonat hangjelzést 
adó berendezése meghibásodott? (91.) 

109. Melyek az alábbiak közül a kézi jelzőeszközök? (92.) 

110. Milyen jelzéseket lehet adni kézi jelzőeszközökkel? (93.) 

111. Mikor kell “Megállj!” Jelzést adni a közúti járművek részére? (94.) 

112. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (95.) 
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113. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (96-97.) 

 

 

 

 

 

114. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (98-99.) 

 

 

 

115. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (100-101.) 

 

 

 

 

 

116. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (102-103.) 

 

 

 

 

 

117. Meddig kell adni a “Lassan!” Jelzést? (104.) 
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118. Rádiótelefon kapcsolat megléte esetén milyen jelzés kivételével 
mellőzhetők a kézijelzések? (105.) 

119. Tájékoztató szerepet töltenek be, vagy pedig valamely forgalmi feladat 
végrehajtására hívják fel a megfigyelésükre kötelezett dolgozók figyelmét. 
Ezek a: (106.) 

120. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (107.) 

 

 

 

 

 

 

 

121. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (108-109.) 

 

 

 

 

 

122. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (110-111.) 

 

 

 

123. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (112.) 

 

 

 

 

 

124. Mivel kell felszerelni a fogaskerekű vasút diszpécserét? (1.sz. 
melléklet.) 

 
 

Szóbeli vizsgakérdések 
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1. Hol érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása? (1.1.) 

2. Kikre érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása? (1.3.) 

3. Mit tartalmaz az F.1. Jelzési Utasítás? (3,.4.)Mi az előírás a Fogaskerekű vasút 

F.1. Jelzési Utasítás ismeretére vonatkozóan? (10.) 

4. Ismertesse a jelzések szerepére és megfigyelésére vonatkozó előírásokat!  (14)  

5. Ismertesse a jelzés parancselvét és a jelzésekkel szembeni követelményeket! 

(15,16) 

6. Ismertesse a kézi jelzések adásával szembeni követelményeket! ( 27,28) 

7. Ismertesse az eltérő értelmű egyidejű jelzések esetén követendő eljárást! ( 31) 

8. Ismertesse a kétes jelzés fogalmát és a követendő eljárást!( 32) 

9. Hogyan csoportosítjuk a jelzéseket és mikor milyen jelzést kell alkalmazni? 

(18,,20) 

10. Ismertesse a távolbalátás és a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! 

(21,22) 

11.  Ismertesse a jelző, jelzőeszköz, figyelmeztető jel fogalmak jelentését! (12,13) 

12. Csoportosítsa a jelzőket forgalmi szempontból és jellemezze a csoportokat! (33) 

13. Csoportosítsa a főjelzőket rendeltetésük szerint és jellemezze a csoportokat! ( 

34) 

14. Csoportosítsa a főjelzőket működés szempontjából és jellemezze a 

csoportokat!(37) 

15.  Ismertesse a főjelzőket, illetve a velük adható jelzéseket! (41 - 48b) 

16. Ismertesse a tolatási jelzőket és a velük adható jelzéseket! (49-53.) 

17. Ismertesse az "Útátjáró fedező" jelzőket és a velük adható jelzéseket! (55-57.) 

18. Ismertesse a "Próbamenet határjelző"-t és jelzését! (58-59.) 

19. Ismertesse a "Váltójelzők"-et és a velük adható jelzéseket! (60-61.) 

20. Ismertesse az "Utastájékoztató" jelzőt! (62-63.) 

21. Ismertesse a "Biztonsági határjelző"-t! (64-65.), a "Lejtésjelzők"-et! (66.) 

22. Ismertesse a "Megállóhely" jelzőt! (67.), a "Vágányzáró" jelzőt! (72.) 

23. Ismertesse a "Szakaszszigetelő" jelzőt! (68-69.), a "Feszültséghatár" jelzőt! (70-

71.) 

24. Ismertesse a "Tolópad" jelzőt! (73-74.) 

25. Ismertesse az érvénytelen jelzőkre vonatkozó előírásokat!(75,76,77) 
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26. Ismertesse a használhatatlan jelzőkre vonatkozó előírásokat! ( 78) 

27. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott lassan jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 82,83) 

28.  Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott szabad jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 84,84) 

29. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott megállj jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 80,81) 

30. Ismertesse a "Pályán dolgoznak" jelzést és az alkalmazására vonatkozó 

rendelkezéseket! (86.) 

31. Sorolja fel a járművekre szerelt jelzőeszközöket és a velük adható jelzéseket! 

(87,88,91) 

32. Ismertesse a közúti járművek részére adható "Megállj!" jelzést! ( 94,95) 

33. Hogyan kell a fogaskerekű vonat részére "Megállj!" jelzést adni, és ismertesse 

annak jelentését is? (96,97) 

34. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse, részletesen a Távolodj tőlem jelzést! 

(100,101) 

35. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse, részletesen a Közeledj felém jelzést! 

(98,99) 

36. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse részletesen a Lassan jelzést! 

(102,103,104,105) 

37. Ismertesse a kézi jelzések alkalmazására vonatkozó előírásokat! (27,28.30) 

38.  Ismertesse a figyelmezető jel fogalmát, és a szigeteltsínre figyelmeztető jelet! 

39. Ismertesse a nagyfeszültségre figyelmeztető jelet! (108,109) 

40. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet!(110,111) 

41. Ismertesse a szelvény jelet! (112) 

 
BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.2. Forgalmi Utasítás 

 
Írásbeli vizsgakérdések 

 

1. Az F.2. Forgalmi utasítás hatálya kiterjed a fogaskerekű vasút …valamint a 
kapcsolódó …illetve …vágányok területére. (1.) (Egészítse ki!) 

2. Kötelező-e az utasítás teljes szabályozási körének ismerete a forgalom 
lebonyolításában résztvevőkre? Kinek a részére nem kötelező a teljes 
ismerete?. (18.) 
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3. Mit kell forgalmi szolgálat alatt érteni? (26.) 

4. Mit kell érteni a “szolgálati főnök” kifejezésen? (35.) 

5. Milyen jogkörei vannak a fogaskerekű vasút forgalmi diszpécserének? (39.) 

6. Mit kell érteni a “fogaskerekű pálya és jármű” kifejezésen? (41.) 

7. Mit kell érteni a “nyomtávolság” kifejezésen? (42.) 

8. Az űrszelvény a vasúti pálya mellett és ….szabadon tartandó térnek a pályára 
…metszete. (43.) (Egészítse ki!) 

9. Rakszelvénynek nevezzük az érvényes …belül, a járművekkel és 
…elfoglalható térnek a …merőleges metszetét. (44.) (Egészítse ki!) 

10. Végállomás alatt, a pálya két …lévő, …rendelkező vonatok utascseréjére 
berendezett szolgálati helyet értjük.  (45.) (Egészítse ki!) 

11. Forgalmi kitérőnek nevezzük a vonalon azt a helyet, ahol ….segítségével 
…tesz lehetővé. A forgalmi kitérő egyben utas cserére kiépített és kijelölt hely. 
(46.) (Egészítse ki!) 

12. Kizárt forgalmi kitérő alatt azt a forgalmi kitérőt értjük, amely …azonos 
állásban elektromos vagy mechanikus úton …vannak. (47.) (Egészítse ki!) 

 

13. Kizárható-e egymással szomszédos két forgalmi kitérő a forgalomból egy 
időben? (47.) 

14. Hegymenetben minden behaladási váltó a 2. számot kapja. (52.) (Igaz/hamis) 

15. …váltó az a váltó, amely vonatvágányúttal, vagy kitérő kizárással elektromos 
úton …van. (53.) (Egészítse ki!) 

16. Le nem zárt váltó az a váltó, amely csak kitérő kizárással van elektromos úton 
biztosítva. (54.) (Igaz/hamis) 

17. . ….saru az a járműtelep vágányait védő szerkezet, amely …..a 
megfutamodott járművet a pálya elhagyására kényszeríti. (56.) (Egészítse ki!) 

18. Melyik a vonal kezdő, illetve végpontja? (57.) 

19. Mit kell érteni a “hegymenet” kifejezésen? (59.) 

20. Mit kell érteni a “vágányzár” kifejezésen? (61.) 

21. Melyik hírközlő eszköz nem található meg a fogaskerekű vasúton? (71.) 

22. A hangrögzítő berendezés feladatai: (71.) 

23. Hol található a diszpécser , illetve az elektrikus és biztosítóberendezés 
ügyeletes szolgálati helye? (72.) 

24. Hogyan kell szolgálatra jelentkezni? (73.) 

25. Hogyan kell az egyenruhát viselni? (74.) 
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26. Ki és mikor köteles meggyőződni a munkavállaló munkavégzésre képes 
állapotáról? (75.) 

27. Mi a teendő ha a szolgálatra jelentkező munkavállaló szeszes ital, vagy más 
hasonló kábító hatású szer hatása alatt van, továbbá nem kipihent, illetve 
munkavégzésre képtelen állapotban van? (76.) 

28. Mi a teendő ha szolgálat váltáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, hogy a 
leváltója nincs munkavégzésre képes, azaz a szolgálat ellátására alkalmas 
állapotban? (77.) 

29. Hogyan kell a forgalmi szolgálatot szolgálati helyen ellátó dolgozónak a 
szolgálati hely előírt bejárását és ellenőrzését végrehajtania?(78.) 

30. Folytatólagos szolgálat esetén a szolgálatot hogyan kell átadni? (79.) 

31. Mit jelent az, hogy a szolgálatot átvevő a szolgálatot aláírásával átvette? (80.) 

32. Meddig kell a szolgálatot átadónak a szolgálat átadását követően a helyszínen 
maradnia? (81.) 

33. Mi a teendője a forgalmi szolgálatot ellátó dolgozónak, ha nem váltják le az 
előírt időben?  (82.) 

34. Hogyan kell a forgalmi szolgálatot ellátni? (84.) 

35. Hogyan kell rendkívüli esetben a szolgálatot ellátni, ha az az utasításban 
nincsen szabályozva? (85.) 

 

36. Hogyan szabad elhagyni a szolgálati helyet? (92.) 

37. Életveszély esetén hogyan hagyható el a szolgálati hely engedély nélkül? (93.) 

38. Hogyan kell kiadni a szóbeli rendelkezéseket?  (103.-104.) 

39. A rendelkezés kiadóját milyen felelősség terheli a kiadott rendelkezését 
illetően?  (104.) 

40. Az alábbiak közül mely esetekben kell írásbeli rendelkezést kiállítani?  (105.) 

41. Az alábbiak közül mely esetekben kell írásbeli rendelkezést kiállítani?  (105.) 

42. Meddig érvényes, és hogyan hatálytalanítható az írásbeli rendelkezés? (106.-
107.)) 

43. Hogyan kell kiállítani az írásbeli rendelkezést? (108.) 

44. Hogyan kell kézbesíteni az írásbeli rendelkezést? (109.) 

45. Mi a teendő a felhasznált írásbeli rendelkezésekkel? (110.) 

46. Mit nevezünk üzemszerű forgalomnak? (116.) 

47. Hogyan kell a szemlevonatnak közlekedni? (130.) 

48. Mi a szemlevonat járművezetőjének kötelessége? (131.) 

49. Mikor indítható be az üzemszerű forgalom? Mikor kell megnyitni Városmajor 
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végállomást az utasforgalom részére? (132.) 

50. Hogyan történik a vonatok végállomásból való indítása? (133.) 

51. Milyen esetben szabad menetrendi időszak alatt munkát végezni?(145.) 

52. Ki adhat engedélyt az előre tervezett karbantartási munkák megkezdésére, és 
hogyan kell ezt bizonylatolni?(146.) 

53. Mikor tekinthető befejezettnek a karbantartási munka?(147.) 

54. Mi minősül eltérésnek az üzemszerű forgalomtól?(148.) 

55. Hogyan kell végezni a szolgálatot az üzemszerű forgalomtól való eltérés 
esetén?(149.-150.) 

56. Mit tud a jelentési kötelezettségekről üzemszerű forgalomtól való eltérés 
esetét tekintve?(151.-152.) 

57. Mi a teendő ha bármely hírközlő eszköz vagy hírkapcsolat meghibásodott? 
(168.-169.) 

58. Mi a teendő ha a vonat rádiótelefon berendezése meghibásodott? (170.) 

59. Milyen berendezésen kell kiadni a meghibásodott rádiótelefonnal rendelkező 
vonat részére a rendelkezéseket? (171.) 

60. Mi a teendő ha a diszpécser rádiótelefonja meghibásodik?(172.) 

61. Mi a teendő ha a hangrögzítő berendezés meghibásodik?(175.) 

62. Mi a teendő ha a jelző és vasútbiztosító berendezés berendezés 
meghibásodik?(176.) 

63. Jelző és vasútbiztosító berendezés meghibásodásakor mikor kell a forgalmat 
leállítani?(177.) 

64. Mi a teendő ha a jelző és biztosító berendezés, valamint a hangrögzítővel 
ellátott hírközlő berendezés együttes és teljes használhatatlansága áll 
fenn?(178.) 

65. Hogyan kell a pályahibákat jelenteni?(179.-180.) 

66. Mit kell jelentsen a pályahibát észlelő járművezető a diszpécsernek?(181.) 

67. Mit köteles elrendelni pályahiba esetén a diszpécser, ha a forgalom 
fenntartható?(182.) 

68. Mi a teendő, ha a jelentkezett pályahiba egyvágányú pályarészen van vagy 
váltón, és a hiba feletti pályaszakaszon van vonat?(188.) 

69. Mi a teendő, ha a jelentkezett pályahiba forgalmi kitérőben a biztonsági 
határjelzőkön belül van?(189.) 

70. Mi a teendő, ha előre tervezett javítási munkálatok miatt a vonatközlekedést 
kizárják? (190.) 

71. Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni vízzel elöntött pályán? (191.) 
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72. Hogyan kell a vonatok felé a sebességkorlátozást kiadni?(192.) 

73. Hogyan kell javítás alatt álló pályán közlekedni?(193.) 

74. Mi minősül rendkívüli eseménynek? (209.) 

75. Mi a teendő ha az utasítás nem tartalmaz egy rendkívüli esemény elhárítására 
szabályokat? (210.) 

76. Igaz vagy hamis? A rendkívüli esemény bekövetkezése alkalmával minden 
dolgozó köteles azonnal arról jelentést tenni, és munkáját fokozott figyelemmel 
végezni: (211.) (Igaz/hamis) 

77. Egészítse ki a mondatot! Ha a dolgozó a jelző, pálya vagy…létesítmény 
vonatforgalmat…meghibásodását észleli, köteles azonnal minden lehető 
intézkedést tenni a közlekedő vonat …és azt jelenteni a diszpécsernek. (212.) 

78. Ha egy váltó meghibásodik elektromosan vagy mechanikusan, és állítása a 
kezelőasztalról nem lehetséges, a diszpécser köteles utasítani a 
biztosítóberendezési szolgálat ügyeletes műszerészét utasítani az ügyeletes 
biztosítóberendezés, és pályafelügyelet váltó állítására kiképzett dolgozóit a 
helyszínre küldeni. Mi a kötelességük?: (231-.232.-234.) 

79. A váltó forgalmi szempontból használható, ha   (233.) 

80. Mikor kell a váltót kiszögelni? (239.-240.-241.) 

81. Mit köteles jelenteni a helyszínen tartózkodó munkacsapat vezető a 
diszpécsernek a váltó kiszögelése után? (242.-243.) 

82. Hogyan értesíti a diszpécser a járművezetőket a kiszögelt váltóról? (244.-245.) 

83. Hogyan kell a diszpécsernek intézkednie vonatmegfutamodás észlelésekor, 
vagy ha arról kap jelentést? (268.-269.) 

84. Milyen kezeléseket kell végrehajtania a diszpécsernek vonatmegfutamodás 
esetén ha a forgalmi kitérőben másik vonat van és az utasokat sikerült 
kiszállítani és biztonságba helyezni?(270.)  

85. Mi a teendője a diszpécsernek Városmajor állomáson, ha értesítést kap jármű 
megfutamodásról? (271.-272.)  

86. Mi a teendő kisiklás esetén? (273.) 

87. Kit kell értesíteni ha egy dolgozó a pálya mentén vagy közlekedő vonaton tüzet 
észlel? (274.) 

88. Mi a diszpécser teendője ha pálya menti tűzről értesítik, vagy a járművezető 
tüzet észlel a pályán? (277.) 

89. Hogyan kell ellátni a szolgálatot zord időjárási viszonyok között? (289.-290.) 

90. Mit nevezünk a járműtelep határának? (291.) 

91. Fogaskerekű járművezető meddig vezetheti a fogaskerekű járművet a 
járműtelepen? (292.) 

92. Hogyan kell a járműtelepi mozgásokat megszervezni? (293.) 



1405 

 
 

93. Mekkora az alkalmazható sebesség a járműtelepen? (294.) 

94. Hogyan kell biztosítani megfutamodás ellen a járműtelep adhéziós pályáján 
tárolt járműveket? (295.)  

95. Mit nevezünk rugós terelőnek, és milyen szabályok vonatkoznak a rajta való 
közlekedésre? (301.) 

96. Hogyan szabad lehaladni a fogasrúddal ellátott vágányról? (302.) 

97. Mit nevezünk tolópadnak? Hogyan szabad rajta közlekedni? (304.) 

98. Ki tartózkodhat a jármű vezetőfülkéjében? (313.) 

99. Hogyan valósul meg az utas tájékoztatás? (314.) 

100. Hogyan kell a talált tárgyakat kezelni? (315.) 

101. Hogyan kell a szolgálati okmányokat kezelni? (317.-320.) 

102. Hogyan kell a szolgálati okmányokat őrizni,  vezetni? (321.-322.) 

103. Milyen naplót kell a diszpécsernek vezetnie? (323.) 

104. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a szolgálati naplóban az alábbiak 
közül akkor is ha a közlemények hangrögzítő berendezéssel rögzítésre 
kerülnek? (323.) 

105. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a szolgálati naplóban a szolgálat 
átadásakor az alábbiak közül tételesen?(324-325.) 

106. Mit kell rögzítenie a diszpécsernek a hibaelőjegyzési könyvben? (326.) 
 

 

Szóbeli vizsgakérdések 

 
1. Ismertesse hol érvényes az utasítás hatálya? (1) 

2. Ismertesse, kinek kell ismernie az utasítást? (18) 

3. Mi a forgalmi szolgálat feladata? (26) 
4. Ismertesse a következő fogalmakat Fogaskerekű Vasút forgalmi diszpécsere, 

Szolgálati főnök! (39,35) 

5. Határozza mega Fogaskerekű pálya sajátosságát! (41) 

6. Határozza meg a nyomtávolság, űrszelvény, rak szelvény fogalmát! (42.43,44) 

7. Határozza meg végállomás, Forgalmi kitérő fogalmát! (45,46) 

8. Ismertesse, mit nevezünk kizárt Forgalmi kitérőnek! (47) 

9. Ismertesse a váltó fogalmát! (52) 

10. Ismertesse a lezárt váltó, és a le nem zárt fogalmát! (53,54) 

11. Ismertesse a kisiklasztó sarú feladatát! (56) 
12. Ismertesse a következő fogalmakat Kezdőpont, végpont!(57) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat Hegymenet, vágányzár! ( 59,61) 
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14. Ismertesse a fogaskerekű vasútnál alkalmazott hírközlő eszközöket! (71) 

15. Hogyan kell a szolgálatra jelentkezni? (73,74,75) 

16. Hogyan történik a szolgálat átadása, átvétele? (77,78,79,80,81,82) 

17. Milyen magatartást kell tanúsítani a forgalmi szolgálatot ellátó dolgozónak? 
(84,85) 

18. Mikor és hogyan szabad a szolgálati helyet elhagyni? (92,93) 

19. Hogyan kell a szóbeli rendelkezést kiadni, mi a rendelkezést vevő kötelessége? 
(103) 

20. Mi a teendő, ha a dolgozó olyan rendelkezést kap, amely az érvényben lévő 
utasításokkal ellentétes? (104) 

21. Mikor és hogyan kell az írásbeli rendelkezést kiadni? 
(105,106,107,108,109,110) 

22. Mit nevezünk üzemszerű forgalomnak? (116) 
23. Ismertesse, Mit kell tudni a "Szemlevonat" közlekedtetéséről, és kinek milyen 

kötelezettségei vannak?(130,131,132) 

24. Ismertesse a karbantartási munkák megszervezését! (145,146,147) 

25. Mit nevezünk üzemszerű forgalomtól való eltérésnek, mik ilyenkor a teendők? 
(148,149,150,151,152) 

26. Mi a teendő a hírközlő berendezések meghibásodása esetén? 
(168,169,170,171,172,175) 

27. Ismertesse a forgalom fenntartásának feltételeit! (176,177,178) 

28. Mi a pálya meghibásodása esetén követendő eljárás? (179,180,181,182) 

29. Ismertesse a pályafelügyeleti szolgálat kötelezettségét, bejelentett pályahiba 
esetén! (183,184,185) 

30. Ismertesse mi az eljárás, ha hiba egyvágányú pályarészen, vagy kitérőben van? 
(188,189,190) 

31. Hogyan történik a közlekedés vízzel elöntött pályán? (191) 

32. Mit tartalmaznak a sebességkorlátozásokkal kapcsolatos előírások? (192) 

33. Javítás alatt lévő pályán hogyan kell közlekedni? (193) 

34. Ismertesse, mit nevezünk rendkívüli eseménynek, és mi az eljárás ilyen 
esetben! (209,210,211,212,) 

35. Mi a teendő váltó meghibásodása esetén, hogyan történik a váltó kézi állítása? 
(231,232,233,234,) 

36. Ismertesse a váltó kiszögelése esetén követendő eljárást! 
(239,240,241,242,243,244,245) 

37. Milyen feladatokat kell végrehajtani vonat megfutamodás esetében? 
(268,269,270,271,272) 

38. Mi a teendő kisiklás esetén? (273) 
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39. Tűz esetén mi a követendő eljárás? (274,277) 

40. Hogyan kell a szolgálatot ellátni zord, illetve téli időjárási viszonyok esetén? 
(289,290) 

41. Ismertesse a járműtelepi mozgásokra vonatkozó általános rendelkezéseket! 
(291,292,293,294,295) 

42. Ismertesse a rugós terelő feladatát, a járművel történő rá és áthaladás 
szabályait! (301,302,303) 

43. Ismertesse a tolópad feladatát, és a tolópaddal történő mozgás szabályát! (304) 

44. Ismertesse a vezetőfülkében való tartózkodásra előírt szabályozást! (313) 

45. Ismertesse a talált tárgyak kezelése vonatkozó szabályokat! (315) 

46. Milyen okmányokat kell szolgálati okmánynak tekinteni és hogyan kell kezelni? 
(317,318,319,320,321,322) 

47. Milyen adatokat kell a szolgálati naplóban rögzíteni a szolgálat átadásakor? 
(323,325,) 

48. Milyen esetben szükséges a hibajegyzőkönyv vezetése, és milyen adatokat kell 
ilyen esetben tartalmaznia? (326) 

 
 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 
Írásbeli vizsga: 

A számítógépes tesztkérdések közül a kérdések 75%-ára megfelelt értékelést 

szerez. 

 

A kitölthető kérdések száma:40 kérdés 

A megfelelt minősítéshez szükséges helyes válaszok száma: 30 kérdés 

Minden kérdés 1 pontot ér, a maximálisan szerezhető pontszám: 40 pont. 

A kérdések kitöltéséhez rendelkezésre álló idő: 60 perc. 

 

Szóbeli vizsga: 
 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 

jellemzőit, Ismereti szinten 

• Felismerési szinten: 21,22,54,60-69 

• Tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket (reprodukciós szinten azok jelentését 

is!) Képes a kapott jelzési parancs végrehajtására: 41-48b,46-53,49,50,55- 

57,68,69,70,71,72,75-78,86-109. közötti részben foglaltakat 
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• Tévesztés nélkül ismeri a jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat és a fő 

tolatási jelzők által adott jelzési képeket. 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a vonatokon 

alkalmazott jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük 

történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Tévesztés nélkül ismeri jelzőőrként az útátjáró fedezésének szabályait. 

• Ismeri a szolgálat ellátására vonatkozó szabályokat. 
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58.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI MUNKAVEZETŐ (BKV 

FOGASKEREKŰ VASÚT F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOZÁSOK) V01-KAV2022/1–M2  

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

Elméleti vizsga: írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység 

Írásbeli vizsgatevékenység  
 

Az írásbeli vizsgatevékenység 20 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések 
megoszlása: 

• 10 kérdés a Fogaskerekű F.1. sz. Jelzési Utasításból (453.804/1994), 

• 10 kérdés a Fogaskerekű F.2. sz. Forgalmi Utasításból (453.804/1994), 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógépes felületen belépve, a hallgató egyenként oldja meg a 

feleletválasztós kérdéseket. Kiválasztja a 2 vagy 3 válasz lehetőség közül a 

helyeset, majd bejelöli, és tovább lép. A kérdések ábrákat, képeket 

tartalmazhatnak A vizsga befejezésekor a számítógép értékeli ki a 

vizsgatevékenységet. A felsorolt válaszokból mindig csak 1 lehet helyes. 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. Az elérhető maximális pontszám 20 pont.  

A kérdések több típusra oszthatók: 

• Feleletválasztós kérdések: 2 vagy 3 kérdésből a feltett kérdésre a vizsgázó 
kiválasztja a megfelelőnek ítélt válaszlehetőséget. 

• Kiegészítő jellegű kérdések: A kérdésben hiányos mondat van 
megfogalmazva, amelyben három ponttal jelöltük a hiányzó szavak helyét. A 
hiányzó szavakat a 2 vagy 3 válaszlehetőségben a vizsgázó megtalálja, majd 
onnan kiválasztja. 

• Igaz/Hamis jellegű kérdések: A feltett kérdésre a válasz Igaz, vagy Hamis 
lehet. A kérdésben megfogalmazott szövegről a vizsgázónak kell eldöntenie, 
hogy annak tartalma igaz, vagy hamis a kérdés megfogalmazása alapján.  

• Helytelen felelet választós kérdések: A feladat az, hogy a vizsgázó a felajánlott 
2 vagy 3 választási lehetőségből válassza ki a helytelen állítást.  

• Összetett mondatok igaz/hamis elemzése: A kérdés egy összetett mondatot 
tartalmaz, amelynek tagmondatairól el kell döntenie a vizsgázónak, hogy azok 
helyesek vagy sem. A választási lehetőségnek felajánlott 2 vagy 3 válasz közül 
kell kiválasztania a megfelelőt.  

• Ábra azonosítása hallgató a bemutatott ábrát azonosítja, és kiválasztja a 
helyes meghatározást a felajánlott 2 vagy 3 választási lehetőségből.” 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 4 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 2 kérdés a Fogaskerekű F.1. sz. Jelzési Utasításból (453.804/1994), 

• 2 kérdés a Fogaskerekű F.2. sz. Forgalmi Utasításból (453.804/1994), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 

 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása 

Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete és a jelzésekkel kapcsolatos 
általános rendelkezések 

• Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 
 

Általános rendelkezések 

• Az utasítás hatálya 

• Az utasítás tartalma 

• Az utasítás ismerete 
 

A jelzők és jelzőeszközök 

• Jelzők és jelzőeszközök 

• A jelzések parancselve 

• A jelzések 

• Távolbalátás korlátozottsága 

• Szabadlátás korlátozottsága 

• A jelzések adása, megfigyelésük 

• Eltérő értelmű jelzések 

• Kétes jelzés 

• Érvénytelen jelzők 

• Használhatatlan jelzők 

• Kézi jelzőeszközök 

• Forgalmi szempontból a jelzők 
 

Fényjelzők és jelzéseik 

• Fényjelzők kialakítása 

http://m3.what.hu/f1/metrof1.htm#f1_001
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• Fényjelzők jelölése 

• Fényjelzők vezérlése 

• Fényjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

• A Fogaskerekű vasútvonalon alkalmazott fényjelzők 

• Főjelzők 

• Főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

• Állomásköz fedező jelzők jelzései 

• Tolatásjelzővel egyesített állomásköz fedezőjelző jelzései 

• Tolatásjelzők 

• Tolatásjelzőkre vonatkozó rendelkezések 

• Tolatásjelzők jelzései 

• Visszatolás jelző 

Egyéb jelzők és jelzéseik 

• Útátjáró fedező jelzők 

• Próbamenet határjelző 

• Váltójelzők 

• Utas tájékoztató jelző 

• Biztonsági határjelző 

• Lejtésjelző 

• Megállóhely jelző 

• Szakaszszigetelő jelző 

• Feszültséghatár jelző 

• Vágányzáró jelző 

• Tolópad jelző 
 

Érvénytelen és használhatatlan jelzők, jelzőeszközök, és velük adható 
jelzések 

• "Megállj!" jelzés, 

• "Lassan! "jelzés, 

• "Szabad!" jelzés, 

• A pályán munkások dolgoznak jelzés 
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A Fogaskerekű dolgozóinak kézi jelzései 

• "Megállj!" jelzés a közúti járművek részére, 

• "Megállj!" jelzés, 

• "Közeledj felém!" jelzés 

• "Távolodj tőlem!" jelzés 

• "Lassan!" jelzés 
A mozdony- és vonatszemélyzet hangjelzései 

 

Figyelmeztető jelek 

• Szigeteltsínre figyelmeztető jel 

• Nagyfeszültségre figyelmeztető jel 

• Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 

• Szelvény jel 
Melléklet 

• : Szolgálatban levő személyek felszerelése jelzőeszközökkel 
 

BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.2. Forgalmi Utasítás 
 

Általános rendelkezések 

• Az utasítás hatálya 

• Az utasítás tartalma 

• Az utasítás ismerete 

• Az utasítás rendelkezéseinek értelmezése 

• Az utasítás kezelése 

• Felügyeleti hatóságok 

• A forgalmi szolgálat feladata, ellátásának feltételei 

• Forgalmi szolgálat feladata 

• A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei 

 
Fogalom Meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése 

szempontjából 

• Forgalmi szolgálat ellátásának rendje 

• Jelentkezés szolgálatra 

• Szolgálat átadása, átvétele 

• Szolgálati fegyelem 

• Magatartás forgalmi szolgálat ellátása közben 

• Szolgálati hely elhagyása 

• Figyelem a forgalmi szolgálat ellátása közben 
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• Megbetegedés, rendkívüli körülmény 

• Felelősség szolgálat ellátásáért 

• Rendelkezésre jogosultak felelőssége 

• Rendelkezések kiadása 

• Szóbeli rendelkezések kiadásának rendje 

• Írásbeli rendelkezések kiadásának rendje 
Rendelkezések 

kiadása 

• Általános rendelkezések 

• Szóbeli rendelkezések 

• Szóbeli rendelkezések kiadása rádiótelefonon keresztül 

• Írásbeli rendelkezések 

Szolgálat ellenőrzése 

Üzemszerű forgalom 

Általános rendelkezések 

Menetrend. Vonatok összeállítása, jelölése 

• Menetrend 

• Szolgálati menetrend 

• Menetrend hirdetmény 

• Menetrendi anyag szétosztása, kezelése 

• Menetrend betartása 

• Menetrend életbeléptetése, módosítása, jóváhagyása 

• Vonatok számozása 

• Vonatok jelölése 

• Váltók egyedi állítása 

• Fénysorompók meghibásodása 

• Jelzők meghibásodása 

• Számlált kezelés 

• Hírközlő berendezések meghibásodásai 

• Vonat rádiótelefonjának meghibásodása 

• Diszpécser rádiótelefonjának meghibásodása 

• Jelentés rádiótelefon meghibásodása esetén 

• Pályatelefon meghibásodása 

• Hangrögzítő berendezés meghibásodása 
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• Forgalom fenntartásának feltételei 

• Pályahiba estén követendő eljárások 

• A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás 

• Közlekedés vízzel elöntött pályán 

• Sebességkorlátozások 

• Közlekedésjavítás alatt álló pályán 

• Foglalt vágányra való rájárás 

• Foglalt vágányra való rájárás elrendelése 
 

Rendkívüli események  
 

Általános rendelkezések 

• Rendkívüli feszültségmentesítés 

• Általános szabályok 

• Diszpécseren keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 

• Elektrikus által kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 

• Feszültség kimaradásból származó feszültségmentesség esetén 
követendő eljárás 

• Zárlat következtében előállott feszültségmentesség esetén követendő 
eljárás 

• Váltók meghibásodásai 

• Váltók kézi állítása 

• Váltó kiszögelése 

• Le nem zárt váltón való közlekedés 
Közlekedés zord időjárási viszonyok esetén  

 
Járműtelepi mozgások, próbafutás 

• Általános rendelkezések 

• Vonatok összeállítása 

• Rugós terelő 

• Tolópad 

• Próbafutás 
Utasforgalom lebonyolítása 

• Vezetőfülkében tartózkodás 

• Talált tárgyak kezelése 
Szolgálati okmányok 

• Szolgálati napló 
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• Hiba előjegyzési könyv 

 

 

HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési Utasítása 
 

Írásbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (Válassza ki a 
helyes választ) (1.) 

2. Mit tartalmaz a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (2.) 

3. Kikre nézve kötelező érvényűek az Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési 
utasításában foglalt jelzések? (3.) 

4. Milyen jelzéseket tartalmaz a Fogaskerekű vasút F.1. Jelzési utasítása? (4.) 

5. Ki számít az utasítást jóváhagyó szervnek? (5.) 

6. Ki jogosult életbe az utasítás módosítására vagy hatálytalanítására? (6.) 

7. Hogyan és ki köteles közölni az utasítás módosítását vagy hatálytalanítását 
az érdekelt dolgozókkal? (7.) 

8. Hogyan kell életbe léptetni a jóváhagyott utasítást? (8.) 

9. Mely dolgozókat kell ellátni az utasítással? (9.) 

10. Kik részére kötelező az utasítás teljes körének ismerete? (10.) 

11. Ki lehet az aki az utasítás értelmezésében felmerülő vélemény különbség 
esetén iránymutatást ad a helyes értelmezésről? (11.) 

12. Jelzőnek minősül az ábrán látható tárgy?) (12.) 

 

 

 

13. Kézi jelzőeszköznek minősül az ábrán látható tárgy?  (13.) 

 

 

 

14. A jelzők és a jelzőeszközök jelzése parancs, mely azonnali és feltétlen 
végrehajtást követel, ezért a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozónak 
minden rendelkezésére álló eszközzel biztosítania kell a jelzőkkel és 
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jelzőeszközökkel kapott parancsok azonnali és maradéktalan végrehajtását. 
(14.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

15. A jelzéseket a végrehajtáshoz szükséges időben, az utasításban meg 
határozott helyen, módon és egyértelműen kell adni mert különben a jelzés 
könnyen kétes jelzésként értelmezhető. (15.) (Igaz-hamis mondatrész 
választás) 

16. A jelzésekkel elkövetett mindennemű visszaélés, vagy jelzésekkel közölt 
parancsok azonnali végrehajtásának elmulasztása súlyos fegyelmi vétség, 
ezért azokat azonnal adni kell amennyiben szükséges. (16.) (Igaz-hamis 
mondatrész választás) 

17. A vasút üzemében csak az utasításban rendszeresített jelzéseket szabad 
alkalmazni, ezért ha más jelzést kívánnak használni, ahhoz a jóváhagyó 
hatóság engedélye szükséges. (17.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

18. Idegen vasúttal közösen használt pályán alkalmazható jelzésekre és 
figyelmeztető jelekre vonatkozó rendelkezéseket külön Végrehajtási 
Utasításban kell szabályozni, mert azok biztosan eltérnek a Fogaskerekű 
Vasútétól. (18.) (Igaz-hamis mondatrész választás) 

19. A látható jelzéseket nappal is a sötétben alkalmazandók szerint kell adni ha a 
szabadlátás vagy a távolbalátás korlátozott, mert így könnyebben 
észrevehetők, és jobban elkülönülnek a környezettől. (19.) (Igaz-hamis 
mondatrész választás) 

20. A sötétben alkalmazandó jelzéseket kell adni a fényjelzőkön állandóan, mert 
alakjuk távolról ha a távolbalátás korlátozott, nem jól kivehető. (20.) (Igaz-
hamis mondatrész választás) 

21. Korlátozottnak kell-e tekinteni a távolbalátást, ha a napszaknak megfelelő 
jelzéseket nem lehet látni, mert a főjelző fényei nem világítanak? (21.) (Igaz-
hamis mondatrész választás) 

22. Korlátozott a szabadlátás, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket nem lehet 
üzemi fékút távolságról látni vagy biztosan felismerni, ha azt köd okozza? (22.) 
(Igaz/Hamis) 

 

23. A hallható jelzések adásmódja nappal és sötétben is teljesen azonos. Adhatók 
jelzősíppal és jelzőcsengővel, és az ezekkel adott jelzések mindegyike önálló 
jelentéssel bír. (23.)   

24. A fogaskerekű vasút üzemében a látható jelzések adása fény, vagy 
alakjelzéssel történhet…(24.) (Igaz/hamis) 

25. A fogaskerekű vasút üzemében a jelzők lehetnek egy vagy két optikásak, ez 
alól kivétel a svábhegyi F2D jelző. (25.) (Igaz/hamis) 

26. Az alakjelzők meghatározott ábrával közlik a hozzájuk rendelt parancsokat. 
(26.) (Igaz/hamis) 
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27. Kézi jelzés adása közben ügyelni kell arra hogy a jelzés része vagy….ne váljék 
…, mert akkor a jelzés más értelmet kaphat. (27.) (Helyettesítse be!) 

28. Ha kézjelzést adunk, akkor a testünkkel és arcunkkal a …felé fordulva kell azt 
adni. (28.) (Helyettesítse be!) 

29. Amennyiben egy jelzőn, jelzőeszközön a szabvány szerinti színű jelzőüveg 
elrepedt, az ideiglenesen pótolható az eredeti színnel közel megegyező színű 
jelzőüveggel, vagy szükség esetén ki kell kapcsolni…(29.) (Igaz/hamis) 

30. Meddig kell figyelni a jelzést? (30.) 

31. Az egy időben adott de eltérő értelmű jelzéseket ….kell tekinteni, és a forgalom 
biztonsága szempontjából …kell figyelembe venni.(31.) (Helyettesítse be!) 

32. Kétes a jelzés ha annak értelme nem világos, vagy más jelzéssel 
összetéveszthető? (32.) (Igaz/Hamis) 

33. A jelzőket …szempontból feloszthatjuk főjelzőkre, tolatási jelzőkre, és 
…jelzőkre.(33.) (Helyettesítse be!) 

34. A …a vonatforgalmat szabályozzák, ezek a jelzők a vágányfoglaltsággal és a 
váltókkal …kapcsolatban vannak.(34.) (Helyettesítse be!) 

35. A …jelzők a tolatási mozgásokat szabályozzák. A hozzájuk tartozó … és 
váltókkal kényszerkapcsolatban vannak.(35.) (Helyettesítse be!) 

36. Az …jelzők a járművek közlekedése során valamilyen tevékenység …adnak 
parancsot.(36.) (Helyettesítse be!) 

37. ….szempontjából megkülönböztetünk …, félig önműködő, és nem önműködő 
jelzőket.(37.) (Helyettesítse be!) 

38. A forgalom lebonyolításában részt vevő minden dolgozónak tudnia kell, hogy 
hol milyen jelzők vannak.(38.) (Igaz/hamis) 

39. Ha az utasítás másként nem rendelkezik, a jelzőket azon vágány mellett vagy 
felett kell elhelyezni, amelyikre a jelző jelzése vonatkozik…(39.) (Igaz/hamis) 

40. Amennyiben az utasítás másként nem rendelkezik, a jelzők helyére vonatkozó 
rendelkezések érvényesek a ….(40.) 

 

41. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
A jelző árbocán „D” jelölés látható.(41.) 
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42. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
A jelző árbocán „F2” jelölés látható.(42) 

 

 

 

 

 

43. Ön a képen látható jelzőt látja. A jelző árbocán “V” jelölés 
található. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? (43.) 

 

 

 

 

 

 

 

44. Ön a az E/Ü jelű jelzőt előtt áll. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(44.)  

45. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(45). 

 

 

 

 

 

 

 

46. Ön az E/Ü tolatásjelző előtt áll. Merre akar menni? (46.) 

47. Ön az F/Ü tolatásjelző előtt áll. Merre fog haladni? (47.) 

48. Ön a képen látható jelzőt látja. Milyen jelző ez, és milyen irányban található? 
(48.) 
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49. Ön a G jelű tolatásjelző előtt áll. Hol van éppen?(49.) 

50. Mi a teendő ha egy fényjelző sötét és nincs rajta semmilyen egyéb jelzés? 
(42.) 

51. Ki és hogyan köteles folyamatosan ellenőrizni a fényjelzők üzemképes 
állapotát? (43.) 

52. Milyen szabályozás tartalmazza a jelzőberendezés kezelésére vonatkozó 
szabályokat? (44.) 

53. Mely jelzők a főjelzők, milyen kialakításúak, és milyen alapállásúak? (45.) 

54. Hogyan haladhat el főjelző mellett? (46.) 

55. Egészítse ki a mondatot! Az ….fedezőjelzők a kitérők menetirány szerinti 
…vágányának végén, valamint a végállomások …vágánya mellett vannak 
elhelyezve.  (47.) (Helyettesítse be!) 

56. Vonatával a képen látható jelzéshez érkezik. Mi a teendője? (48.) 

 

 

 

 

 

 

57. Mit jelent a képen látható jelzés az Ön számára? (48.) 

 

 

 

 

 

 

58. Mit jelent a képen látható jelzés az Ön számára? (48./A)  
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59. Mit jelent az állomásköz felezőjelzőn 1 villogó zöld fény? (48./B) ) 

60. Mely jelzőket hívjuk tolatási jelzőknek? (49.)  

61. Mi célt szolgálnak a tolatásjelzők? (50.)  

62. Milyen jelzés látható az ábrán? (51.)  

 

63. Milyen jelzés látható az ábrán? (51.)  

 

 

 

 

64. Egészítse ki a mondatot! A Városmajor állomáson ….szerelvény mozgását 
szabályozza, egyben a tolatási mozgás határát jelzi. A menetrend szerint 
közlekedő vonatok esetén a jelző állása …(52.) 

65. Milyen jelzés látható az ábrán látható „V” jelzőn?? (53.)  

 

 

 

66. Milyen jelzés látható az ábrán? (53.)  

 

 

 

 

67. Válassza ki a helytelen állítást! (54 

68. Egészítse ki: Az útátjáró fedezőjelzők az állomási illetve vonali 
…kényszerkapcsolatban vannak (55.)  (Helyettesítse be!) 

69. Milyen jelzés van a képen? Mi az értelme? (56.) 

 

 

 

 

 



1421 

 
 

 

 

70. Milyen jelzés van a képen? Mi az értelme? (56.) 

 

 

 

 

 

71. Hogyan értelmezi, ha az útátjáró fedezőjelzőn egy fény sem világít? (56.) 

72. Ha az állomásköz fedezőjelző működik, milyen jelzések jelenhetnek meg az 
állomásköz fedezőjelzővel egy árbocon elhelyezett útátjáró fedezőjelzőn, és 
melyik optikákon? (57.) 

73. Ha az állomásköz fedezőjelző nem működik, milyen jelzések jelenhetnek meg 
az állomásköz fedezőjelzővel egy árbocon elhelyezett útátjáró fedezőjelzőn, 
és melyik optikákon? (57.) 

74. Mit jelez a próbamenet határjelző? (58.) 

75. Milyen jelző előtt áll? Értelmezze a kapott jelzést! (59.)  

 

 

 

76. Melyik az a jelző, amely a végállomások bejárati váltóinál van elhelyezve, és 
a váltó irányát jelzi? (60.)  

77. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (61.) 

 

78. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (61.)  

 

 

79. Milyen jelző van a képen? (62.)  

 

 

80. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (63.)  
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81. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (63.)  

 

 

 

82. Hol helyezik el az ábrán látható jelzőt? (64.) 

 

 

 

 

83. Egészítse ki: A biztonsági határjelző fehér…fehér mázolású gerenda vagy 
síndarab. (65.) 

84. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (66.) 

 

 

 

 

85. Személyszállító vonatot vezetve a képen látható jelzést látja. Mi a 
teendője? (67.) 

 

 

 

 

 

86. A képen látható jelzést látja. Mi a teendője? (68-69.) 

 

 

 

87. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (70-71.) 
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88. A képen látható jelzést látja. Mi a jelzés értelme? (72.) 

 

 

 

 

89. Milyen célt szolgál a tolópad jelző? (73.) 

90. A képen látható jelzést látja a tolópad előtt. Mi a jelzés értelme? (74.) 

 

 

91. A képen látható jelzést látja a tolópad előtt. Mi a jelzés értelme? (74.) 

 

 

 

 

 

92. Milyen jelző látható a képen? Mi a teendője? (75.) 

 

 

 

 

 

93. Milyen jelzőket kell érvénytelenítő jelzéssel megjelölni? (76.) 

94. Meghaladhatja-e az érvénytelen jelzőt, ha azon szabályszerű érvénytelenítő 
jelzések vannak elhelyezve? (77.) 

95. ….a jelző, ha jelzést adó alkatrésze sérült vagy törött, illetve bármely ok miatt 
nem kezelhető. (78.) 

96. A “Megállj!”, “Lassan!”, “Szabad!”, és a “Pályán munkások dolgoznak!” 
jelzések mindegyike pályán elhelyezett jelzőeszközzel is adható. (79.) 

97. Vágánytengelyben elhelyezett kitűzött fehér szegélyes kör alakú vörös 
tárcsához érkezett. Mi a teendője? (80-81.) 
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98. Vonatával az ábrán szereplő jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (82-83.) 

 

 

 

 

 

 

99. Vonatával az ábrán szereplő jelzőhöz érkezett. Mi a teendője? (84.) 

 

 

 

 

 

100. A lassúmenet elrendelését hogyan kell kitűzni? (85.) 

101. Az ábrán látható jelzést látja. Mit jelent, és mi a teendője? (86.) 

 

 

 

 

 

 

102. A járművekre felszerelt jelzésekkel adhatók ….és ….jelzések. (87.) 
(Egészítse ki!) 

103. A vonat elejének megjelölését a haladási irány határozza meg. A vonat 
…két fehér fényű, a vonat…2 db vörös fényű lámpával kell megjelölni.(88.) 
(Egészítse ki!) 

104. Ki és mikor köteles ellenőrizni a szerelvény megjelölését? (89.) 

105. Mi a teendő ha a járművezető vagy más vonatmegfigyelésre kötelezett 
dolgozó jelzési hiányosságot vesz észre a vonatnál? (90.) 

106. Ki és mikor köteles ellenőrizni a szerelvény megjelölését? (90.) 

107. Hogyan közlekedhet egy vonat jelzési hiányossággal? (90.) 

108. Mikor kell “Figyelj!” Jelzést adni? Mi a teendő ha a vonat hangjelzést 
adó berendezése meghibásodott? (91.) 
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109. Melyek az alábbiak közül a kézi jelzőeszközök? (92.) 

110. Milyen jelzéseket lehet adni kézi jelzőeszközökkel? (93.) 

111. Mikor kell “Megállj!” Jelzést adni a közúti járművek részére? (94.) 

112. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű vasúti 
járművezetőnek? (95.) 

 

 

 

 

 

113. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (96-97.) 

 

 

114. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (98-99.) 

 

 

 

 
 

115. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (100-101.) 
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116. Milyen jelzést lát az ábrán? Mire ad parancsot a fogaskerekű 
vasúti járművezetőnek? (102-103.) 

 

 

 

 

 

117. Meddig kell adni a “Lassan!” Jelzést? (104.) 

118. Rádiótelefon kapcsolat megléte esetén milyen jelzés kivételével 
mellőzhetők a kézijelzések? (105.) 

119. Tájékoztató szerepet töltenek be, vagy pedig valamely forgalmi feladat 
végrehajtására hívják fel a megfigyelésükre kötelezett dolgozók figyelmét. 
Ezek a: (106.) 

120. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (107.) 

 

 

 

 

 

 

 

121. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (108-109.) 

 

 

 

 

 

122. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (110-111.) 
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123. Mi látható az ábrán? Mit jelez? (112.) 

 

 

 

 

 

124. Mivel kell felszerelni a fogaskerekű vasút diszpécserét? 
(1.sz. melléklet.) 

 
 

Szóbeli vizsgakérdések 

 
1. Ismertesse a jelzések szerepére és megfigyelésére vonatkozó előírásokat!  (14)  

2. Ismertesse a jelzés parancselvét és a jelzésekkel szembeni követelményeket! 

(15,16) 

3. Hogyan csoportosítjuk a jelzéseket és mikor milyen jelzést kell alkalmazni? 

(18,,20) 

4. Ismertesse a távolbalátás és a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! (21,22) 

5.  Ismertesse a jelző, jelzőeszköz, figyelmeztető jel fogalmak jelentését! (12,13) 

6. Csoportosítsa a jelzőket forgalmi szempontból és jellemezze a csoportokat! (33) 

7. Csoportosítsa a főjelzőket rendeltetésük szerint és jellemezze a csoportokat! ( 

34) 

8. Ismertesse a kézi jelzések adásával szembeni követelményeket! ( 27,28,30) 

9. Egy időben adott, de eltérő értelmű jelzések esetén mi a teendő? (31) 

10. Milyen jelzést kell kétesnek minősíteni, ilyen jelzés észlelése esetén mi a teendő? 
(32) 

11. Ismertesse a fényjelzők jelzőárbocán alkalmazott jelöléseket!(41) 

12. Ismertesse a főjelzőket, illetve a velük adható jelzéseket! (41 - 48b) 

13. Ismertesse a tolatási jelzőket, illetve a velük adható jelzéseket! (49,50) 

14. Sorolja fel az egyéb jelzőket!(54) 

15. Ismertesse az "Útátjáró fedező" jelzőket és a velük adható jelzéseket! (55,56,57) 

16. Ismertesse a "Váltójelzők"-et és a velük adható jelzéseket! (60,61) 

17. Ismertesse az "Utastájékoztató" jelzőket és a velük adható jelzéseket!(62,63) 

18. Ismertesse a "Biztonsági határjelző"-t!(64,65), a "Lejtésjelzők"-et!(66) 

19. Ismertesse a "Megállóhely" jelzőt!(67), "Vágányzáró" jelzőt!(72) 
20. Ismertesse az érvénytelen jelzőkre vonatkozó előírásokat!(75,76,77) 

21. Ismertesse a használhatatlan jelzőkre vonatkozó előírásokat! ( 78) 
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22. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott lassan jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 82,83) 

23.  Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott szabad jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 84,84) 

24. Ismertesse a pályán elhelyezett jelzőeszközzel adott megállj jelzést, annak 

elhelyezését, és jelentését! ( 80,81) 

25. Ismertesse, a Pályán dolgoznak jelzőeszközt jelzését és alkalmazását! ( 86) 

26. Ismertesse a közúti járművek részére adható "Megállj!" jelzést! ( 94,95) 

27. Hogyan kell a fogaskerekű vonat részére "Megállj!" jelzést adni, és ismertesse 

annak jelentését is? (96,97) 

28. Sorolja fel a járművekre szerelt jelzőeszközöket és a velük adható 
jelzéseket!(87,88,91) 

29. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse, részletesen a Távolodj tőlem jelzést! 

(100,101) 

30. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse, részletesen a Közeledj felém jelzést! 

(98,99) 

31. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse részletesen a Lassan jelzést! 

(102,103,104,105) 

32. Sorolja fel a kézi jelzéseket és ismertesse részletesen a Megállj! jelzést! (96,97) 

33. Sorolja fel a figyelmeztető jeleket! 
 
 

BKV Rt. Fogaskerekű vasút F.2. Forgalmi Utasítás 
 

Írásbeli vizsgakérdések 
 

1. Milyen jogkörei vannak a fogaskerekű vasút forgalmi diszpécserének? (39.) 

2. Mit kell érteni a “fogaskerekű pálya és jármű” kifejezésen? (41.) 

3. Mit kell érteni a “nyomtávolság” kifejezésen? (42.) 

4. Az űrszelvény a vasúti pálya mellett és ….szabadon tartandó térnek a pályára 
…metszete. (43.) (Egészítse ki!) 

5. Rakszelvénynek nevezzük az érvényes …belül, a járművekkel és …elfoglalható 
térnek a …merőleges metszetét. (44.) (Egészítse ki!) 

6. Végállomás alatt, a pálya két …lévő, …rendelkező vonatok utascseréjére 
berendezett szolgálati helyet értjük.  (45.) (Egészítse ki!) 

7. Forgalmi kitérőnek nevezzük a vonalon azt a helyet, ahol ….segítségével …tesz 
lehetővé. A forgalmi kitérő egyben utas cserére kiépített és kijelölt hely. (46.) 
(Egészítse ki!) 

8. Kizárt forgalmi kitérő alatt azt a forgalmi kitérőt értjük, amely …azonos állásban 
elektromos vagy mechanikus úton …vannak. (47.) (Egészítse ki!) 
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9. Kizárható-e egymással szomszédos két forgalmi kitérő a forgalomból egy időben? 
(47.) 

10. Hegymenetben minden behaladási váltó a 2. számot kapja. (52.) (Igaz/hamis) 

11. Le nem zárt váltó az a váltó, amely csak kitérő kizárással van elektromos úton 
biztosítva. (54.) (Igaz/hamis) 

12. . ….saru az a járműtelep vágányait védő szerkezet, amely …..a megfutamodott 
járművet a pálya elhagyására kényszeríti. (56.) (Egészítse ki!) 

13. Melyik a vonal kezdő, illetve végpontja? (57.) 

14. Mit kell érteni a “vágányzár” kifejezésen? (61.) 

15. Az üzemidő az első …szerinti rendes vonat …indulási végállomási indulásától, az 
…menetrend szerinti rendes vonat …végállomásra való érkezéséig terjedő 
időszak. (68.) (Egészítse ki!) 

16. A vonatnak azt a berendezését amelynek feladata a járművezető szolgálatképes 
állapotának menet közben ellenőrzése, ….berendezésnek nevezzük. 
Amennyiben meghibásodik, a vonatot …kell nyilvánítani.(70.) (Egészítse ki!) 

17. Melyik hírközlő eszköz nem található meg a fogaskerekű vasúton? (71.) 

18. A hangrögzítő berendezés feladatai: (71.) 

19. Hogyan kell szolgálatra jelentkezni? (73.) 

20. Ki és mikor köteles meggyőződni a munkavállaló munkavégzésre képes 
állapotáról? (75.) 

21. Mi a teendő ha a szolgálatra jelentkező munkavállaló szeszes ital, vagy más 
hasonló kábító hatású szer hatása alatt van, továbbá nem kipihent, illetve 
munkavégzésre képtelen állapotban van? (76.) 

22. Hogyan kell a forgalmi szolgálatot ellátni? (84.) 

23. Hogyan szabad elhagyni a szolgálati helyet? (92.) 

24. Életveszély esetén hogyan hagyható el a szolgálati hely engedély nélkül? (93.) 

25. Hogyan adhatók ki rendelkezések?  (102.) 

26. Hogyan kell kiadni a szóbeli rendelkezéseket?  (103.-104.) 

27. A rendelkezés kiadóját milyen felelősség terheli a kiadott rendelkezését illetően?  
(104.) 

28. Ki adhat engedélyt az előre tervezett karbantartási munkák megkezdésére, és 
hogyan kell ezt bizonylatolni?(146.) 

29. Mikor tekinthető befejezettnek a karbantartási munka?(147.) 

30. Mi a teendő ha a jelző és vasútbiztosító berendezés berendezés 
meghibásodik?(176.) 

31. Jelző és vasútbiztosító berendezés meghibásodásakor mikor kell a forgalmat 
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leállítani?(177.) 

32. Mi a teendő ha a jelző és biztosító berendezés, valamint a hangrögzítővel ellátott 
hírközlő berendezés együttes és teljes használhatatlansága áll fenn?(178.) 

33. Hogyan kell a pályahibákat jelenteni?(179.-180.) 

34. Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni vízzel elöntött pályán? (191.) 

35. Hogyan kell a vonatok felé a sebességkorlátozást kiadni?(192.) 

36. Hogyan kell javítás alatt álló pályán közlekedni?(193.) 

37. Mi minősül rendkívüli eseménynek? (209.) 

38. Egészítse ki a mondatot! Ha a dolgozó a jelző, pálya vagy…létesítmény 
vonatforgalmat…meghibásodását észleli, köteles azonnal minden lehető 
intézkedést tenni a közlekedő vonat …és azt jelenteni a diszpécsernek. (212.) 

39. A váltó forgalmi szempontból használható, ha   (233.) 

40. Hogy kell végrehajtani a váltók kézi állítását? A váltó forgalmi szempontból 
használható.  (235.-236.) 

41. Hogyan és milyen sebességgel haladhat rá kézi állítású váltóra a vonat? (237.) 

42. A helyszíni állítást kiváltó ok megszűnése után, ha az állítóáram biztosítékát 
visszakapcsolták, hogyan tekinthető a váltó üzemképesnek? (238.) 

43. Mikor kell a váltót kiszögelni? (239.-240.-241.) 

44. Mit köteles jelenteni a helyszínen tartózkodó munkacsapat vezető a 
diszpécsernek a váltó kiszögelése után? (242.-243.) 

45. Hogyan értesíti a diszpécser a járművezetőket a kiszögelt váltóról? (244.-245.) 

46. Mi a teendője a járművezetőnek a vonaton észlelt tűz esetén? (275.-276.)  

47. Mi a diszpécser teendője ha pálya menti tűzről értesítik, vagy a járművezető tüzet 
észlel a pályán? (277.) 

48. Ki tartózkodhat a jármű vezetőfülkéjében? (313.) 

49. Hogyan kell a talált tárgyakat kezelni? (315.) 
 

 

Szóbeli vizsgakérdések 
 

1. Ismertesse a következő fogalmat Fogaskerekű Vasút forgalmi diszpécsere, (39,) 

2. Ismertesse mi jellemző a Fogaskerekű pályára és járművére? (41). 

3. Ismertesse a következő fogalmakat Nyomtávolság, Űrszelvény! (42,43) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat Rakszelvény, Végállomás! (44,45) 

5. Ismertesse a következő fogalmakat Forgalmi kitérő, Kizárt forgalmi kitérő!(46,47) 

6. Ismertesse a következő fogalmakat Váltó! ( 52) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat Le nem zárt váltó, Kisiklasztó saru! (54,56) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat Kezdőpont, végpont!(57) 
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9. Ismertesse a következő fogalmakat Hegymenet, vágányzár! ( 59,61) 

10. Ismertesse a fogaskerekű vasútnál alkalmazott hírközlő eszközöket! (71) 

11. Ismertesse, hogyan kell szolgálatra jelentkezni? (73,75,76) 

12. Ismertesse, milyen magatartást kell tanúsítani forgalmi szolgálat ellátása 

közben? (84) 

13.  Ismertesse a szolgálati hely elhagyása vonatkozó szabályt! (92,,93) 

14. Ismertesse, hogyan kell a szóbeli rendelkezést kiadni, mi a rendelkezést vevő 

kötelessége? (102,103) 

15. Ismertesse mi a teendő, ha a dolgozó olyan rendelkezést kap, amely az 

érvényben lévő utasításokkal ellentétes?(104) 

16. Milyen kötelezettsége van a pályaszolgálatnak a szemlevonat indulása előtt? 
(128) 

17. Ismertesse a karbantartási munkák megszervezésére 

vonatkozószabályokat!(145,146,147)  

18. Ismertesse a forgalom fenntartásának feltételeit!(176,177,178) 

19. Ismertesse Mi a pálya meghibásodása esetén követendő eljárást? 179.180) 

20. Ismertesse mi a feladata a pályafelügyeleti dolgozónak!(184,185) 

21. Ismertesse, Hogyan történik a közlekedés vízzel elöntött pályán?(191) 

22. Ismertesse, Mit tartalmaznak a sebességkorlátozásokkal kapcsolatos 

előírások?(192) 

23. Ismertesse, Javítás alatt lévő pályán hogyan kell közlekedni?(193) 

24. Ismertesse a „rendkívüli esemény” fogalmát és az általános 

rendelkezéseket!(209,212)  

25. Ismertesse a váltó használhatóságát forgalmi szempontból!(233) 

26. Ismertesse mikor, és hogyan szabad a váltót kézzel állítani? (235,236) 

27. Ismertesse, hogy a Kézi állítású váltóra a vonat mikor, hogyan haladhat 

rá?(237,238) 

28. Ismertesse a váltó kiszögelését! (239 – 245) 

29. Ismertesse mi az eljárás, ha a pálya mentén tűz van? (277) 

30. Ismertesse a vezetőfülkében történő utazás szabályát! (313) 

31. Ismertesse a talált tárgyak kezelésére vonatkozó szabályt! (315) 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsga: 

A számítógépes tesztkérdések közül a kérdések 75%-ára megfelelt értékelést 

szerez. 

 

A kitölthető kérdések száma:20 kérdés 
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A megfelelt minősítéshez szükséges helyes válaszok száma: 15 kérdés 

Minden kérdés 1 pontot ér, a maximálisan szerezhető pontszám: 20 pont. 

A kérdések kitöltéséhez rendelkezésre álló idő: 45 perc. 

 

Szóbeli vizsga: 
 

• A képzésben résztvevő a modul befejeztével: 

• Képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 

jellemzőit, Ismereti szinten 

• o Felismerési szinten: 21,22,54,60-69 

• o tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket (reprodukciós szinten azok jelentését 

is!) Képes a kapott jelzési parancs végrehajtására: 41-48b,46-53,49,50,55- 

57,68,69,70,71,72,75-78,86-109. közötti részben foglaltakat 

• Tévesztés nélkül ismeri a jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat és a fő 

tolatási jelzők által adott jelzési képeket. 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a kézi-, hang- és a vonatokon 

alkalmazott jelzéseket. 

• Ismeri az, érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük 

történő közlekedés szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a figyelmeztető jeleket. 

• Ismeri a szolgálat ellátására vonatkozó szabályokat. 
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59.FÜGGELÉK: MOZGÓLÉPCSŐ, MOZGÓJÁRDA KEZELŐ V01-

KAV2022/1–M2   

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA  

A vizsga írásbeli és szóbeli, valamint gyakorlati vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 48 tesztkérdésből áll, a kérdések megoszlása: 

• 33 kérdés az Üzemeltetési Szabályzatból (szolgálati utasítás) 

• 15 kérdés Mozgólépcső műszaki ismeretekből (Gépészeti-berendezés, 
Fék-és biztosítóberendezés) 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 70 perc 

Alkalmazott módszertan 

Számítógép alapú tesztvizsga 

 

• A kérdésekre adható válaszlehetőségekből mindig csak egy válasz lehet 
helyes. 

• Minden kérdés 1 pontot ér 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés az Üzemeltetési Szabályzatból (szolgálati utasítás) 

• 3 kérdés Mozgólépcső műszaki ismeretekből (Gépészeti-berendezés, Fék-
és biztosítóberendezés) 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama:45 perc 

Alkalmazott módszertan 
 

Hagyományos kifejtős válaszadások. (SZÓBAN!!) 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A gyakorlati vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 2 vizsgafeladatot tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• Kezelési gyakorlat 

• Hibakeresés és hibaelhárítás 

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 15 perc. 

Alkalmazott módszertan 

A feladat gyakorlati megoldása. 
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TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 

 

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT (FORGALMI UTASÍTÁS ÉS MOZGÓLÉPCSŐ 
SZABÁLYZAT) 

 
1. F.2. Forgalmi utasítás, KELET-NYUGATI metróvonal (11.33 - 11.74) 

1.1. Mozgólépcsők üzemeltetése 
1.2. A mozgólépcsők indítása, leállítása 
1.3. Mozgólépcső meghibásodása esetén követendő eljárás 
1.4. Utasok mozgólépcsőn történő utazása 
1.5. Szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn 

 
2. F.2. Forgalmi utasítás, ÉSZAK-DÉLI metróvonal (11.33 - 11.70) 

2.1. Mozgólépcsők üzemeltetése 
2.2. A mozgólépcsők indítása, leállítása 
2.3. Mozgólépcső meghibásodása esetén követendő eljárás 
2.4. Utasok mozgólépcsőn történő utazása 
2.5. Szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn 

 
3. F.2. Forgalmi utasítás, DÉL-BUDA – RÁKOSPALOTA metróvonal (12.37- 12.85) 

3.1. Mozgólépcsők üzemeltetése 
3.2. A mozgólépcsők indítása, leállítása 
3.3. Mozgólépcső meghibásodása esetén követendő eljárás 
3.4. Utasok mozgólépcsőn történő utazása 
3.5. Szolgálati küldemények szállítása mozgólépcsőn 

 
4. METRÓ M.1. Szolgálati Szabályzat 

4.1. Üzemeltetők és feladataik 
4.2. Az utasok védelme 
4.3. Menetrend 
4.4. A mozgólépcsők forgalomba helyezése 
4.5. Mozgólépcsők kezelése 
4.6. Mozgólépcsőn történő szállítás szabályai 
4.7. Mozgólépcsők használata a társszolgálatok által 
4.8. Mozgólépcsők használata külső fél által 
4.9. Mozgólépcső szolgálatot ellátók 
4.10. Szolgálati felelősség, kötelességek 
4.11. Szolgálati helyek, szolgálat ellátás 
4.12. Szolgálati dokumentumok 
4.13. Szolgálat átadás, szolgálati fegyelem 
4.14. Szolgálati felettesek, szolgálati út 
4.15. Rendelkezés kiadása, ellenőrzés 
4.16. Napi ellenőrzés, üzem közbeni és üzemzárás utáni teendők 
4.17. Napi jelentés, műszaknaplók, munkajegyek 
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4.18. Éves fővizsgálat, ellenőrző vizsgálat 
4.19. A mozgólépcsők karbantartásainak és javításainak általános szabályai 
4.20. A mozgólépcsők emelt szintű karbantartásának általános szabályai 

 

MOZGÓLÉPCSŐ MŰSZAKI ISMERETEK 

 

Gépészeti berendezési ismeretek  

 
1. Mozgólépcsők hajtásrendszere 

1.1. Hajtóművek 
1.2. Tengelykapcsolók 
1.3. Görgős láncok 

 
2. Mozgólépcső pályatest elemei 

2.1. Vonóláncok felépítése, feszítési módjai 
2.2. Lépcsőkocsik felépítése 

 
3. Vezetősínek típusai 

3.1. Láncgörgő, lépcsőkocsi görgő vezetősínjei 
3.2. Dolgozó ági és visszatérő ági vezetősínek jellegzetességei 
3.3. íves vezetősínek, 
3.4. Tehermentesítő sínek 
3.5. Fordítók 

 
4. Mozgólépcsők belépőtere 

4.1. Fésűszerkezet 
4.2. Fésűvilágítás 
4.3. Aknafedelek, burkolatok 

 
5. Mozgókorlát és hajtásrendszere 

5.1. Mozgókorlát kialakítások 
5.2. Mozgókorlát meghajtások 
5.3. Mozgókorlát feszítések 
5.4. Mozgókorlát vezetősínek 

 
6. Mozgólépcsők mellvédje 

6.1. Rozsdamentes burkolat 
6.2. Üveg mellvéd 
6.3. Láblemezek 

Fék- és biztosítóberendezési ismeretek 

  
1. A fékezés, mint energia átalakulás 

1.1. A fékezés feladata, lehetséges céljai 
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1.2. Megállító fékezés, üzemi fékezés, vészfékezés 
1.3. Fékút, féktávolság 

 

 
2. Féktechnikai alapfogalmak 

 
3. Fékberendezések csoportosítása 

3.1. Rendeltetés szerint (üzemi fék, kiegészítő fék) 
3.2. A fékerő kifejtésének módja szerint  
3.3. A fékerő kifejtésének helye szerint 

 
4. A fékberendezések mechanikai elemei 

 
5. A fékberendezések elektromos elemei, fékmágnesek 

 
6. Fék- és biztosítóberendezések beállítása és ellenőrzése 

 

 

GYAKORLATI 

 
1. Kezelési gyakorlat 

1.1. LT-3 és LT-4 típusú mozgólépcsők 
1.2. OK-RTHD típusú mozgólépcsők 
1.3. OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsők 
1.4. OTIS típusú mozgólépcsők 
1.5. KONE típusú mozgólépcsők 
1.6. Thyssen típusú mozgólépcsők 
1.7. CNIM típusú mozgólépcsők 

 
2. Mozgólépcső üzemmódok, a berendezések kezelése 

2.1. Távvezérlés üzemmód 
2.2. Távvezérlés üzemmód indításainak feltételei 
2.3. Helyi üzemmód 
2.4. Helyi üzemmód indításainak feltételei 
2.5. Karbantartási üzemmód 

 
3. Ellenőrzések és karbantartások 

3.1. Napi ellenőrzés 
3.2. Hibafelmérés 
3.3. Gépészeti karbantartások 
3.4. Elektromos karbantartások 
3.5. Tűzvédelmi karbantartások 
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4. Hibakeresés és hibaelhárítás  
4.1. Mozgólépcső típusok hibakódjai 
4.2. Jellegzetes meghibásodások 
4.3. Hibakeresési eljárások 
4.4. Hibaelhárítás 
4.5. Üzemen kívül helyezés 
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HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT (FORGALMI UTASÍTÁS ÉS MOZGÓLÉPCSŐ 
SZABÁLYZAT)  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 
 

KÉRDÉS Kérdés 

típusa 

Utasítás 

A mozgólépcsők üzemkészségének biztosítása a balesetmentes, 
kulturált utasforgalom megvalósítása a Forgalmi Főmérnökség 
dolgozóinak a feladata. 

Igaz-hamis M.1. 

A társszolgálatok a mozgólépcsők szolgálati küldemény szállítására 
való igénybevételének időpontját legalább 12 órával az 
igénybevétel tervezett időpontja előtt kötelesek közölni és 
egyeztetni a Mozgólépcső Üzem vezetőségével. 

Igaz-hamis M.1. 

Amennyiben a mozgólépcsőket utasforgalmi időn kívül kívánják 
használni a társszolgálatok és ehhez mozgólépcső gépész jelenléte 
szükséges, úgy a mozgólépcső kezelő köteles a forgalmi ügyeleten 
tartózkodni és a lépcsőt az távvezérléssel személyesen indítani, 
leállítani. 

Igaz-hamis M.1. 

Ha az állomáson mozgólépcső kezelő nem teljesít szolgálatot - a 
megérkezéséig - a társszolgálatok, illetve a külső fél dolgozói csak 
az állomási diszpécser engedélyével végezhetnek munkát. 

Igaz-hamis M.1. 

A szolgálati okmányt kék, vagy fekete tintával, olvashatóan kell 
vezetni. Bejegyzést, kitöltést csak a szolgálatban lévő munkavállaló 
eszközölhet. Az ellenőrzésre vonatkozó bejegyzést piros tintával 
kell megtenni. 

Igaz-hamis M.1. 

Mi a teendője a mozgólépcső gépkezelőnek, ha az üzemben lévő 
mozgólépcsőn az üzemelést vagy balesetmentes üzemet 
veszélyeztető meghibásodást észlel? 

Feleletválasztós M.1. 

Szolgálatot akadályozó rendkivüli eseményt kinek kell jelenteni? Feleletválasztós M.1. 

A munkavégzés során keletkezett veszélyes hulladék szelektív 
eltakarításáról ki köteles gondoskodni? 

Feleletválasztós M.1. 

Feljebbvaló jelenlétében ki a felelős az elvégzett munka 
minőségéért? 

Feleletválasztós M.1. 

Az első vonat indulása előtt hány perccel köteles a gépész a 
lépcsőket üzemképesen átadni az állomási diszpécsernek? 

Feleletválasztós M.1. 

Menetrend szerint üzemelő mozgólépcsőn szolgálati küldeményt 
hogyan szabad szállítani? 

Feleletválasztós M.1. 

Társszolgálatoknak mozgólépcsőn történő szállítási igényüket 
mennyi idővel előbb kell egyeztetni a Mozgólépcső Üzemmel? 

Feleletválasztós M.1. 

Tartalék mozgólépcsőn történő szállítás után hány percen belül 
kell forgalomba állíthatónak lenni a mozgólépcsőnek? 

Feleletválasztós M.1. 

Ki a mozgólépcső gépkezelők és karbantartók szolgálati elöljárója 
az utasforgalom lebonyolításával kapcsolatban? 

Feleletválasztós M.1. 

Rendkívüli eseményekkel kapcsolatban, ki a mozgólépcső 
gépkezelők szolgálati elöljárója? 

Feleletválasztós M.1. 

Üzemszüneti időben kinek az irányításával lehet terhet szállítani a 
mozgólépcsőn? 

Feleletválasztós M.1. 
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Utasforgalmi időben az utasok biztonsága és a forgalom 
biztosítása érdekében adhat-e utasítást a gépésznek a forgalmi 
diszpécser? 

Feleletválasztós M.1. 

Hibaelhárítás során mi a teendője a mozgólépcső gépkezelőnek, 
ha a javítás ideje feltehetően meghaladja a 30 percet? 

Feleletválasztós M.1. 

Kinek az engedélyével szabad üzemszüneti időben a mozgólépcsőt 
üzemeltetni? 

Feleletválasztós M.1. 

Mennyi idő után számít menetrendi eltérésnek, ha egy állomás 
mozgólépcsői nem az előírt darabszámban és irányban 
üzemelnek? 

Feleletválasztós M.1. 

Utasforgalom rendkívüli megnövekedése esetén ki adhat utasítást 
menetrendtől eltérő üzemeltetésre? 

Feleletválasztós M.1. 

Hány mozgólépcsőt szabad egyidejűleg elindítani? Feleletválasztós M.1. 

Hol tartózkodhatnak teherszállításnál a kísérők a mozgólépcsőn? Feleletválasztós M.1. 

A mozgólépcső gépkezelők és karbantartók szolgálati főnöke: Feleletválasztós M.1. 

Milyen üzemmódban mozgathatók a szerelőállványok a 
mozgólépcsőn? 

Feleletválasztós M.1. 

Mely esetben szabad a karbantartás alatt lévő mozgólépcsőt 
nagyhajtóművel üzemeltetni? 

Feleletválasztós M.1. 

Mosás céljára általában hány liter tűzveszélyes folyadék 
használható? 

Feleletválasztós M.1. 

Hol szabad dohányozni az állomások területén? Feleletválasztós M.1. 

Szállítható-e hegesztőgázpalack mozgólépcsőn? Feleletválasztós M.1. 

Üzemidő alatt szabad-e lánghegesztést végezni? Feleletválasztós M.1. 

Mélyállomáson milyen tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal 
szabad alkatrészmosást végezni? 

Feleletválasztós M.1. 

Hegesztési munka után hol tárolható a gázpalack az alagútban? Feleletválasztós M.1. 

Szabad-e mélyállomásokon szóró eljárással festeni? Feleletválasztós M.1. 

Munkavégzés során ki kell-e zárni a főhajtóműves indítás 
lehetőségét? 

Feleletválasztós M.1. 

Üzemidőben a mélyállomások mozgólépcsőit hogyan kell 
működtetni? 

Feleletválasztós F.2. 

Mely esetekben szabad áttérni a mozgólépcsők helyi 
üzemeltetésére? 

Feleletválasztós F.2. 

Mi az állomási diszpécser teendője a mozgólépcső vagy 
távvezérlője meghibásodásakor? 

Feleletválasztós F.2. 

Ha a mozgólépcső üzemszünetben, helyi kezelésben volt, mikor 
kell azt a mozgólépcső kezelőnek üzemképes állapotban az 
állomási diszpécser részére átadni? 

Feleletválasztós F.2. 

Hányadszorra történik a mozgólépcsők biztonsági indításánál, a 
végleges indítás? 

Feleletválasztós F.2. 

Szükséges-e a szolgálati naplóban előjegyezni a biztonsági indítás 
megtörténtét, a forgalomba helyezés során? 

Feleletválasztós F.2. 

Egy mozgólépcső meghibásodása esetén hogyan kell az utasok 
szállítását megszervezni? 

Feleletválasztós F.2. 

Egy mélyállomás valamennyi mozgólépcsőjének meghibásodása 
esetén mi az eljárás? 

Feleletválasztós F.2. 

Menetrendszerűen üzemelő mozgólépcsőn szolgálati küldeményt 
hogyan szabad továbbítani? 

Feleletválasztós F.2. 

Mozgólépcsőn való teherszállítás kinek az engedélyével, és 
irányításával történhet? 

Feleletválasztós F.2. 

Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? Feleletválasztós F.2. 
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Rendkivüli esemény esetén ki rendelkezhet minden szolgálatra 
kiterjedően? 

Feleletválasztós F.2. 

Mi a feltétele, hogy a dolgozó tűzveszélyes tevékenységet 
végezhessen? 

Feleletválasztós M.1. 

Mikor kell az álló mozgólépcsőt figyelmeztető táblával ellátott 
ráccsal elzárni mindkét végén? 

Feleletválasztós M.1. 

Szabad-e munkát végezni a mozgólépcső főhajtóművével hajtott, 
mozgásban lévő alkatrészein? 

Feleletválasztós M.1. 

Hol kell írásban előjegyezni a mozgólépcső átadását a 
forgalomnak? 

Feleletválasztós M.1. 

Kik biztosítják a mozgólépcsők állandó üzemkészségét? Feleletválasztós M.1. 

Lejtakna karbantartáshoz milyen állvány használható? Feleletválasztós M.1. 

Kinek kell jelenteni a szolgálat közbeni megbetegedést? Feleletválasztós M.1. 

Mi a teendő szolgálatváltáskor, ha a leváltandó dolgozó úgy itéli 
meg, hogy leváltója munkára alkalmatlan állapotban van? 

Feleletválasztós M.1. 

Kinek az engedélyével adhatja ki a forgalmi diszpécser a 
mozgólépcső gépház kulcsát belépésre jogosult személynek? 

Feleletválasztós M.1. 

Milyen időközönként kell a dolgozókat tűzvédelmi oktatásban 
részesíteni? 

Feleletválasztós M.1. 

Tűzeset észlelésekor kit kell értesíteni azonnal ha a KFM nem 
elérhető? 

Feleletválasztós M.1. 

 

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT (FORGALMI UTASÍTÁS ÉS MOZGÓLÉPCSŐ 
SZABÁLYZAT)  

SZÓBELI KÉRDÉSEK 
 

1. Ismertesse a mozgólépcsők üzemeltetésére vonatkozó előírásokat! 

2. Ismertesse a mozgólépcsők indítására, leállítására vonatkozó előírásokat! 

3. Ismertesse a mozgólépcső meghibásodása esetén követendő eljárást! 

4. Ismertesse az utasok mozgólépcsőn történő utazására vonatkozó előírásokat! 

5. Ismertesse a szolgálati küldemények szállítására vonatkozó utasításokat! 

6. Ismertesse az üzemeltetők, kezelők feladatait! 

7. Ismertesse az utasok védelmével kapcsolatos előírásokat! 

8. Ismertesse a menetrenddel kapcsolatos előírásokat! 

9. Ismertesse a mozgólépcsők forgalomba helyezésére vonatkozó előírásokat! 

10. Ismertesse a mozgólépcsők kezelésére vonatkozó előírásokat! 

11. Ismertesse a mozgólépcsőn történő szállítás szabályait! 

12. Ismertesse a mozgólépcsők használatának előírásait társszolgálatokra 

vonatkozóan! 

13. Ismertesse a mozgólépcsők használatára vonatkozó előírásokat külső félre 

vonatkozóan! 

14. Ismertesse a mozgólépcső szolgálatot ellátókra vonatkozó előírásokat! 

15. Ismertesse a szolgálati felelősséggel és kötelességekkel kapcsolatos előírásokat! 

16. Ismertesse a szolgálati helyekre és a szolgálat ellátás rendjére vonatkozó 

előírásokat! 

17. Ismertesse a szolgálati dokumentumokat és az azokra vonatkozó előírásokat! 
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18. Ismertesse a szolgálat átadásra és a szolgálati fegyelemre vonatkozó előírásokat! 

19. Ismertesse a szolgálati felettesekkel és a szolgálati úttal kapcsolatos előírásokat! 

20. Ismertesse a rendelkezés kiadására és az ellenőrzésre vonatkozó előírásokat! 

21. Ismertesse a napi ellenőrzés folyamatát, az üzem közbeni és üzemzárás utáni 

teendőket! 

22. Ismertesse a napi jelentés, műszaknapló, munkajegy adattartalmát, vezetésének 

szabályait! 

23. Ismertesse az éves fővizsgálat, ellenőrző vizsgálat legfontosabb tudnivalóit! 

24. Ismertesse a mozgólépcsők karbantartásainak és javításainak általános 

szabályait! 

25. Ismertesse a mozgólépcsők emelt szintű karbantartásának általános szabályai! 

26. Munkavégzés során ki kell-e zárni a főhajtóműves indítás lehetőségét? 

27. hajtóműves üzemmódban két személy mekkora terhet szállíthat mozgólépcsőn? 

28. Ki adhat engedélyt idegeneknek a mozgólépcső gépházakba belépésre? 

29. Mikor kell az álló mozgólépcsőt figyelmeztető táblával ellátott ráccsal elzárni 

mindkét végén? 

30. Hol kell írásban előjegyezni a mozgólépcső átadását a forgalomnak? 

31. Az első vonat indulása előtt hány perccel köteles a gépész a lépcsőket 

üzemképesen átadni a forgalmi diszpécsernek? 

32. Hibaelhárítás során mi a teendője a mozgólépcső gépkezelőnek, ha a javítás ideje 

feltehetően meghaladja a 30 percet? 

33. Mikor kell bejelenteni szolgálati felettesének, vagy a MÜDI-nek, ha nem tud 

szolgálatba állni a gépész? 

34. 1000N-t meghaladó terhet kinek az engedélyével szállíthatnak mozgólépcsőn? 

35. Ki a mozgólépcső gépész szolgálati főnöke? 

36. Társszolgálatoknak mozgólépcsőn történő szállítási igényüket mennyi idővel 

előbb kell egyeztetni a Mozgólépcső Szakszolgálattal? 

37. Karbantartások közben észlelt egyéb hibák során mi a teendő? 

38. Lejtakna karbantartáshoz milyen állvány használható? 

39. Mi a teendő szolgálatváltáskor, ha leváltandó dolgozó úgy ítéli meg, hogy leváltója 

munkára alkalmatlan állapotban van? 

40. Mi a teendője a mozgólépcső gépkezelőnek, ha az üzemben lévő mozgólépcsőn 

az üzemelést vagy balesetmentes üzemet veszélyeztető meghibásodást észlel? 

41. Mennyi idő után számít menetrendi eltérésnek, ha egy állomás mozgólépcsői nem 

az előírt darabszámban és irányban üzemelnek? 

42. Szabad-e mély állomáson szóró eljárással festeni? 

43. Mely esetben szabad a karbantartás alatt lévő mozgólépcsőt „nagy hajtóművel” 

üzemeltetni? 

44. Mi a teendője a mozgólépcső személyzetnek, ha az érvényben levő utasításokkal 

ellentétes rendelkezést kap? 

45. Rendkívüli esemény esetén ki rendelkezhet minden szolgálatra kiterjedően? 
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MOZGÓLÉPCSŐ MŰSZAKI ISMERETEK-  

ÍRÁSBELI TESZTKÉRDÉSEK 

 

KÉRDÉS Kérdés 

típusa 
A fésűbevezetőlécek távolsága OK kislépcsőknél : 1000 mm Igaz-hamis 

A ballusztrád alsó köténylemeze és a lépcsőkocsi széle között : 4 mm hézag lehet. Igaz-hamis 

A maximális olajszint a felső jelnél a CNIM típusú lépcsők kenőanyag ellátó rendszerénél: 5 liter. Igaz-hamis 

A fésűfogak alja és a járófelület borda alja közti távolság OK tip.mozgólépcsőknél: 2 - 3 mm. Igaz-hamis 

Az  OK RTHD M5 főhajtómű csapágyait zsírozni nem kell, olajozni kell. Igaz-hamis 

A vezetősíneken 1,5 mm  mélységű hullámos kopás engedhető meg. Igaz-hamis 

A gumikorlát és a lépcsőpályatest között nem lehet sebesség eltérés. Igaz-hamis 

Mekkora a fésűbevezetőlécek távolsága OK kislépcsőknél? Feleletválasztós 

OK RTHD M5 lépcsőknél mekkora fésűemelkedésnél kell működni a VÁK-nak? Feleletválasztós 

Mekkora a fésűfogak alja és a járófelület borda alja közti távolság OK tip.mozgólépcsőknél? Feleletválasztós 

Milyen kenőanyagot használunk a fogazott tengelykapcsolókban? Feleletválasztós 

Milyen típusú mozgólépcsők kerültek beépítésre az M4 (DBR) vonalon? Feleletválasztós 

Mekkora az előírt fékút a DBR vonalon alkalmazott CNIM lépcsőknél? Feleletválasztós 

Mekkora a maximális olajszint a felső jelnél a CNIM típusú lépcsők kenőanyag ellátó rendszerénél? Feleletválasztós 

Mekkora lehet maximum a vezetősínek illesztési hézaga? Feleletválasztós 

Kell-e zsírozni az OK RTHD M5 főhajtómű csapágyait? Feleletválasztós 

Mekkora sebesség eltérés megengedett a gumikorlát és a lépcsőpályatest között? Feleletválasztós 

Mekkora mélységű hullámos kopás engedhető meg a vezetősíneken? Feleletválasztós 

Mekkora lehet a távolság a gumikorlát és az aluprofil között függőleges irányban? Feleletválasztós 

Mekkora hézag lehet a ballusztrád alsó köténylemeze és a lépcsőkocsi széle között? Feleletválasztós 

 

MOZGÓLÉPCSŐ MŰSZAKI ISMERETEK 

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

 

Gépészeti berendezési ismeretek  

 

1. Ismertesse a mozgólépcsők működését, fő szerkezeti és szerelési egységeit. 

2. Ismertesse az LT-3 típusú mozgólépcső hajtóműveit és a hajtás kinematikai 

vázlatát. 

3. Ismertesse az LT-4 típusú mozgólépcső hajtóműveit és a hajtás kinematikai 

vázlatát. 

4. Ismertesse az OK-RTHD típusú mozgólépcső hajtóműveit és a hajtás kinematikai 

vázlatát. 
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5. Ismertesse az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcső hajtóműveit és a hajtás 

kinematikai vázlatát. 

6. Ismertesse az OTIS típusú mozgólépcső hajtóműveit és a hajtás kinematikai 

vázlatát. 

7. Ismertesse a THYSSEN típusú mozgólépcső hajtóműveit és a hajtás kinematikai 

vázlatát. 

8. Ismertesse a KONE típusú mozgólépcső hajtóműveit és a hajtás kinematikai 

vázlatát. 

9. Ismertesse a CNIM típusú mozgólépcső hajtóműveit és a hajtás kinematikai 

vázlatát. 

10. Ismertesse a mozgólépcsők hajtásánál alkalmazott tengelykapcsolókat, beállítási 

szabályaikat és járulékos feladataikat. 

11. Ismertesse az LT típusú mozgólépcsők vonólánc feszítő berendezését. 

12. Ismertesse az OK-RTHD típusú mozgólépcső vonólánc feszítő berendezését. 

13. Ismertesse az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcső vonólánc feszítő berendezését. 

14. Ismertesse az LT és típusú mozgólépcső gumikorlát pályáját, sorolja fel a gumi-

korlát-berendezéseket, mi hol található? 

15. Ismertesse az OK-RTHD típusú mozgólépcsők gumikorlát pályáját, sorolja fel, a 

gumikorlát – berendezéseket, mi hol található? 

16. Ismertesse az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsők gumikorlát pályáját, sorolja fel, 

a gumikorlát – berendezéseket, mi hol található? 

17. Ismertesse az LT mozgólépcsők gumikorlát-meghajtását és feszítését. 

18. Ismertesse az OK-RTHD mozgólépcsők gumikorlát-meghajtását és feszítését. 

19. Ismertesse az OK-RTHD M5 mozgólépcsők gumikorlát-meghajtását és 

feszítését. 

20. Ismertesse az OTIS mozgólépcső gumikorlát-meghajtását és feszítését. 

21. Ismertesse a THYSSEN mozgólépcsők gumikorlát-meghajtását és feszítését. 

22. Ismertesse az KONE mozgólépcsők gumikorlát-meghajtását és feszítését. 

23. Ismertesse az CNIM mozgólépcsők gumikorlát-meghajtását és feszítését. 

24. Ismertesse az OK-RTHD típusú mozgólépcső belépőterét, fésűjét. 

25. Ismertesse az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcső belépőterét, fésűjét. 

26. Ismertesse az LT típusú mozgólépcső belépőterét, fésűjét. 

27. Ismertesse az OTIS típusú mozgólépcső belépőterét, fésűjét. 

28. Ismertesse a THYSSEN típusú mozgólépcső belépőterét, fésűjét. 

29. Ismertesse a KONE típusú mozgólépcső belépőterét, fésűjét. 

30. Ismertesse a CNIM típusú mozgólépcső belépőterét, fésűjét. 

31. Ismertesse az OK-RTHD típusú mozgólépcsők lépcsőkocsi rögzítését és vonó-

láncát. 

32. Ismertesse az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsők lépcsőkocsi rögzítését és 

vonóláncát. 

33. Ismertesse az LT típusú mozgólépcsők lépcsőkocsi rögzítését és vonóláncát. 

34. Ismertesse az OTIS típusú mozgólépcsők lépcsőkocsi rögzítését és vonóláncát. 
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35. Ismertesse a THYSSEN típusú mozgólépcsők lépcsőkocsi rögzítését és 

vonóláncát. 

36. Ismertesse a KONE típusú mozgólépcsők lépcsőkocsi rögzítését és vonóláncát. 

37. Ismertesse a CNIM típusú mozgólépcsők lépcsőkocsi rögzítését és vonóláncát. 

38. Ismertesse az LT típusú mozgólépcsők kenési rendszereit, a 

kenőberendezéseket, és azok működését. 

39. Ismertesse az OK-RTHD típusú mozgólépcsők kenési rendszereit, a 

kenőberendezéseket, és azok működését. 

40. Ismertesse az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsők kenési rendszereit, a 

kenőberendezéseket, és azok működését. 

41. Ismertesse az OTIS típusú mozgólépcsők kenési rendszereit, a 

kenőberendezéseket, és azok működését. 

42. Ismertesse a THYSSEN típusú mozgólépcsők kenési rendszereit, a 

kenőberendezéseket, és azok működését. 

43. Ismertesse a KONE típusú mozgólépcsők kenési rendszereit, a 

kenőberendezéseket, és azok működését. 

44. Ismertesse a CNIM típusú mozgólépcsők kenési rendszereit, a 

kenőberendezéseket, és azok működését. 

45. Ismertesse az LT típusú mozgólépcsők vezetősínjeit. 

46. Ismertesse az OK-RTHD típusú mozgólépcsők vezetősínjeit. 

47. Ismertesse az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsők vezetősínjeit. 

48. Ismertesse az OTIS típusú mozgólépcsők vezetősínjeit. 

49. Ismertesse a THYSSEN típusú mozgólépcsők vezetősínjeit. 

50. Ismertesse a KONE típusú mozgólépcsők vezetősínjeit. 

51. Ismertesse a CNIM típusú mozgólépcsők vezetősínjeit. 

 

Fék- és biztosítóberendezési ismeretek 

 
1. Ismertesse a mozgólépcső fékberendezések feladatát!  

2. Ismertesse a fékberendezések céljait, a fékezőerő fogalmát!  

3. Ismertesse fékezés eseteit és azok folyamatát! 

4. Ismertesse a súrlódási tényező alakulását, jelentőségét!  

5. Ismertesse a fékezőerő kifejtésének módjait!  

6. Ismertesse a fékezőerő legnagyobb értékét befolyásoló tényezőket! 

7. Ismertesse a mozgólépcsők fékjeivel szemben támasztott követelményeket, 
sorolja fel milyen biztonsági berendezéseket alkalmazunk, és milyen célból.  

8. Ismertesse az LT-3 típusú mozgólépcső üzemi fékjét, a ki-, és befékezés 
folyamatát. 

9. Ismertesse az LT-4 típusú mozgólépcső üzemi fékjét, a ki-, és befékezés 
folyamatát. 
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10. Ismertesse az OK-RTHD mozgólépcső üzemi és kiegészítő fékrendszereit, azok 
beállításaira vonatkozó előírásokat. 

11. Ismertesse az OK-RTHD M5 mozgólépcső üzemi és kiegészítő fékrendszereit, 
azok beállításaira vonatkozó előírásokat. 

12. Ismertesse az OTIS típusú mozgólépcső üzemi és kiegészítő fékjeit. 

13. Ismertesse a THYSSEN típusú mozgólépcső üzemi és kiegészítő fékjeit. 

14. Ismertesse a KONE típusú mozgólépcső üzemi és kiegészítő fékjeit. 

15. Ismertesse a CNIM típusú mozgólépcső üzemi és kiegészítő fékjeit. 

16. Ismertesse az LT-3 típusú mozgólépcső üzemi fékjeinek beállítását /mit, mivel, 
miért, hogyan?/ és a beállítási értékeket. 

17. Ismertesse az LT-4 típusú mozgólépcső üzemi fékjeinek beállítását /mit, mivel, 
miért, hogyan?/ és a beállítási értékeket. 

18. Ismertesse az OTIS típusú mozgólépcső üzemi fékjeinek beállítását /mit, mivel, 
miért, hogyan?/ és a beállítási értékeket. 

19. Ismertesse a THYSSEN típusú mozgólépcső üzemi fékjeinek beállítását /mit, 
mivel, miért, hogyan?/ és a beállítási értékeket. 

20. Ismertesse a KONE típusú mozgólépcső üzemi fékjeinek beállítását /mit, mivel, 
miért, hogyan?/ és a beállítási értékeket. 

21. Ismertesse a CNIM típusú mozgólépcső üzemi fékjeinek beállítását /mit, mivel, 
miért, hogyan?/ és a beállítási értékeket. 

22. Ismertesse az üzemi fék működését ellenőrző végálláskapcsolók feladatát, 
beavatkozását, és helyes beállításukat valamennyi mozgólépcsőtípusnál.  

23. Ismertesse az LT típusú mozgólépcsők vészfékjeit és a be-, és kifékezés 
folyamatát. 

24. Ismertesse a vészfék működés feltételeit az LT típusú mozgólépcsőknél, valamint 
a vészfékanya és vészfékkilincs végálláskapcsolók feladatát és helyes 
beállításukat. 

25. Ismertesse a sebességhatároló rendszer működését az LT típusú 
mozgólépcsőknél. 

26. Ismertesse a sebességhatároló rendszer működését az OTIS típusú 
mozgólépcsőknél. 

27. Ismertesse a sebességhatároló rendszer működését a THYSSEN típusú 
mozgólépcsőknél. 

28. Ismertesse a sebességhatároló rendszer működését a KONE típusú 
mozgólépcsőknél. 

29. Ismertesse a sebességhatároló rendszer működését a CNIM típusú 
mozgólépcsőknél. 

30. Ismertesse a vészfékkilincs működtető szerkezetét, a kilincs, és a 
végálláskapcsoló helyes beállítását az LT típusú mozgólépcsőknél. 

31. Ismertesse az OK-RTHD mozgólépcsők sebességhatároló rendszerét és 
működését, a beavatkozás eseteit. 

32. Ismertesse az OK-RTHD M5 mozgólépcsők sebességhatároló rendszerét és 
működését, a beavatkozás eseteit. 
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33. Ismertesse a lépcsőkocsi emelkedését, süllyedését érzékelő berendezések 
elhelyezését, beállításukat és működésüket. 

34. Ismertesse a vonólánc feszítés biztonsági berendezéseit, beállítási értéküket, 
valamennyi lépcsőtípusnál. 

35. Ismertesse a kishajtómű, ill. kézihajtás-reteszelő, valamint a "stop-kötél" 
végálláskapcsolók elhelyezését, működését és beállítását. Melyik lépcsőtípusnál 
alkalmazzuk? 

36. Ismertesse a gumikorlát-feszítés végálláskapcsolóinak helyes működését és 
beállítását az LT típusú mozgólépcsőknél. 

37. Ismertesse a gumikorlát-feszítés végálláskapcsolóinak helyes működését és 
beállítását az OK-RTHD típusú mozgólépcsőknél. 

38. Ismertesse a gumikorlát-feszítés végálláskapcsolóinak helyes működését és 
beállítását az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsőknél. 

39. Ismertesse a gumikorlát-feszítés végálláskapcsolóinak helyes működését és 
beállítását, valamint a korlátbefutás-védőberendezést, az OTIS típusú 
mozgólépcsőknél. 

40. Ismertesse a gumikorlát-feszítés végálláskapcsolóinak helyes működését és 
beállítását, valamint a korlátbefutás-védőberendezést, a THYSSEN típusú 
mozgólépcsőknél. 

41. Ismertesse a gumikorlát-feszítés végálláskapcsolóinak helyes működését és 
beállítását, valamint a korlátbefutás-védőberendezést, a KONE típusú 
mozgólépcsőknél. 

42. Ismertesse a gumikorlát-feszítés végálláskapcsolóinak helyes működését és 
beállítását, valamint a korlátbefutás-védőberendezést, a CNIM típusú 
mozgólépcsőknél. 

43. Ismertesse a belépőterek elmozdulás érzékelő végálláskapcsolóinak 
működtetését és helyes beállításukat, az OK-RTHD típusú mozgólépcsőknél. 

44. Ismertesse a belépőterek elmozdulás érzékelő végálláskapcsolóinak 
működtetését és helyes beállításukat, az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsőknél. 

45. Ismertesse a belépőterek elmozdulás érzékelő végálláskapcsolóinak 
működtetését és helyes beállításukat, az OTIS típusú mozgólépcsőknél. 

46. Ismertesse a belépőterek elmozdulás érzékelő végálláskapcsolóinak 
működtetését és helyes beállításukat, a THYSSEN típusú mozgólépcsőknél. 

47. Ismertesse a belépőterek elmozdulás érzékelő végálláskapcsolóinak 
működtetését és helyes beállításukat, a KONE típusú mozgólépcsőknél. 

48. Ismertesse a belépőterek elmozdulás érzékelő végálláskapcsolóinak 
működtetését és helyes beállításukat, a CNIM típusú mozgólépcsőknél. 

49. Ismertesse az olajkenés biztonsági berendezéseit, az érzékelők és kijelzők helyes 
működését és beállításukat 

 

 

GYAKORLATI 

Kezelési gyakorlat 
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1. Ismertesse az LT-3 és LT-4 típusú mozgólépcsők felépítését és azok 

kezelésével kapcsolatos ismereteket! 

2. Ismertesse az OK-RTHD típusú mozgólépcsők felépítését és azok 
kezelésével kapcsolatos ismereteket! 

3. Ismertesse az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsők felépítését és azok 
kezelésével kapcsolatos ismereteket! 

4. Ismertesse az OTIS típusú mozgólépcsők felépítését és azok kezelésével 
kapcsolatos ismereteket! 

5. Ismertesse a KONE típusú mozgólépcsők felépítését és azok kezelésével 
kapcsolatos ismereteket! 

6. Ismertesse a THYSSEN típusú mozgólépcsők felépítését és azok kezelésével 
kapcsolatos ismereteket! 

7. Ismertesse a CNIM típusú mozgólépcsők felépítését és azok kezelésével 
kapcsolatos ismereteket! 

8. Ismertesse a távvezérelt üzemmóddal kapcsolatos általános tudnivalókat! 

9. Ismertesse a távvezérlés üzemmódban történő indítás feltételeit! 

10. Ismertesse a helyi üzemmóddal kapcsolatos általános tudnivalókat! 

11. Ismertesse a helyi üzemmódban történő indítás feltételeit! 

12. Ismertesse a karbantartási üzemmóddal kapcsolatos általános tudnivalókat! 

13. Ismertesse a napi ellenőrzés folyamatát! 

14. Ismertesse a hibafelmérés általános alapelveit! 

15. Ismertesse általánosan a gépészeti karbantartásokat! 

16. Ismertesse általánosan az elektromos karbantartásokat! 

17. Ismertesse általánosan a tűzvédelmi karbantartásokat! 

18. Ismertesse az alvállalkozók, idegen cégek munkavégzésének feltételeit és a 
szükséges dokumentálást! 

 

Hibakeresés és hibaelhárítás 

 

1. Az LT típusú mozgólépcső főhajtóművel nem indul, noha a hibakijelző hibát nem 
jelez. Hárítsa el a hibát! 

2. Az LT típusú mozgólépcső a forgalmi ügyeletről nem indítható, noha az indítást 
korábban feladták. Hárítsa el a hibát! 

3. Az OK-RTHD M5 típusú mozgólépcső automatikusan nem indul, kézi vezérléssel 
igen. Hárítsa el a hibát!  

4. LT típusú mozgólépcsőnél indításra kész helyzetben a főkapcsoló vészkioldóval 
nem kapcsolható ki. Hárítsa el a hibát! 

5. Az LT típusú lépcső főhajtóművel nem indul, noha a hibakijelző hibát nem mutat. 
Hárítsa el a hibát! 

6. Az LT típusú mozgólépcsőnél a vezérléspróba nem ejt ki. Hárítsa el a hibát!  
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7. Az LT típusú mozgólépcső kishajtóművel nem indítható, noha a hibajelző hibát 
nem mutat. Hárítsa el a hibát! 

8. Az LT típusú mozgólépcső nem indul, a hibajelzőn az „üzemi fék” felirat világít. 
Hárítsa el a hibát! 

9. Az LT típusú mozgólépcső főhajtóművel lejtmenetbe nem, hegymenetben 
azonban indul. Hárítsa el a hibát! 

10. Az LT típusú mozgólépcső nem indul a „feszítő lánckerék” jelzés világít a 
hibajelzőn. Hárítsa el a hibát! 

11. Az LT típusú mozgólépcső lejtmentben főhajtóművel elindul, de hegymenetben 
nem. Hárítsa el a hibát! 

12. Az OK-RTHD típusú mozgólépcső nem indítható, a „fésű” jelzés világít a 
hibakeresőn. Hárítsa el a hibát! 

13. Erős kopogás hallható a felső fésű alól, a fésű beállítása jó, a lépcsők rendben 
haladnak a fésű alá. Minden típusnál. Hárítsa el a hibát! 

14. A felső íves részen a ballusztrád alumínium profilján gumipor gyűlt össze. Minden 
típusnál. Hárítsa el a hibát! 

15. A mozgókorlát lényegesen lassabban halad, mint a pályatest. Minden típusnál. 
Hárítsa el a hibát!  

16. A mozgólépcső-pályatest ritkán, de rendszeresen kopogó hangot ad. Minden 
típusnál. Hárítsa el a hibát! 

17. Az LT típusú mozgólépcső fékje nem nyit ki teljesen, a lépcső nem indul. 
Hárítsa el a hibát!  

18. A lépcsőkocsik nyikorgó, surlódó hangot adnak a lépcső egy bizonyos részén. 
Minden típusnál. Hárítsa el a hibát! 

19. Ismertesse az OTIS, THYSSEN, KONE, CNIM mozgólépcsők jellegzetes 
meghibásodásait, a hibakeresés menetét, valamint egy kiválasztott 
meghibásodás elhárításának módját. 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsga: 

• Az elérhető maximális pontszám 48 pont. 

• A sikeres vizsgához legalább 36 pont szükséges. 
 

Szóbeli vizsga: 

• Tévesztés nélkül ismeri a mozgólépcsők üzemeltetésére vonatkozó 

előírásokat (normál és különleges üzemállapotban is). 

• Tévesztés nélkül ismeri a mozgólépcsők indítására, leállítására vonatkozó 
előírásokat. 
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• Tévesztés nélkül ismeri a mozgólépcső meghibásodása esetén követendő 
eljárást. 

• Tévesztés nélkül ismeri az utasok mozgólépcsőn történő utazására 
vonatkozó előírásokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a szolgálati küldemények mozgólépcsőn történő 
szállítására vonatkozó utasításokat. 

 

• Reprodukciós szinten ismeri a mozgólépcsők gépészeti-, fék- és biztosító-

berendezéseinek szerkezetét, feladatát. 

 

• Reprodukciós szinten ismeri a berendezések műszaki vizsgálatának, az 

üzemképes állapot meghatározásának szabályait. 

 

Gyakorlati vizsga: 

• Képes a vizsgabiztos által meghatározott kezelési és hibaelhárítási feladatot 

megoldani. Önállóan fel tudja tárni a hiba okát és ismeri az elhárításhoz 

szükséges teendőket. 
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93.FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI 

PÁLYAHÁLÓZATON SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (VONATBEFOLYÁSOLÓ 

NÉLKÜLI KÖZLEKEDÉS) (BKV RT. KELET-NYUGATI METRÓVONAL 

F.2. FORGALMI UTASÍTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) 

V01-KAV2022/1–M2   

A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 40 vizsgakérdésből áll, a
 vizsgakérdések megoszlása: 

• 20 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 20 kérdés a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a 
vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasításából 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013), 

• 3 kérdés a BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasításból 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013), 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 
 

TUDÁSANYAG 

(a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő anyag) 
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A BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

 

1. Általános rendelkezések 
1.1. Az utasítás tartalma, hatálya, jóváhagyása, életbe léptetése, ismerete 
1.2. A jelzők és jelzőeszközök 
1.3. Jelzők és jelzőeszközök 
1.4. A jelzők, jelzőeszközök és jelzések parancselve 
1.5. A jelzések 
1.6. Távolbalátás korlátozottsága, rálátási távolság, szabadlátás korlátozottsága 
1.7. A jelzések adása, megfigyelésük 
1.8. Eltérő értelmű jelzések, kétes jelzés 
1.9. Érvénytelen jelzők, használhatatlan jelzők 
1.10. Kézi jelzőeszközök 
1.11. Forgalmi szempontból a jelzők 
1.12. A fényjelzők jelzéseinek értelmezése a járműtovábbítási üzemmód 

függvényében 
 

2. Fényjelzők és jelzéseik 
2.1. A fényjelzők elhelyezése, jelölése, vezérlése 
2.2. A főjelzőkre vonatkozó rendelkezések 
2.3. A K-Ny-i metróvonalon alkalmazott fényjelzők 
2.4. Főjelzők, ismétlőjelző, tolatásjelzők, menetengedély-határ jelzők 

 
3. Egyéb jelzők és jelzéseik 

3.1. Váltójelző 
3.2. Vágányzáró jelző 
3.3. Megállás helye jelző 
3.4. Próbapálya CBTC üzemi megállás helye jelző 
3.5. Vonathossztól függő megállás helye jelző 
3.6. Járműtelepi egyéb vágányokon alkalmazott megállás helye jelző 
3.7. Engedélykérés kötelező jelző 
3.8. Lassúmenet jelzései 
3.9. Szabadkézi vezetésre vonatkozó üzemmód váltásra figyelmeztető jelző 
3.10. Vezetői vészfékezésre figyelmeztető jelző 
3.11. Biztonsági határjelző 
3.12. Vonathossz jelző 
3.13. Áramot kikapcsolni jelző 
3.14. Feszültségállapot jelző 
3.15. Járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzők 
3.16. A „Pályán munkások dolgoznak !” jelző 
3.17. A fényjelzők érvénytelenítésére szolgáló jelzők 

 
4. A metró dolgozóinak kézi jelzései 

4.1. „Megállj!” jelzés közúti járművek részére 
4.2. „Megállj!” jelzés a vasúti járművek részére 
4.3. „Szabad a továbbhaladás!” 
4.4. „Ajtót nyiss!” 
4.5. „Ajtót zárj!” 
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4.6. „Távolodj tőlem!” 
4.7. „Közeledj felém!” 
4.8. „Lassan!” 
4.9. „Felhívás a figyelj jelzés adására!” 

 
5. A mozdony-és vonatszemélyzet hangjelzései 

5.1. „Figyelj!” 
5.2. „Féket ereszd meg!” 
5.3. „Féket húzd meg!” 
5.4. „Vészjelzés!” 

 
6. Jelzések a vonatokon és járműveken 

 
 
7. Figyelmeztető jelek 

7.1. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel 
7.2. Jelzési parancs irányára figyelmeztető jel 
7.3. Szelvény tábla 

 

8. Mellékletek 

8.1. 1.sz. melléklet: A vonatbefolyásoló berendezés hangjelzései a 
vonatszemélyzet számára 

8.2. 2.sz. melléklet : A fényjelzők jelölése 
8.3. 3.sz. melléklet: Szolgálatban levő személyek felszerelése jelzőeszközökkel 

 

9. TOD  
9.1. – Üzemmódok 
9.2. – Sebességmérő 
9.3. – Üzemi figyelmeztetések 
9.4. – Állapot adatot 
9.5. – MAL oszlop 

 

A BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 
(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013)  

 
 

1. Általános rendelkezések 
1.1. Az utasítás hatálya 
1.2. Az utasítás tartalma 
1.3. Az utasítás jóváhagyása, életbe léptetése 
1.4. Az utasítás ismerete 
1.5. Kiegészítő utasítások 

 
2. Meghatározások 

2.1. Szakterület 
2.2. Forgalmi szolgálat 
2.3. Szolgálati főnök, szolgálati elöljáró 
2.4. Szolgálati hely 
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2.5. Szolgálati okmány 
2.6. Parancskönyv 
2.7. Rendelkezés, rendelkezési jog átadása 
2.8. Központi forgalmi menetirányító 
2.9. Központi forgalmi operátor  
2.10. Központi utasforgalom-irányító diszpécser 
2.11. A járműtelepi forgalmi szolgálattevő  
2.12. A járműtelepi forgalmi operátor 
2.13. Forgalmi szolgálattevő  
2.14. Műszakvezető diszpécser 
2.15. KFM megbízottja 
2.16. Állomási diszpécser 
2.17. Kocsiszíni diszpécser 
2.18. Járművezető instruktor 
2.19. Metró járművezető 
2.20. Mozdonyvezető 
2.21. Tolatásvezető 
2.22. Energiadiszpécser 
2.23. Műszaki diszpécser 
2.24. Biztosítóberendezés üzemviteli csoportvezető 
2.25. Pályamester 
2.26. Űrszelvény 
2.27. Rakszelvény 
2.28. Forgalmi vágányok 
2.29. Jobb vágány, bal vágány 
2.30. Helyes irány, helytelen irány 
2.31. Kihúzó vágány 
2.32. Csonka vágány 
2.33. Összekötő vágány 
2.34. Forgalomtechnológiai határ 
2.35. Átadó szakasz 
2.36. Előre tervezett vágányzár 
2.37. Előre nem tervezett vágányzár 
2.38. Vágányút 
2.39. Megcsúszási vágányút (védőszakasz) 
2.40. Állomás 
2.41. Állomásköz 
2.42. Térköz 
2.43. Virtuális térköz 
2.44. Statikus követési rend 
2.45. Dinamikus követési rend 
2.46. Közlekedés állomás távolságban 
2.47. Foglalt vágányra járás 
2.48. Járműtelep 
2.49. Próbapálya 
2.50. Kitérő 
2.51. Biztosított váltó 
2.52. Lezárt váltó 
2.53. Le nem zárt váltó 
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2.54. Lezárható és le nem zárható váltók 
2.55. Érintett váltó 
2.56. Védőváltó 
2.57. A váltó helyes állása 
2.58. Váltófelvágás 
2.59. Biztonságkritikus kezelés 
2.60. Éberségi berendezés 
2.61. Fedélzeti automatika 
2.62. Fedélzeti automatika üzemállapotai 
2.63. Automatikus üzemmód (AM) 
2.64. Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) 
2.65. Szabad kézi vezetés (ATPR25, ATPR40) 
2.66. A fedélzeti ATC berendezés üzemképtelen 
2.67. A jármű fedélzeti ATC berendezések rendszerinicializálása 
2.68. Lokalizálás 
2.69. Kalibrálás 
2.70. Transzponder (baliz) 
2.71. Harmadik-sín 
2.72. Harmadik-sín áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása 
2.73. Tápkörzet 
2.74. Rövidrezáró-földelő megszakító 
2.75. Védelmi áramkörök 
2.76. Feszültségmentesnek nyilvánítás 
2.77. Kezelési körzet 
2.78. Távfelügyelet 
2.79. Hírközlő berendezések 
2.80. Hangrögzítő berendezés 
2.81. Tolatás 
2.82. Járműmegfutamodás 
2.83. Szerelvény 
2.84. Vonat 
2.85. Vonatszemélyzet 
2.86. Vonatfordítás 
2.87. A vonatnál alkalmazható sebesség 
2.88. Menetdiagram 
2.89. Üzemi fékút 
2.90. Vészfékút 
2.91. Csökkentett fékút 
2.92. A vonat üzemképtelen 
2.93. A vonat mozgásképtelen 
2.94. A vonat gördülésképtelen 
2.95. Biztonsági járat 
2.96. Próbavonat 
2.97. Szolgálati vonat 
2.98. Menetrend 
2.99. Menetrendi nap 
2.100. Üzemkezdet 
2.101. Forgalomba helyezés 
2.102. Üzemidő, Üzemszünet, Üzemszerű forgalom, Vegyes forgalom 
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2.103. Eltérés az üzemszerű forgalomtól 
2.104. Rendkívüli esemény 
2.105. Függelék 

 
3. A forgalmi szolgálat ellátása  

3.1. A forgalmi szolgálat feladata  
3.2. A forgalmi szolgálat ellátásának feltételei  
3.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei  
3.4. Szolgálatra jelentkezés  
3.5. Alkohol, vagy más, hasonlóan ható szer fogyasztása  
3.6. Betegség bejelentése  
3.7. Szolgálat átadás, - átvétel  
3.8. Szolgálati helyen történő tartózkodás  
3.9. Szolgálat ellenőrzése  
3.10. Szolgálati fegyelem  
3.11. Szolgálati felelősség  
3.12. Szolgálati út  
3.13. Rendelkezések kiadása  
3.14. Szóbeli rendelkezések  
3.15. Írásbeli rendelkezések  
3.16. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelése  

 
4. Üzemszerű forgalom  

4.1. Általános rendelkezések 
4.2. A vonal forgalomba helyezése 
4.3. Üzemkezdetre figyelmeztető jelzések 
4.4. Kilépések rendje, hozzájárulások 
4.5. Vonatszemélyzetek belépése a vonali tárolóhelyre 
4.6. Állomási jelentések 
4.7. A váltók próbája 
4.8. A forgalmi vágányok feszültség alá helyezése 
4.9. A vonatközlekedés rendje  
4.10. Vágányút beállítás, vonatmozgás engedélyezése 
4.11. Vonatok forgalomba állítása 
4.12. A biztonsági járat 
4.13. A vonatok állomási tartózkodása és állomásból való indítása 
4.14. A vonatszemélyzet teendői menet közben 
4.15. A vonatok behaladása állomásokra 
4.16. A vonatok áthaladása állomáson 
4.17. A vonatok fordítása 
4.18. A vonat fordítása vonatszemélyzettel 
4.19. A vonat fordítása fordítóbrigáddal 
4.20. A vonat fordítása fordító járművezetővel 
4.21. Vonatok forgalomból való kiállása 
4.22. Vonali szerelvénytárolás 
4.23. Szolgálati küldemények szállítása személyvonaton 
4.24. Közlekedés két metróvonalat összekötő vágányon, és mindkét 

metróvonalon 
4.25. A vonal forgalmának leállítása  
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4.26. A forgalmi vágányok feszültségmentesítése  
4.27. Vonatszemélyzetek kilépése a vonali tárolóhelyről 

 
5. Eltérés az üzemszerű forgalomtól  

5.1. Általános rendelkezések 
5.2. Hívójelzés esetén követendő eljárás 
5.3. Foglalt vágányra járás 
5.4. Állomási kijelölt megállás helyétől eltérő megállás esetén követendő eljárás 
5.5. A pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás 
5.6. Eljárás, ha a közlekedő vonaton a vészjelzőt működtették 
5.7. Jármű meghibásodások 
5.8. Hibaelhárítás a vonalon 
5.9. A hiba megállapítása és jelentése 
5.10. Meghibásodott szerelvény kivonása a forgalomból 
5.11. Autostop hiba 
5.12. Eljárás ajtóhiba, ablaktörés, a jármű haladási irányát jelző kivilágítás 

meghibásodása esetén 
5.13. A vonat üzemképtelen 
5.14. A vonat mozgásképtelen 
5.15. A vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer tartalék 

üzemmódra, vagy váltókörzetek helyi üzemre való átvétele 
5.16. Az állomási utasforgalom-irányító berendezés távfelügyeletbe vételére 

való áttérés 
5.17. A pálya meghibásodása esetén követendő eljárás  
5.18. Vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer meghibásodása 

esetén követendő eljárás 
5.19. Jelző fényáramköri hiba 
5.20. Tengelyszámláló meghibásodása esetén követendő eljárás 
5.21. Vágányutat állítani nem lehet 
5.22. Váltó meghibásodás 
5.23. A CBTC vonatirányítási és vezérlési rendszer meghibásodása 
5.24. A pályamenti berendezés meghibásodása esetén követendő eljárás 
5.25. A központi berendezés meghibásodása esetén követendő eljárás 
5.26. Biztonságkritikus kezelés végzése a vasútbiztosító berendezésen 
5.27. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés javítása 
5.28. Hírközlő berendezések meghibásodása 
5.29. A vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés 

használhatatlansága esetén követendő eljárás 
5.30. Áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén követendő 

eljárás 
 

6. Rendkívüli események  
6.1. Általános rendelkezések 
6.2. Feszültség és forgalomalatti pályán való munkavégzés rendje 
6.3. A belépés feltételei 
6.4. A belépés végrehajtása, A kilépés végrehajtása 
6.5. Rendkívüli feszültségmentesítés, rendkívüli kikapcsolás 
6.6. A KFM-n keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés szabályai 
6.7. Peronvész kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés szabályai 
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6.8. Feszültség kimaradás esetén követendő eljárás 
6.9. Zárlat következtében előállott feszültség kimaradás esetén követendő 

eljárás 
6.10. Utasok rendkívüli kiszállítása 
6.11. Eljárás vésznyitás kezdeményezése esetén 
6.12. Eljárás alagúti kiszállítás esetén 
6.13. Eljárás tűz esetén 
6.14. Utasbalesetek 
6.15. Eljárás, ha az utas a pályára került 
6.16. A baleset dokumentálása 
6.17. Váltófelvágás 
6.18. Villamos vezérlésű váltó helyi vagy kézi állítása a helyszínen 
6.19. Állomástávolságú közlekedés 
6.20. Helytelen irányú közlekedés, Egyvágányú közlekedés 

 
7. Üzemszünet 

7.1. A pályán és alagútban üzemszünet alatt végzendő munkák megszervezése 
7.2. A feszültségmentes pályára való belépés rendje 
7.3. Belépés a feszültségmentes összekötő vágányra 
7.4. Szolgálati vonatok közlekedése 

 
8. Tolatási műveletek  

8.1. Általános rendelkezések  
8.2. Tolatás vágánykapcsolatos állomásokon  
8.3. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel ellátott vágányokon  
8.4. Tolatás járműtelepen harmadik-sínnel el nem látott (egyéb) vágányokon  
8.5. Járművek kapcsolása  

 
9. Próbafutás 

 
10. A járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá helyezése és 

feszültségmentesítése  
10.1. Be-, illetve kilépés a járműtelep harmadik-sínnel ellátott vágányain  

 
11. Állomások utasforgalmának megszervezése  

 
12. Menetrend, vonatok számozása, szolgálati okmányok  

12.1. A menetrend. A menetrend szerű közlekedés  
12.2. Menetrendi eltérés  
12.3. A vonatok számozása  
12.4. Szolgálati okmányok, Menetokmányok  

 

13. Mellékletek 
13.1. 1.sz. melléklet : Megengedett legnagyobb sebesség váltón való 

áthaladáskor 
13.2. 2.sz.melléklet: A K-Ny-i vonal vasútbiztosító és rádiókommunikációs 

vonatvezérlési rendszere 
13.3. 3.sz.melléklet: Rövidítés jegyzék 
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HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

A „vasúti közlekedés biztonságával összefüggő” 

 

BKV Zrt. Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítás 

(UVH/VF/NS/A/2102/1/2013) 

 

Írásbeli kérdések 
 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati (továbbiakban: K–Ny-i) metróvonal F.1. Jelzési 
Utasítása? (1.) 

2. Kikre kötelező érvényűek a K–Ny-i metróvonal F.1. Jelzési Utasításának 
előírásai? (2.) 

3. Mit nevezünk jelzőnek a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
4. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K–Ny-i metróvonalon? (11.) 
5. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (12.) 
6. Hogyan kell a jelzéseket figyelembe venni? Mi a jelzés parancs elve? (14.) 
7. Az egyes jelzők és jelzőeszközök jelzésének parancsait hogyan kell 

végrehajtani az automatikus vonattovábbítási rendszerben? (16.) 
8. Milyenek lehetnek a jelzések? (21.) 
9. Mikor korlátozott a távolbalátás? (25.) 
10. A szabadlátás akkor korlátozott, ha..(27.) 
11. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? (28.) 
12. Hol vannak elhelyezve a jelzők?(30.) 
13. Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? (34.) 
14. Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? (35.) 
15. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (41.) 
16. Használhatatlan jelzők esetén milyen üzemmódot kell alkalmazni? (43.) 
17. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? (46.) 
18. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? (47.) 
19. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? (50.) 
20. Melyek az „ismétlő jelző” jellemzői? (51.) 
21. Rendeltetésük szerint mire szolgálnak a tolatásjelzők? (52.) 
22. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a „Menetengedély-határ” jelzők? (53.) 
23. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (53.) 
24. Hogyan kell értelmezni a fényjelzők „vörös” színképét? (55.) 
25. Mely jelzők, fényjelzők K–Ny-i metróvonalon? (71.) 
26. Melyek a CBTC rendszer „AM” járművezetési üzemmódjának jellemzői? (57.) 
27. CBTC rendszerben automatikus vonattovábbítás esetén, melyek az „ATPM” 

járművezetési üzemmód jellemzői? (57.) 
28. Milyen a fényjelzők kialakítása a K–Ny-i vonalon? (59.) 
29. Honnan történik a fényjelzők vezérlése üzemszerűen? (62.) 
30. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (61.) 
31. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (65.) 
32. Mely főjelzők „Megállj!” jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 
várakozás után? (68.) 
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33. A főjelző „zöld és alatta egy fehér” fényének jelzése a következő: (71.1) 
34. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző „zöld és alatta egy fehér” fénye? (71.1) 
35. Mit jelent egy zöld fény a főjelzőn? (71.2) 
36. Egy vörös fény a főjelzőn: (71.3) 
37. Hívójelzés a főjelzőn. (71.4) 
38. Milyen rálátási távolságra kell kitűzni az ismétlő jelzőt? (75.) 
39. Jelzőfények hiányában az ismétlő jelző hogyan haladható meg? (76.) 
40. Az ismétlő jelzőn „zöld és alatta egy fehér” fény világít”Mi a jelzés értelme? 

(77.1.) 
41. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye? (77.3) 
42. Egy fehér fény a tolatásjelzőn (79.2) 
43. A tolatásjelző Hívójelzése (79.3) 
44. Mit jelent a tolatási határjelző „egy vörös” fénye? (79.1) 
45. Egyszerű váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér 

téglalap” jelzés látható. Mi a jelentése? (84.) 
46. Átszelési váltó váltójelzőjén „Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő 

ferde helyzetű fehér téglalap” jelzés látható. Mi a jelentése?(85.) 
47. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül?(87.) 
48. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? (88.) 
49. Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv.(92.) 
50. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek fekete-fehér 

váltakozó csíkozása 10 cm széles? (93) 
51. Mi a neve annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a 

vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? (94.) 
52. Vonathossztól függő megállás helye jelző, a... (95.)  
53. Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű „Á” betű. (96.) 
54. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? (97.) 
55. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő 

meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (99.) 
56. Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén 

hol kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? (99.) 
57. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető 
és a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (99.) 

58. Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, 
melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (102.) 

59. Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga 
mezejében fekete „5” -ös szám van. Mi a jelzés értelme? (102.) 

60. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete 
„V” betű van. Mi a jelzés értelme? (104.) 

61. Fordított helyzetű, nagy fekete „V” betű, egy téglalap alakú tábla fehér 
mezejében. (105.) 

62. Sárga alapú fehér keretes fekvő téglalap alakú jelzőtábla mely piros „ATPR-
25” feliratot tartalmaz. (112.) 

63. Hol helyezendő el, a fehér alapon vörös „VF” betűs jelző? (113.) 
64. Automatikus vonatvezetés (AM) üzemmódban, kinek és mi a teendője, ha a 

próbapálya végszakaszt fedező jelzőn „Megállj!”jelzés van és a „Vezetői 
vészfékezés kezdete” jelző eléréséig nem működött a próbapálya végszakaszt 
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fedező jelző előtti megállást biztosító automatikus fékezés? (113.) 
65. Ellenőrzött kézi vezetés (ATPR) üzemmódban, a próbapálya végszakaszt 

fedező jelzőn „Megállj!”jelzés van.  A „Vezetői vészfékezés kezdete” jelző 
elérésekor a szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/h. Kinek és mi a 
teendője? (113.) 

66. Három egyenlő részre festett fehér - fekete-fehér gerenda, vagy síndarab 
(114.)  

67. Mi a jelentése a „Vonathossz jelző”-nek? (115.) 
68. A fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl jelentése AM 

üzemmódban? (117.) 
69. Mit jelent Ellenőrzött kézi vezetés (ATPM) üzemmódban a fehér színű 

téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl? (117.) 
70. Szabad kézi vezetés (ATPR, ATC By) üzemmódban a fehér színű téglalapon 

lefelé mutató vörös színű nyíl jelzésének értelme? (117.) 
71. Egy kék fény a „Feszültségállapot jelzőn”(118.) 
72. Mit jelent a „Feszültségállapot jelző” villogó fehér fénye? (118.) 
73. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén 

fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (118.) 
74. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve, melyik 

csoportba tartozik és mi a jelzésének értelme? (120.) 
75. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? Mi a 

tábla neve és melyik csoportba tartozik? (122.) 
76. Éjszakai üzemszünetben, valamint vágányzár esetén, ha a pályán, vagy a 

pálya közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés 
helyét fedezni? (123.) 

77. Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga–fekete sávos ferde kereszt, vagy a 
fényjelző optikái elé elhelyezett sárga–fekete sávos takaró lemez? (125.) 

78. Hogyan kell “Megállj!” jelzést adni a vasúti járművek részére veszély esetén? 
(129.) 

79. Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával 
kell adni? (132.) 

80. Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? 
(132.) 

81. Melyik az a jelzés, amelyet „mindkét kar fej felett történő szétnyitásával” kell 
adni? Mikor kell alkalmazni? (133.) 

82. Mikor kell alkalmazni azt a jelzést, amelyet „mindkét kar fej felett történő 
összezárásával” kell adni? Mi a jelzés neve? (134.) 

83. Mi a kiegészítő hangjelzése annak a jelzésnek, amit nappal kibontott sárga 
jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges 
irányban fel-le mozgatásával kell adni? (135.) 

84. Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik 
kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda 
mozgatásával kell adni? (136.) 

85. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, 
sötétben fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. (137.) 

86. Felhívás a figyelj jelzés adására!  (138.) 
87. Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és 

mi határozza meg annak irányát? (143.) 
88. Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? (148.) 
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89. Mikor és hogyan kell adni a „Figyelj” hangjelzést? (149.) 
90. Egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang a jelzőkürttel. (-.-). (150.) 
91. Hogyan kell adni jelzőkürttel a „Féket húzd meg!” jelzést? (151.) 
92. Hogyan kell adni a „Vészjelzés!”-t? (152.) 
93. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? (155.) 
94. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni?(155.) 
95. Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. (162.) 
96. Nyolcszög alakú sárga szegélyes fekete táblán, egy sárga nyíl. (163.). 
97. Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? (164.) 
98. Mélyvezetésű szakaszokon milyen „Szelvénytáblákat” alkalmazunk? (165.) 
99. Mi a teendője a járművezetőnek a  „Sebességhatár” hangjelzés 

megszólalásakor? (1.sz.mell.) 
100. Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? 

(3.sz.mell.) 

 

Szóbeli vizsgakérdések 

 

1. Hol érvényes a Kelet–nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítása? (F.1. 1.) 

2. Kinek kell ismernie a K-Ny metróvonal F.1. teljes szövegét? (F.1.10.) 

3. Hogyan csoportosítjuk a jelzőket, valamint a jelzőeszközöket? (F.1.11.-12.) 

4. Ismertesse a „jelző” fogalmát a K-Ny-i metróvonalon! (F.1.11.) 

5. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők a K-Ny (M2) 

metróvonalon? (F.1.11.) 

6. Melyek a jelzésadásra használható jelzőeszközök? (F.1.12.) 

7. Ismertesse a jelzőeszköz fogalmát! (F.1.12.) 

8. Ismertesse a jelzés „parancs” elvét! (F.1.14.) 

9. Ismertesse a látható jelzések csoportosítását, a rájuk vonatkozó 

szabályokat! (F.1.22.-24.) 

10. Ismertesse a „távolbalátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor 

tenni? (F.1.25.) 

11. Ismertesse a „szabadlátás” korlátozottságának fogalmát! Mit kell ilyenkor 

tenni? (F.1.27.) 

12. Mely jelzéseket kell eltérő értelmű jelzéseknek tekinteni? Észlelésükkor mi 

a teendő? (F.1.35.) 

13. Mely jelzéseket kell kétesnek minősíteni, észlelésükkor mi a teendő? 

(F.1.36.- 37.) 

14. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? (F.1.41.) 

15. Mi a használhatatlan jelzőt észlelő dolgozó kötelessége? (F.1.42.) 

16. Ismertesse a kézi jelzőeszközzel történő jelzésadásra vonatkozó 

szabályokat! (F.1.46.-48.) 

17. Hogyan csoportosítjuk rendeltetésük szerint a főjelzőket? (F.1.50.) 

18. Ismertesse a főjelző meghatározását! (F.1.50.) 

19. Melyek az "Ismétlő jelző" jellemzői? (F.1.51.) 
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20. Mit szabályoznak a tolatásjelzők? (F.1.52.) 

21. Milyen menetengedély-határjelzőket ismer? (F.1.53.) 

22. Mit jeleznek a menetengedély-határ jelzők? (F.1.53.) 

23. Milyen a fényjelzők kialakítása a K-Ny vonalon? (F.1.59.) 

24. Hogyan kell elhelyezni a vonatforgalmat szabályozó fényjelzőket? (F.1.60.) 

25. Hogyan történik a fényjelzők jelölése? (F.1.61.) 

26. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? (F.1.65.) 

27. Milyen alapállásúak K-Ny a főjelzők? (F.1.67.) 

28. Mely főjelzők "Megállj!" jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, 

rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces 

várakozás után sem? (F.1.68.) 

29. Hogyan értelmezendő a főjelző fényeinek kialvása, valamint bármilyen 

értelemzavaró fény észlelése? (F.1.69.) 

30. Ismertesse a főjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.70.-71.) 

31. A főjelző "zöld és alatta egy fehér" fényének jelzése a következő:..(F.1.71.1) 

32. A nem kommunikáló vagy fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt vonat 

személyzetének mit jelent a főjelző "zöld és alatta egy fehér" fénye? (F.1.71.1) 

33. Egy zöld fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.2.) 

34. Egy vörös fény a főjelzőn. Mi a jelzés értelme? (F.1.71.3.) 

35. A főjelző folyamatos vörös és alatta egy villogó fehér fénye. Mi a jelzés 

értelme? (F.1.71.4.) 

36. Ismertesse az ismétlő jelző jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.77.) 

37. Ismétlő jelző zöld és alatta egy fehér fénye mit jelent a fedélzeti 

berendezéssel fel nem szerelt illetve nem kommunikáló vonat részére? 

(F.1.77.1.) 

38. Ismétlő jelző egy zöld fénye mit jelent! (F.1.77.2.) 

39. Mit jelent az ismétlő jelző egy sárga fénye a vonat személyzetének? (F.1.77.3.) 

40. Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit és a jelzések értelmét! (F.1.78.-79.) 

41. Ismertesse a vágányzáró fényjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.81.) 

42. Ismertesse a tolatási határjelző jelzési képét és annak jelentését! (F.1.82.) 

43. Ismertesse az egyszerű váltók jelzéseit! Mit jelez az egyszerű váltó 

jelzője? (F.1.83.-84.) 

44. Ismertesse az átszelési váltók váltójelzőjének jelzéseit! (F.1.85.) 

45. Hogyan határozzuk meg a „főirányt” és a „mellék” irányt átszelési 

váltóknál? (F.1.86.) 

46. Mi szerint kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? 
(F.1.88.) 

47. Ismertesse a "Vágányzáró jelző”-t és alkalmazási helyét! (F.1.92.) 

48. Ismertesse a "Megállás helye" jelzőket és azok értelmezését! (F.1.93.-96.) 

49. Ismertesse a gerenda kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.93.-94.) 

50. Ismertesse a tábla kialakítású megállás helye jelzőket! (F.1.95.-96.) 

51. Ismertesse a „Lassúmenet” jelzéseit, elhelyezésüket, értelmezésüket! 

(F.1.98.- 110.) 
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52. Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást

igénylő meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? (F.1.98.-

99.) 

53. Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra 

engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető és 

a hibát az üzemszünetben nem lehetett elhárítani? (F.1.99.) 

54. Mi a neve és értelme annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú 

táblának, melynek sárga mezejében fekete arab szám van? (F.1.102.) 

55. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete "V" 

betű van. Mi a tábla neve és mi a jelzés értelme? (F.1.104.) 

56. Fordított helyzetű, nagy fekete "V" betű, egy téglalap alakú tábla fehér 

mezejében. Mi a tábla neve és a jelzés értelme? (F.1.105.) 

57. Ismertesse a "Vonathossz jelző"-t! (F.1.115.) 

58. Ismertesse a fehér alapon vörös VF betűs táblát! (F.1.113.) 

59. Ismertesse a „Biztonsági határjelzőt”, elhelyezését és értelmezését! (F.1.114.) 

60. Ismertesse az „Áramot kikapcsolni jelző”-t! (F.1.117.) 

61. Ismertesse a „Feszültségállapot jelző-t” elhelyezését és

jelzéseinek értelmezését! (F.1.118.-119.) 

62. Egy kék fény a "Feszültségállapot jelzőn": Mi a jelzés értelme? (F.1.118.1.) 

63. Mit jelent a "Feszültségállapot jelző" villogó fehér fénye? (F.1.118.2.) 

64. Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó 

részén fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? (F.1.118.3.) 

65. Ismertesse a járhatatlan pályarész fedezésére szolgáló jelzőket, és 

jelzéseik értelmezését! (F.1.120.-122.) 

66. Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa. Mi a tábla neve és melyik 

csoportba tartozik? (F.1.121.) 

67. Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? (F.1.122.) 

68. Hogyan történik a fényjelzők érvénytelenítése és mi a teendő ilyenkor? 

(F.1.125.) 

69. Mikor és hogyan kell adni „Megállj!” kézi jelzést a vasúti járművek részére? 

(F.1.129.-131.) 

70. Nappal kibontott sárga jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.135.) 

71. Nappal kibontott sárga jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű 

jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatása. Mi a jelzés neve, értelme 

és kiegészítő hangjelzése? (F.1.136.) 

72. Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben 

fehér fényű jelzőlámpa ferdén lefelé tartása. Mi a jelzés neve, értelme és 

kiegészítő hangjelzése? (F.1.137.) 

73. Ismertesse a „Felhívás a figyelj jelzés adására!” kézi jelzést! (F.1.138.) 

74. Ismertesse a „„Szabad a továbbhaladás!” jelzést! (F.1.132.) 

75. Ismertesse az „Ajtót nyiss!” jelzést! (F.1.133.) 
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76. Ismertesse az „Ajtót zárj!” jelzést! (F.1.134.) 

77. Ismertesse a tolatási mozgások közben adandó kézi jelzésekre vonatkozó 

általános előírásokat! (F.1.139.-145.) 

78. Mi az előírás a jelzőkürttel kapcsolatban? (F.1.146.-148.) 

79. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzései közül a „Figyelj!” 

jelzést! (F.1.149.) 

80. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket 

húzd meg!” jelzést! (F.1.151.) 

81. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a „Féket 

ereszd meg!” jelzést! (F.1.150.) 

82. Ismertesse a mozdony és vonatszemélyzet hangjelzési közül a 

„Vészjelzés!”-t! (F.1.152.) 

83. Ismertesse a vonatokon és a járműveken alkalmazott jelzéseket! (F.1.154.-
156.) 

84. Ismertesse a figyelmeztető jeleket! (F.1.161.-166.) 

85. Ismertesse a K-Ny alkalmazott szelvény táblákat! (F.1.164.166.) 

86. Milyen jelzőeszközökkel kell ellátni személyvonat személyzetét? (F.1. 3. 

számú melléklet) 

87. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „sebességhatár” hangjelzését! 
(F.1. 

1. számú melléklet) 

88. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „éberségi berendezés” 

hangjelzését! (F.1. 1. számú melléklet) 

89. Ismertesse a vonatbefolyásoló berendezés „ATC figyelmeztető” 

hangjelzését! (F.1. 1. számú melléklet) 

TOD 

90. Mi a teendője a vonat vezetőjének ha a rendszerben rendellenes 

működést tapasztal? 

91. Mely vonatot nevezzük kommunikáló vonatnak? 

92. Mit nevezünk CBTC zónának vagy területnek? 

93. Igaz-e az állítás, hogy a DDU és TOD képernyők ember-gép kapcsolati 

eszközök? 

94. Az AM5-M2 jármű MC kocsik fülkéjében melyik a TOD képernyő? 

95. Hány csoportra oszthatók a TOD információi? 

96. Melyik nem a TOD információ csoport része? 

97. Melyik a TOD információ csoport része? 

98. Hol jelennek meg a meghatározott „Információ csoportok” a TOD kijelzőn ? 

99. Van-e szerepe az alkalmazott háttér színeknek a TOD kijelzésén? 

100. Mit jelent a MAL oszlop? 

101. Milyen távolságig jelzi ki a menetengedély határt a MAL oszlop kijelző? 

102. Mit jelez a MAL oszlop kijelző zöld színnel: 

103. A MAL oszlop milyen üzemmódokban kerül kijelzésre? 

104. Miket jelez ki a MAL oszlop az alábbiak közül? ( 2 pontos !) 
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105. Melyek a MAL kijelzőn megjelenített információk vagy csoportok? 

106. Mit jelez a MAL oszlop kijelző ha nincs a vonatnak menetengedélye? 

107. Mikor látható a TOD sebességmérő kijelzés? 

108. AM üzemmódban melyik tartomány nem kerül kijelzésre a sebességmérőn? 

109. ATPM üzemmódban hány zóna kerül a sebességmérőn kijelzésre? 

110. ATPR üzemmódban mi kerül kijelzésre a sebességmérőn? 

111. Mit jelent a sárga zóna a sebességmérő tartománygyűrűn? 

112. Mit jelent a zöld zóna a sebességmérő tartománygyűrűn? 

113. Mit jelent a piros zóna a sebességmérő tartománygyűrűn? 

114. Milyen a sebességmérő háttér színe amikor megjelenik normál 

körülmények között ? 

115. Milyen üzemmódban változhat a sebességmérő háttérszíne? 

116. Mit jelent a fehér zóna a sebességmérő tartománygyűrűjén? 

117. Kijelzésre kerül-e az ajánlott sebesség zóna ATPR üzemmódban? 

118. Mi a célja az TOD kijelzőn megjelenő üzemi figyelmeztetések 

információ csoportnak. 

119. Mikor jelenik meg a kijelzőn az „ideiglenes sebesség korlátozás a vonat 

előtt” kijelzés? 

120. Mikor jelenik meg az „AM-Start folyamatban” kijelzés? 

121. Mikor jelenik meg a „vontatás kikapcsolása” kijelzés? 

122. Igaz-e az állítás, hogy az „állapotadatok” kijelző számos információval látja 

el a járművezetőt? 

123. Mit kell tennie a járművezetőnek a vonat AM üzemmódban történő 

elindításához? 

124. Mit jelent az ATPM üzemmód? 

125. Mit jelent az ATPR üzemmód? 

126. Hol használjuk az ATPR -25 üzemmódot? 

127. Hol használjuk az ATPR-40 üzemmódot? 

128. Mikor használjuk az ATC Bypass üzemmódot? 

129. Hány helyzete van a mesterkulcsnak? 

130. A mesterkulcs mikor állítható „ki” állásba? 

131. Hány állása van az üzemmódválasztó (MS) kapcsolónak? 

132. Mi az éberségi berendezés feladata? 

133. Mi történik az éberségi berendezés működtetése nélkül? 

134. Mi az AM Start eszköz és funkciója? 

135. Mi a vészfék ütőgomb működésének sajátossága? 

136. Mikor gyulladnak fel a jobb vagy bal oldali nyitásválasztó 

nyomógombok jelzőlámpái? 

137. Mely üzemmódok nem érhetőek el CBTC-vel le nem fedett területen? 

138. Hol ellenőrzi az MKV az aktuális kiválasztott üzemmódot? 

139. Melyek az üzemmód kiválasztás feltételei? 
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BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás 

(UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) 

Írásbeli vizsgakérdések 
 

1. Hol érvényes a K–Ny-i metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása? (1.1) 
2. Mit tartalmaz a K–Ny-i metróvonal F. 2. Forgalmi Utasítása az alábbiak közül? 

(1.3.) 
3. A szolgálati főnök: (2.6.) 
4. Ki a szolgálati elöljáró? (2.7.) 
5. A vonatforgalom lebonyolítása során előforduló rendkívüli eseménykor a KFM-

et milyen rendelkezési jog illeti meg? (2.14.) 
6. Tolatásvezető (2.27.) 
7. Űrszelvény (2.32.) 
8. Rakszelvény (2.33.) 
9. Jobb vágány, bal vágány (2.35.) 
10. Állomásköz (2.47) 
11. Virtuális térköz (2.49) 
12. Statikus követési rend (2.50.) 
13. Dinamikus követési rend (2.51.) 
14. Menetengedély határ (MAL) (2.52.) 
15. Biztonságkritikus kezelések (2.66.) 
16. Mit jelent a jármű rendszerinicializálása? (2.74.) 
17. Mi a lokalizálás célja? (2.75.) 
18. Kalibrálás (2.76.) 
19. Transzponder (baliz) (2.77.) 
20. Harmadik-sín (2.78.) 
21. Feszültségmentesnek nyilvánítás (2.84.) 
22. Mi a tolatás? (2.89.) 
23. Üzemképtelen vonat (2.100.) 
24. Mozgásképtelen vonat (2.101.) 
25. Gördülésképtelen vonat (2.102.) 
26. Üzemkezdet (2.108.) 
27. Üzemidő (2.110.) 
28. Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyiségekben? (3.25.) 
29. A szolgálatban levő dolgozó szolgálati helyét kinek az engedélyével hagyhatja 

el? (3.27.) 
30. Ki a felelős a vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezés kezelési utasítás 

szerinti kezeléséért? (3.56.) 
31. A vasútbiztosító és vonatvezérlő berendezésen idegen szoftver futtatása, 

vagy hardver eszközeinek eltérő funkcióra való használata szín és 
hangbeállításainak módosítása. (3.64.) 

32. Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű rendelkezéseit 
maradéktalanul végrehajtani? (4.1.) 

33. Ki rendelkezik a  járműtelepi vágányok feszültség alá helyezése felett? (4.1.) 
34. Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők 

végzését? (4.6.) 
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35. Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? (4.6.) 
36. Mit jelent a „második” üzemkezdetre figyelmeztető jelzés? (4.9.) 
37. Mit jelent a munkacsapat vezetője részéről a munkalap leadása? (4.12.) 
38. A szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozók az üzemszüneti munkákkal 

kapcsolatos intézkedési jogukat mikor adják vissza a KFM-nek? (4.20.) 
39. Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá helyezését? (4.26.) 
40. Mit és Kinek köteles jelenteni a járművezető forgalomba álláskor, a rádiópróba 

során? (4.42.) 
41. A vonat forgalomba állásakor, a forgalmi vágányokat fedező főjelzőtől, 

amennyiben a vonaton műszaki hibajelzés miatt nem érhető el az automatikus 
járműtovábbítási üzemmód:…(4.44) 

42. Hibajelzés hiányában a vonatot az Örs vezér tér peron mellől, ha a második 
kísérlet során a peronnál sem sikerül elérni az automatikus üzemet..(4.45.) 

43. Hogyan közlekedik a biztonsági járat? (4.49.) 
44. Milyen üzemmódban biztosít ajtó oldalválasztást a rendszer? (4.97.) 
45. Milyen szabály vonatkozik az üzemidő alatti,  vonali szerelvény tárolásra? 

(4.135.) 
46. Ki gyakorolja a rendelkezési jogot az üzemi összekötő vágány felett? (4.144.) 
47. Hogyan szabad vonatot indítani az M2/M3 összekötő vágányra? (4.147.) 
48. Hogyan történik a vonatok közlekedése az M2/M3 összekötő vágányon? 

(4.148.) 
49. Milyen sebességgel közlekedhetnek a vonatok az M2/M3 összekötő 

vágányon? (4.150.) 
50. Hol kell szabályozni az M2/M3 összekötő vágány használatát? (4.152.) 
51. A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a pálya 

feszültségmentesítése? (4.159.) 
52. Igaz–e az állítás, hogy a hívójelzés kivezérlése biztonságkritikus kezelés? 

(5.7) 
53. Feloldható-e a pályamenti telepített, vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén elrendelt 40 km/h sebességkorlátozás ? (5.20.) 
54. Kommunikáló jármű esetében, foglalt vágányra járáskor, 10 m-nél kisebb 

távolságra, hogyan lehet a járművet megközelíteni? (5.25.) 
55. Automatikus járműtovábbítás esetén a rendszer hogyan járatja a vonatot 

foglalt vágányra? (5.25.) 
56. Mit jelent a „rövid megállás” állomásban? (5.29) 
57. Mi az ajtónyitási engedély feltétele állomásban AM, ATPM üzemmódokban? 

(5.29.) 
58. AM üzemmódban „rövid„ megállásnál mi a teendő? (5.31.) 
59. Mi a teendő automatikus járműtovábbítási üzemmódban, az ajtónyitás 

engedélyezési körzet utáni megállás esetén? (5.32.) 
60. Az utasok ki és beszállása "túlfutás" miatt biztonságosan nem hajtható végre. 

Mi a járművezető teendője? (5.33.) 
61. Állomásközben történő vészjelzéskor, mi a teendője a járművezetőnek, ha a 

vészjelzésen kívül az ajtójelző rendszer nyitott ajtót jelez? (5.43.) 
62. Mi az általános előírás a hibaelhárítással kapcsolatban? (5.47.) 
63. A DDU-n megjelenő "RES" kijelzés esetén mi a járműszemélyzet teendője? 

(5.55.) 
64. Mi határozza meg a járművezető számára a követendő eljárást jármű 

meghibásodás esetén? (5.55.) 
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65. A fedélzeti berendezés hibája miatt a jármű csak csökkentett járműtovábbítási 
üzemben tud közlekedni. Mi a követendő eljárás? (5.56.) 

66. Mi az eljárás, ha a vonat fedélzeti berendezése hibájából csak ATPR-40 
üzemmódban tud közlekedni? (5.59.) 

67. Mi az eljárás, ha a fedélzeti berendezés hibájából csak ATPR-25, vagy ATC 
Bypass üzemmód érhető el? (5.61.)  

 
68. Mekkora az állomási és fordító csonkavágányra történő behaladás 

legnagyobb engedélyezett sebessége, ha a vonat az autostop 
berendezésének hibája miatt, autostop kiiktatásával (stop Bypass) 
közlekedik? (5.65) 

69. Milyen szabályok vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a vonat egy ajtaja 
nem zárható be, ablaka kitört, visszapillantó berendezése használhatatlan? 
(5.68) 

70. Mi a teendő ATC vészfék működésekor? (5.80.) 
71. Mikor van mód a vasútbiztosító és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemmódra 

történő átvételére és az így történő üzemeltetésre? (5.101.) 
72. Mit köteles közölni a KFM tartalék üzemmódra áttéréskor a járműtelepi 

forgalmi szolgálattevővel? (5.104.) 
73. A vasútbiztosító berendezés és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemre való 

átvételekor, az átadott váltókörzetben milyen kezelések végezhetők? (5.110.) 
74. Mely esetekben működtethető egy váltókörzet "helyi" üzemben? (5.111.) 
75. A vonalon elrendelésre kerülő sebességkorlátozás esetén mi a követendő 

eljárás? (5.135.) 
76. Pályahiba esetén, a hibás pályaszakaszon áthaladó vonatok személyzetét 

mire köteles a KFM utasítani? (5.137.) 
77. Hogyan tartható fenn a forgalom a pálya menti, vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén? (5.158.) 
78. Mi a jelenség CBTC-vel lefedett területen, ha a főjelző sötét? (5.160.) 
79. Mi a tengelyszámlálós fizikai foglaltság ellenőrzés működésének elve? 

(5.163.) 
80. Hogyan szüntethető meg az "állandó foglaltság"? (5.165.) 
81. Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli 

eseményről? (6.1.) 
82. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha 

a KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (6.2.) 
83. Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a belépés a feszültség 

és forgalom alatti pályára? (6.12.) 
84. Melyik szakterület adja ki a forgalom és feszültség alatti pályára való belépésre 

jogosító igazolványt, és milyen feltételekkel? (6.13.) 
85. Hány fő léphet be a forgalom és feszültség alatti pályára? (6.19.) 
86. Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti pályára belépő 

munkacsapat minden tagjának? (6.20) 
87. Ha a feszültség és forgalom alatti pályán munkát kell végezni, a vonatok 

munkavégzés helyén történő áthaladására ki ad engedélyt? (6.23.) 
88. Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal történik, a forgalom és 

feszültség alatti pályára, ki köteles a beléptetést végző vonat 
továbbhaladásáról jelentést tenni a KFM-nek? (6.24.) 

89. Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók léptek be a 
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feszültség és forgalom alatti pályára? (6.27.) 
90. Hogy közlekedhetnek a vonatok abban a szelvényben, amelyben a feszültség 

és forgalom alatti pályán munkacsapat dolgozik? (6.28.) 
91. Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és feszültség alatti 

pályáról vonattal kilépő dolgozók? (6.34.) 
92. Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli kikapcsolást 

eseménynek tekinteni? (6.37.) 
93. Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, baleset elhárítás, 

mentés mi után végezhető? (6.41.) 
94. Veszélyeztetés észlelésekor, hogyan kell a rendkívüli feszültségmentesítést 

elvégezni? (Állomáson) (6.49.) 
95. Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész kapcsolót? (6.50.) 
96. Kit köteles a KFM helyszínre küldeni a műszaki ügyeletes akadályoztatása 

esetén a tűzjelzés valódiságának megállapítása érdekében?  (6.80) 
97. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén 

mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? (6.82.) 
98. Kinek kell jelentést tenni a tűzjelzés valódiságának megállapítása után? (6.90) 
99. Mi a műszaki ügyeletes feladata a Tűzoltóság kiérkezéséig? (6.92.) 
100. Mi a feladata az állomási diszpécsernek tűz esetén? (6.94.) 
101. Az állomáson tartózkodó, munkát végző személyeknek tűzriasztás esetén mi 

a teendőjük? (6.96.) 
102. Teljes evakuálás esetén valamennyi metró-dolgozó hová köteles menni? 

(6.99.) 
103. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét kinek 

köteles jelenteni a járművezető? (6.101.) 
104. Milyen irányban kell elvégezni az alagúti mentést, tűz esetén? (6.112.) 
105. Milyen esetekben kötelező rendőri intézkedést kérni? (6.125.) 
106. Gázoláskor mit köteles a helyszíni megbízott rögzíteni a helyszínen? (6.130.) 
107. Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására vonatkozó 

rendelkezéseit a központi forgalmi menetirányító? (6.133.) 
108. Hogyan történik a baleset dokumentálása? (6.135.) 
109. Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és jelentéseket összegyűjteni 

és a központi forgalmi menetirányítónak továbbítani? (6.136.) 
110. Milyen feltételekkel kell rendelkeznie az üzemszünetben a pályán munkát 

végző dolgozónak? (7.6.) 
111. Ha a munkavégzés a pálya, vagy a harmadik-sín megbontásával jár, milyen 

feltétellel engedélyezhető a munkavégzés a feszültségmentes pályán? (7.10.) 
112. Üzemszünetben a pályára és alagútba hogyan szabad bemenni? (7.12.) 
113. Mikor érvényes a munkalap? (7.13.) 
114. A munkacsapatok be-és kiléptetésével megbízott forgalmi dolgozó hol igazolja 

a belépési engedélyt? (7.13.) 
115. Hány példányban kell a munkalapot átadni belépés előtt a munkacsapatok be-

és kilépését végző forgalmi dolgozónak? (7.14.) 
116. A munkacsapat vezető részére mely munkalapot kell átadni a belépés helyén 

a beléptető forgalmi dolgozónak? (7.15.) 
117. Mivel történik a belépés helyén, a pályára belépő munkacsapat 

dokumentálása? (7.15.) 
118. Mi a teendője a beléptető forgalmi dolgozónak az átvett munkalapokkal? 

(7.15.) 
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119. A „Feszültség és forgalom alatti pályára való belépésre jogosító igazolvány” - 
al rendelkezők hogyan léphetnek be a feszültségmentes pályára? (7.22.) 

120. Ki felelős a szolgálati vonaton tartózkodók biztonságáért, ha a szolgálati vonat 
feszültség alatti pályán közlekedik? (7.28.) 

121. Mekkora lehet a dízelmozdony vontatta szolgálati vonat legnagyobb 
sebessége? (7.40.) 

122. Mekkora lehet a teher-vágánygépkocsi által vontatott szolgálati vonat 
legnagyobb sebessége? (7.40) 

123. A tolatás során, illetve után, az állva maradó kocsikat hogyan kell elhelyezni? 
124. Tolatás közben a járműmegfutamodást hogyan kell megakadályozni?(8.13) 
125. Ki rendelheti el az állomási vágányokon a tolatásokat? (8.20.) 
126. Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő 

tolatások megszervezése? (8.23.) 
127. Hogyan szabad a vasúti járművek tárolására, vizsgálatára, karbantartására 

szolgáló létesítményekbe behaladni?(8.25.) 
128. Mekkora a járműtelepi egyéb vágányokon alkalmazható legnagyobb sebesség 

tolatás során? (8.26.) 
129. A járművek kapcsolása során, az álló járművet hogyan szabad megközelíteni 

10 m-en belül? (8.40.) 
130. Kinek az engedélyével történik a járműtelep harmadik sínnel ellátott 

vágányaira a belépés üzemidőben? (10.4.) 
131. Hány metró forgalmi dolgozónak kell ellátnia a szolgálatot az állomáson, ha a 

KUD távfelügyeleti rendszer üzemképes? (11.2.) 
132. Üzemszünet alatt az állomási bejáratokon kik engedhetők be? (11.17.) 
133. Ki köteles arról gondoskodni, hogy az utazóközönség elől elzárt helyiségek 

ajtajai zárva legyenek? (11.19) 
134. Kinek az engedélyével és hogyan történhet kézben nem szállítható szolgálati 

küldemények szállítása mozgólépcsőn? (11.69.) 
135. Nagyobb súlyú, illetve különleges méretű küldemény mozgólépcsőn történő 

szállítása esetén, kinek az előzetes engedélye szükséges a szállításhoz? 
(11.70.) 

136. Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? (12.46) 
137. Hol kell rögzíteni a forgalmi szolgálat által használt berendezések, 

létesítmények meghibásodásait, azok kijavítását és átvételét? (12.48.) 
138. Hogyan kell rögzíteni a Hibaelőjegyzési Könyvben a bejegyzéseket? (12.49.) 

 

Szóbeli vizsgakérdések 

1. Hol érvényes és mit tartalmaz a K-Ny metróvonal F.2. Forgalmi 

Utasítása? (1.1; 1.3) 

2. Ismertesse a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, szolgálati főnök. 

(2.7; 2.6.) 

3. Ismertesse a következő fogalmakat: Központi forgalmi

 menetirányító, Központi forgalmi operátor. (2.14-2.15.) 

4. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalmi szolgálattevő,

 állomási diszpécser, műszakvezető diszpécser, KUD! (2.19; 2.22; 2.20; 

2.16.) 
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5. Ismertesse a következő fogalmakat: kocsiszíni diszpécser, járművezető 

instruktor. (2.23-2.24) 

6. Ismertesse a következő fogalmat: metró járművezető (2.25.) 

7. Ismertesse a következő fogalmakat: energiadiszpécser, műszaki 

diszpécser. (2.28-2.29.) 

8. Ismertesse a következő fogalmakat: forgalomtechnológiai határ. (2.40.) 

9. Ismertesse a következő fogalmakat: előre tervezett vágányzár, előre 

nem tervezett vágányzár (2.42-2.43.) 

10. Ismertesse a következő fogalmakat: Vágányút, megcsúszási vágányút 

(védőszakasz), állomás, állomásköz, térköz (2.44-2.48.) 

11. Ismertesse a következő fogalmakat: járműtelep, váltó helyes állása! (2.55; 

2.64.) 

12. Ismertesse a következő fogalmakat: harmadik-sín, harmadik-sín 

áthidalhatatlan (nem átfedett) megszakítása, tápkörzet, rövidrezáró-földelő 

megszakító, védelmi áramkörök (2.78-2.83.) 

13. Ismertesse a következő fogalmakat: feszültségmentesnek nyilvánítás, 

kezelési körzet, hírközlő berendezések (2.84; 2.85; 2.87.) 

14. Ismertesse a következő fogalmakat: járműmegfutamodás, vonatfordítás 

(2.90; 2.94.) 

15. Ismertesse a következő fogalmakat: szerelvény ,vonat (2.91;2.92.) 

16. Ismertesse a következő fogalmakat: menetdiagram, üzemi fékút, csökkentett 

fékút. (2.96;2.97;2.99.) 

17. Ismertesse a következő fogalmakat: a vonat üzemképtelen, a vonat 
mozgásképtelen (2.100-2.101.) 

18. Ismertesse a következő fogalmakat: próbavonat, szolgálati

 vonat. (2.104;2.105.) 

19. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi nap. (2.106- 

2.107.) 

20. Ismertesse a következő fogalmakat: menetrend, menetrendi

 nap, üzemkezdet, forgalomba helyezés, üzemidő, üzemszünet (2.106-

2.111.) 

21. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemkezdet, forgalomba helyezés. 

(2.108; 2.109.) 

22. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemidő, üzemszünet (2.110; 2.111.) 

23. Ismertesse a következő fogalmakat: üzemszerű forgalom, vegyes 

forgalom (2.112; 2.113.) 

24. Ismertesse a következő fogalmakat: eltérés az üzemszerű forgalomtól, 

rendkívüli esemény. (2.114-2.115) 

25. Ismertesse a forgalmi szolgálat feladatát, ellátásának-, és az önálló 

szolgálatvégzés feltételeit! (3.1-3.12) 

26. Ismertesse a szolgálatra jelentkezésre vonatkozó és a szolgálat átadás- 

átvétellel kapcsolatos tudnivalókat! (3.13-3.24.) 

27. Mi a teendő, ha szolgálatátadáskor a leváltandó személy úgy ítéli meg, 
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hogy a leváltója nincs a szolgálat ellátására alkalmas állapotban? (3.16.) 

28. Ismertesse a szolgálati helyen tartózkodásra és a szolgálati hely 

elhagyására vonatkozó előírásokat! (3.25-3.28.) 

29. Ismertesse a vezetőfülkében utazásra, valamint a szolgálati fegyelemre 

vonatkozó előírásokat! (3.26;3.31-3.38.) 

30. Hogyan és milyen feltételekkel hagyhatja el a szolgálatban lévő dolgozó 

a szolgálati helyét? (3.27-3.28.) 

31. Rendkívüli esetben, ha olyan munkát kell végezni, amely az 

Utasításokban nincs szabályozva, hogyan kell eljárni? (3.37.) 

32. Ismertesse a szolgálati felelősségre vonatkozó előírásokat! (3.39-3.40.) 

33. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától személy-, vagy 

forgalombiztonságot nyilvánvalóan veszélyeztető rendelkezést kap? (3.45.) 

34. Ismertesse a szóbeli és írásbeli rendelkezések kiadásának rendjét! (3.46- 

3.54.) 

35. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalója ragaszkodik az 

érvényben lévő utasításokkal ellentétes rendelkezése végrehajtásához? 

(3.49.) 

36. Mi a teendője, ha rendelkezésre jogosult feljebbvalójától az érvényben lévő 

utasításokkal ellentétes rendelkezést kap? (3.49.) 

37. Mikor köteles a KFM írásbeli rendelkezést kiadni a vonatok felé? (3.50.) 

38. Hogyan történik az írásbeli rendelkezések átadása. (3.51-3.52.) 

39. Meddig érvényes az írásbeli rendelkezés és hogyan kell kezelni? (3.53-3.54.) 

40. Ismertesse az üzemszerű forgalom fogalmát, a KFM és a végrehajtó 

dolgozók jogát és kötelességeiket! (2.112;4.1-4.5.) 

41. Ismertesse a vonal forgalomba helyezése során adott, üzemkezdetre 

figyelmeztető jelzéseket és ezek jelentését! (4.6-4.10.) 

42. Ismertesse a vonatszemélyzetek belépésének rendjét a vonali 

tárolóhelyre! (4.22.) 

43. Ismertesse a pálya feszültség alá helyezésének folyamatát! (4.26-4.34.) 

44. Ismertesse a vonatok forgalomba állításának szabályait,! (4.40-4.47.) 

45. Mi a teendője a forgalomba beálló szerelvény járművezetőjének a forgalmi 

vágányokat fedező jelző előtt? (4.40-4.42.) 

46. Mikor kell a forgalomba álló szerelvénynek a forgalmi vágányokat fedező 

jelzőhöz megérkeznie és ki a felelős a vonatok időben történő forgalomba 

állításáért? (4.41.) 

47. Mit kell közölnie a KFM -nek a forgalomba álló szerelvény járművezetőjével 

a rádiótelefon próba alkalmával? (4.42.) 

48. A forgalomba álló vonat részére ki adhat engedélyt az indulásra? (4.43.) 
49. Vágánykapcsolatos állomásból való kihaladáskor mi a vonatszemélyzet 

kötelessége?(4.61-4.62.) 

50. Mi a vonatszemélyzet teendője, ha az állomási kihaladás során a pálya 

feszültségmentesítődését tapasztalaja? (4.63.) 

51. Ismertesse a vonatszemélyzet teendőit menet közben és állomási 
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behaladás során!(4.69-4.70;4.75;4.80-4.81.) 

52. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség szabad kézi vezetés esetén 

a peron elejétől, állomási csonkavágányra érkezéskor, ha a csonkavágány 

végén energiaemésztő ütközőbak van? (4.93.) 

53. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség szabad kézi vezetés esetén 

a peron elejétől, állomási csonkavágányra érkezéskor, ha a csonkavágány 

végén nincs energiaemésztő ütközőbak? (4.93.) 

54. Mi a teendő az állomási behaladás során, ha a biztonsági sávon utas 

tartózkodik? (4.94.) 

55. Ismertesse a vonatok állomáson történő áthaladására vonatkozó 

szabályokat! Ki engedélyezheti a vonat állomáson való áthaladását? (4.103- 

4.105;4.110-4.111.) 

56. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség állomáson való áthaladás 

esetén? (4.103.) 

57. A vonatok fordítása üzemszerűen melyik üzemmód alkalmazásával történik? 

(4.112.) 

58. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség vonatfordítás esetén? 

(4.113.) 

59. Ismertesse a vonatfordítás szabályait fordító motorkocsi-vezetővel! (4.116- 

4.117.) 

60. Ismertesse a vonatfordítás szabályait fordítóbrigáddal! (4.123.) 

61. Ismertesse a vonatfordítás szabályait vonatszemélyzettel! (4.124. 

62. Mikor és hol történik a vonatok forgalomból való kiállása? (4.126.) 

63. Ismertesse a vonatok forgalomból történő kiállásának és a vonali 

szerelvénytárolás szabályait! (4.126-4.136.) 

64. Ha a vonat forgalomból való kiállásához menetirányváltás szükséges, 

honnan kell bezárni az utastéri ajtókat? (4.129.) 

65. Ismertesse a szolgálati küldemények mozgólépcsőn és személyszállító 

vonaton történő szállítására vonatkozó szabályokat! (4.137-4.143;11.67- 

11.74) 

66. Ismertesse a két metróvonalat összekötő vágányon történő közlekedés 
szabályait! (4.144-4.152.) 

67. Üzemszerűen hogyan történik a vonatok közlekedése az összekötő 

vágányon? (4.144-4.147.) 

68. Ismertesse a vonal forgalmának leállítását, a vonatszemélyzet kilépését a 

vonali tárolóhelyről! (4.153-4.158;4.168.) 

69. Ismertesse az üzemszerű forgalomtól való eltérés fogalmát, és ebben az 

esetben követendő általános előírásokat! Mikor szabad eltérni az üzemszerű 

forgalomtól? (2.114; 5.1-5.6.) 

70. Ismertesse a Hívójelzés esetén követendő eljárást! (5.7-5.11,5.13) 

71. A hívójelzés kivezérléséről mely esetben kell a KFM –nek, illetve a 

járműtelepi forgalmi szolgálattevőnek értesíteni a vonatszemélyzetet? (5.8.) 

72. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség hívójelzésről szóló értesítés 
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esetén? (5.11.) 

73. Mi a járművezető teendője, ha a hívójelzés kivezérléséről az előzetes 

értesítés rádiótelefonon keresztül történt érdeklődése ellenére elmarad? 

(5.13.) 

74. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség, ha egy állomásközben 

huzamosabb ideig hívójelzést kell kivezérelni, és az állomástávolságú 

közlekedés feltételei adottak? (5.20.) 

75. Ismertesse a foglalt vágányra járás fogalmát és szabályait! Ki és hogyan 

rendelhet el foglalt vágányra való rájárást?(2.54,5.21-5.28.) 

76. Milyen irányból és hogyan történhet a foglalt vágányra járás? (5.24.) 

77. A foglalt vágányra való behaladásra utasított vonat helyes irányban hogyan 

és milyen jelzésre közlekedik? (5.25.) 

78. Mi a járművezető teendője, ha megállt a foglalt vágányon? (5.28.) 

79. Ismertesse a pályára leesett tárgy esetén követendő eljárás szabályait! 

(5.38-5.41.) 

80. Mikor végezhet járművezető hibaelhárítást? (5.47.) 

81. Ismertesse a meghibásodott szerelvény forgalomból történő kivonásakor 

a hiba megállapítására vonatkozó szabályokat! (5.52-5.54;5.63) 

82. Ismertesse az autostop hiba esetén követendő eljárás szabályait! (5.64- 

5.65.) 

83. Ismertesse az eljárást ajtóhiba és ablaktörés esetén! (5.66-5.72.) 

84. Ismertesse az üzemképtelenség fogalmát, és a követendő eljárást! 

(5.84- 5.88.) 

85. Hová kell félreállítani a vonatot, ha üzemképtelenségét a 

kerékpárgördülés képtelensége (beékelődése) okozza? (5.87.) 

86. Ismertesse gördülés képtelenség fogalmát és a követendő eljárást 

(2.102; 5.87.) 

87. Ismertesse a mozgásképtelenség fogalmát és a követendő 

eljárást!(2.101; 5.89-5.98.) 

88. Ismertesse a vasútbiztosító és vonatvezérlő rendszer tartalék üzemre 

való átvételét! 

89. (5.101-5.109.) 

90. Ismertesse a pálya meghibásodása esetén követendő eljárást!

 (5.121- 5.143.) 

91. Pályahiba bejelentésekor a jelentésben mit kell meghatározni (5.123.) 

92. Ki rendelhet el sebességkorlátozást? (5.144.) 

93. Ismertesse a jelző fényáramköri hiba esetén követendő eljárást! (5.160- 

5.162.) 

94. Mikor használható forgalmi szempontból a váltó? (5.184.) 

95. Ismertesse a pályamenti telepített vagy központi berendezések 

meghibásodása esetén a forgalom fenntartásának feltételeit! (5.194-5.199.) 

96. Ismertesse a vonat üzemképtelen rádiótelefonnal történő forgalomba 

állításának szabályait! (5.221.) 
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97. Mi a teendő forgalomban lévő vonat rádiótelefonjának meghibásodása 

esetén? (5.221.) 

98. Hogyan tarható fenn a forgalom a rádiótelefon-hálózat üzemléptelensége 

esetén? (5.223.) 

99. Hogyan jut a közlekedő vonatok tudomására, hogy a KFM rádiótelefon 

berendezése üzemképtelenné vált? (5.225.) 

100. Ismertesse a vasútbiztosító, vonatvezérlő és hírközlő berendezés együttes 

és teljes használhatatlansága esetén követendő eljárás szabályait! (5.226- 

5.227.) 

101. Ismertesse az áramellátási rendszerben történt meghibásodás esetén 

követendő eljárást! (5.228-5.235.) 

102. Ismertesse a „rendkívüli esemény” fogalmát és az általános rendelkezéseket! 

(2.115,6.1-6.10.) 

103. Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, 

ha a KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? (6.7-6.8.) 

104. Ismertesse a „Feszültség és forgalom alatti” pályára történő belépésre, az ott 

történő munkavégzésre és a kilépésre vonatkozó szabályokat! (6.11- 6.36.) 

105. Ismertesse a „forgalom és feszültség alatti pályára” való belépéssel és az erre 

jogosító „Igazolvánnyal” kapcsolatos tudnivalókat! (6.11-6.18.) 

106. Kinek az engedélyével lehet belépni a feszültség és forgalom alatti pályára? 

(6.12.) 

107. Mi a KFM teendője, ha dolgozók léptek be a feszültség és forgalom alatti 

pályára? (6.12.) 

108. Ismertesse a „feszültség és forgalom alatti pályára” való belépés feltételeit! 

(6.19-6.20.) 

109. A feszültség és forgalom alatti pályára belépő dolgozót szállító vonat 

továbbhaladásáról honnan értesül a KFM? (6.24.) 

110. Feszültség és forgalom alatti pályán történő munkavégzés esetén mekkora 

mértékű sebességkorlátozást kell bevezetni? (6.28-6.29.) 

111. A feszültség és forgalom alatti pályán tartózkodó, kilépni szándékozó 

dolgozó mikor hagyhatja el biztonságos helyét? (6.34.) 

112. A feszültség és forgalom alatti pályáról kilépő dolgozó vonatra való 

felszállását ki köteles jelenteni a KFM -nek? (6.36.) 

113. Ismertesse a rendkívüli feszültségmentesítésre és rendkívüli kikapcsolásra 

vonatkozó általános szabályokat! (6.37-6.44.) 

114. Ismertesse a KFM -en keresztül kezdeményezett feszültségmentesítés 

szabályait! (6.45-6.48.) 

115. Ismertesse a peronvész-kapcsolóval végrehajtott feszültségmentesítés 

szabályait! (6.49-6.53.) 

116. Ismertesse a feszültség kimaradás következtében előállott feszültség 

kimaradás esetén követendő eljárást! (6.54-6.56.) 

117. Ismertesse a zárlat következtében előállott feszültség kimaradás esetén 
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követendő eljárást! (6.57-6.59.) 

118. Mekkora menetrendi zavart kell eseményként kezelni. (6.60.) 

119. A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén 

mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? (6.82.) 

120. Ismertesse a tűz esetén követendő eljárást állomáson! (6.84-6.103.) 

121. Az alagútban, pályán keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélyét kinek 

köteles jelenteni a járművezető? (6.100.) 

122. Mi a vonatszemélyzet teendője, ha az alagútban közlekedő vonaton tűz üt 

ki? (6.104-6.110.) 

123. Ismertesse az Utasbalesetek bekövetkezése esetén követendő általános 

szabályokat! Utas baleset esetén ki állapíthatja meg a halál beálltát? (6.116-

6.120.) 

124. Ismertesse az eljárást, ha az utas a pályára került! (6.121-6.134.) 

125. Ismertesse a váltófelvágás fogalmát és a bekövetkeztekor követendő 

eljárást! 

126. (2.65;6.137-6.143.) 

127. Milyen feltételekkel szabad a felvágott váltón megálló vonattal visszatolatni? 

(6.139.) 

128. A vonatot felvágott váltóról milyen sebességgel lehet eltávolítani? (6.140.) 

129. Ismertesse a „villamos-vezérlésű váltó helyi vagy kézi állítása a helyszínen” 

vonatkozó szabályokat! (6.144-6.150.) 

130. Ismertesse az állomástávolságú közlekedés általános szabályait! (6.151-

6.162.) 

131. Ki rendelhet el állomástávolságú közlekedést és kik biztosítják a forgalom 

fenntartásának feltételeit az állomástávolságú közlekedéskor? (6.151.) 

132. Hol kell hírkapcsolatot tartania a KFM -el a vonatszemélyzetnek 

állomástávolságú közlekedéskor és mi a teendő, ha a KFM rádiótelefonja 

meghibásodik? (6.159-6.161.) 

133. Meghibásodott rádiótelefonnal közlekedő vonat személyzetének hogyan adja 

ki rendelkezéseit, illetve értesítéseit a KFM? (6.161.) 

134. Ismertesse a helytelen irányú közlekedés és az egyvágányú közlekedés 

szabályait! (6.163-6.175.) 

135. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség helytelen irányú közlekedés 

esetén szabad állomásközben? (6.169.) 

136. Hogyan kell a K–Ny-i metróvonalon két személyszállító vonat között 

szolgálati vonatot közlekedtetni üzemidőben? (7.45.) 

137. Ismertesse a tolatási műveletek általános rendelkezéseit! (8.1.-8.19.) 

138. Ismertesse a tolatási műveletek során alkalmazható

 sebesség értékeket! (8.6;8.9-8.11.) 

139. Tolatás közben és a tolatás befejezése után hogyan kell 

a járműmegfutamodást megakadályozni? (8.12-8.13.) 

140. Motorkocsikat, mozdonyokat, teher-vágánygépkocsikat

 üzemelés közben lehet-e felügyelet nélkül hagyni? (8.14.) 
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141. Mit TILOS a tolatások alkalmával? (8.19.) 

142. Ismertesse a vágánykapcsolatos állomásokon történő

 tolatás szabályait! (8.20-8.21.) 

143. Ismertesse a járműtelepen harmadik-sínnel ellátott

 vágányokon történő tolatás szabályait! (8.22-8.29.) 

144. Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon 

történő tolatások megszervezése? (8.23.) 

145. A járműtelepi vágányokon tolatás során alkalmazható legnagyobb 

sebesség mekkora lehet? (8.24.) 

146. Ismertesse a járművek kapcsolására vonatkozó szabályokat! (8.39- 

8.43.) 

147. Álló járművet 10 m-nél kisebb távolságról milyen sebességgel lehet 

megközelíteni? (8.40.) 

148. Sorolja fel, hogy mit „Tilos!”a járművek kapcsolásakor? (8.43.) 

149. Ismertesse a fővágányokon végzett vonali próbafutás szabályait! (9.fejezet) 

150. Ismertesse a próbafutás fogalmát és a járműtelepi próbafutás szabályait! 

(9.fejezet) 

151. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség próbavágányra való 

behaladás esetén? (9.18.) 

152. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás első 

menetében? (9.18.) 

153. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás második 

menetében? (9.18.) 

154. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás harmadik 

menetében? (9.18.) 

155. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás negyedik 

menetében? (9.18.) 

156. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség a próbafutás ötödik 

menetében? (9.18.) 

157. Mi a teendő a próbavágányon végzett próbafutás első menetében? (9.18.) 

158. Ismertesse a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányainak feszültség alá 

helyezésére és feszültségmentesítésére vonatkozó szabályait! (10.1-10.3.) 

159. Kinek az engedélyével lehet be-, illetve kilépni a járműtelep harmadik- sínnel 

ellátott vágányaira? (10.4.) 

160. Közlekedtethető-e a vonat a menetrendben meghatározott viszonylattól
 eltérően? (12.15-12.16.) 

161. Ismertesse a menetrendi eltérés fogalmát, fajtáit! (12.17-12.22) 

162. Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni menetrendtől eltérő közlekedés 

esetén? (12.19.) 

163. Hogyan kell menetrendjébe visszaállítani a késett vonatot? (12.21.) 

164. Hogyan kell menetrendjébe visszaállítani a siető vonatot? (12.22.) 

165. Ismertesse a személyszállító vonatok számozását! (12.38-12.41.) 

166. Ismertesse a szolgálati okmány fogalmát, kezelésének alapvető 
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szabályait (2.10;12.42-12.47.) 

167. Ismertesse a személyvonati menetlevél vezetését és kezelését! (12.53-

12.55;12.57-59) 

168. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón

 való áthaladáskor, biztosított váltón, mindkét irányban? (1.sz. melléklet) 

169. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón

 való áthaladáskor, le nem zárt váltón, mindkét irányban? (1.sz. melléklet) 

170. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség váltón

 való áthaladáskor, lezárt váltón, mindkét irányban? (1.sz. melléklet) 

 

 

A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Írásbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki a számítógép által kiértékelt 

kérdésekre legalább 75% ban adott jó választ. Az írásbeli vizsga a szóbeli vizsga 

előfeltétele. 

 

Az elérhető maximális pontszám 40 pont. 

A megfelelt szinthez 30 pont szükséges. 

Minden kérdés 1 pontot ér. 

Szóbeli vizsgán megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Tévesztés nélkül ismeri a BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi 
Utasítás (UVH/VF/NS/A/2484/1/2013) hatálya alá tartozó pályahálózaton 
alkalmazott jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a főjelzők-, ismétlő jelzők-, tolatásjelzők-, 
menetengedély-határjelzők és egyéb jelzők által adott jelzési képeket, 
valamint azok jelentését. 

• Tévesztés nélkül ismeri a kézi-, hang-, és a vonatokon alkalmazott 
jelzéseket, a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a 
használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő közlekedés 
szabályait. 

• Tévesztés nélkül ismeri a személyszállító vonat (vonatbefolyásoló nélküli) 
közlekedése-, tolatás-, próbafutás, valamint az „Üzemszerű forgalomtól 
való eltérés során alkalmazandó forgalmi szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat. 

• Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés-, tolatás és próbafutás során 
alkalmazandó sebességeket. 
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• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok 
főbb jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését 

• Reprodukciós szinten ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott 
szakkifejezéseket, alapfogalmakat, képes ezeket helyesen használni. 

• Reprodukciós szinten ismeri a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb 
jellemzőit. 

• Reprodukciós szinten ismeri az üzemszüneti alapfogalmakat, valamint a 
szolgálati okmányok kezelését 


