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A VIZSGA LEÍRÁSA 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység 8 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása: 

• 1 kérdés a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti Szolgálati Utasítás 
(VHF/95613-1/2021-ITM) I. Általános rendelkezések, 1.1. Általános 
rendelkezések fejezetéből 

• 1 kérdés a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti Szolgálati Utasítás 
(VHF/95613-1/2021-ITM) I. Általános rendelkezések, 1.2. 
Fogalommeghatározások az Utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése 
fejezetéből  

• 2 kérdés a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti Szolgálati Utasítás 
(VHF/95613-1/2021-ITM) II. Jelzési részből 

• 4 kérdés a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti Szolgálati Utasítás 
(VHF/95613-1/2021-ITM) III. Forgalmi részből 

Minden kérdésre adott helyes válasz 1 pontot ér, az elérhető maximális pontszám 
8 pont. 

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 180 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 

A megfelelt minősítés 

Írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, akinek a 
feladatokra adott helyes válaszokra kapott pontszáma a maximálisan elérhető 
pontszám legalább 75%-a. A válaszok értékelésénél az alábbi szempontokat kell 
figyelembe venni: 

• Ismeri az Utasításban előforduló fogalmakat, a különböző létesítményekkel, 
berendezésekkel kapcsolatos alapszabályokat; 

• Ismeri az önálló szolgálatvégzésre, valamint a szolgálati magatartásra 
vonatkozó szabályokat, továbbá általános rendelkezéseket; 

• Tévesztés nélkül ismeri, felismeri és alkalmazza a jelzéseket, jelzőket, 
figyelmeztető jeleket; 

• Ismeri a jelzések és forgalmi szabályok összefüggéseket; 

• Tévesztés nélkül ismeri a veszélyhelyzet esetén alkalmazandó jelzéseket; 

• Tévesztés nélkül ismeri az útátjárók védelmére vonatkozó előírásokat; 
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• Tévesztés nélkül ismeri a járműmegfutamodás elleni védekezésre vonatkozó 
előírásokat; 

• Tévesztés nélkül ismeri a teljes sorompó kezelésével és az útátjáró 
fedezésével kapcsolatos előírásokat; 

• Ismeri a testi épséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzésre 
vonatkozó előírásokat; 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a rendkívüli események esetén 
alkalmazandó eljárásokat;  

A megfelelt szinthez 6 pont szükséges. 

Szóbeli vizsgatevékenység 

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

• 1 kérdés a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti Szolgálati Utasítás 
(VHF/95613-1/2021-ITM) I. Általános rendelkezések, 1.1. Általános 
rendelkezések fejezetéből 

• 1 kérdés a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti Szolgálati Utasítás 
(VHF/95613-1/2021-ITM) I. Általános rendelkezések, 1.2. 
Fogalommeghatározások az Utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése 
fejezetéből  

• 2 kérdés a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti Szolgálati Utasítás 
(VHF/95613-1/2021-ITM) II. Jelzési részből 

• 4 kérdés a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti Szolgálati Utasítás 
(VHF/95613-1/2021-ITM) III. Forgalmi részből 

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 60 perc. 

Alkalmazott módszertan 

Hagyományos kifejtős válaszadások. 

A megfelelt minősítés 

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki: 

• Ismeri az Utasításban előforduló fogalmakat, a különböző létesítményekkel, 
berendezésekkel kapcsolatos alapszabályokat; 

• Ismeri az önálló szolgálatvégzésre, valamint a szolgálati magatartásra 
vonatkozó szabályokat, továbbá általános rendelkezéseket; 

• Tévesztés nélkül ismeri, felismeri és alkalmazza a jelzéseket, jelzőket, 
figyelmeztető jeleket; 
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• Ismeri a jelzések és forgalmi szabályok összefüggéseket; 

• Tévesztés nélkül ismeri a veszélyhelyzet esetén alkalmazandó jelzéseket; 

• Tévesztés nélkül ismeri az útátjárók védelmére vonatkozó előírásokat; 

• Tévesztés nélkül ismeri a járműmegfutamodás elleni védekezésre vonatkozó 
előírásokat; 

• Tévesztés nélkül ismeri a teljes sorompó kezelésével és az útátjáró 
fedezésével kapcsolatos előírásokat; 

• Ismeri a testi épséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzésre 
vonatkozó előírásokat; 

• Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a rendkívüli események esetén 
alkalmazandó eljárásokat;  
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TUDÁSANYAG  

I. Általános rendelkezések és fogalommeghatározások - Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti Szolgálati Utasítás (VHF/95613-
1/2021-ITM) 

1.1. Általános rendelkezések 

1.1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kezelése 

1.1.1.1. Az utasítás hatálya 

1.1.1.2. Az Utasítás tartalma 

1.1.1.3. Az Utasítások kezelése, kéznél tartása 

1.1.2. Vasútüzem vezetése, ellenőrzése 

1.1.2.1. Vasútüzem vezetése 

1.1.2.2. Ellenőrzési kötelezettség 

1.1.3. Végrehajtási Utasítás 

1.1.3.1. Végrehajtási Utasítás 

1.1.4. Az önálló szolgálatvégzés 

1.1.4.1. Beosztás önálló szolgálatra 

1.1.4.2. Felügyelet alatti foglalkoztatás 

1.1.5. Szolgálati magatartás 

1.1.5.1. Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot 

1.1.5.2. Jelentkezés szolgálattételre 

1.1.5.3. Szolgálatátadás 

1.1.5.4. Munkahely elhagyása 

1.1.5.5. Felelősség 

1.1.5.6. Munkavégzés rendkívüli helyzetben 

1.1.5.7. Közvetlen életveszély elhárítása 

1.1.5.8. Magatartás a vágányok között és a járműveken 

1.1.5.9. Rendelkezések adása, vétele 

1.1.5.10. Szolgálati helyen, nyíltvonalon az elsodrási határon belül végzett munkák 

1.1.6. Létesítmények, berendezések 

1.1.6.1. Világítás 

1.1.6.2. Szolgálati órák 
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1.1.6.3. Létesítmények, berendezések jelölése, számozása, anyaghalmok 
elhelyezése a vágányok mellett 

1.1.6.4. Értekező berendezések 

1.1.6.5. Szolgálati helyek zárva tartása 

1.1.6.6. Váltózár és védelmi berendezések váltózárkulcsainak jelölése 

1.2. Fogalommeghatározások az Utasítás rendelkezéseinek helyes 
értelmezéséhez 

1.2.2. Állomási személyzet 

1.2.5. Dolgozó 

1.2.6. Elsodrási határ 

1.2.7. „Élőszóval” kifejezés 

1.2.10. Féksaru 

1.2.14. Forgalmi szolgálat 

1.2.15. Forgalmi szolgálattevő 

1.2.17. Hallható jelzés 

1.2.18. Hibaelőjegyzési könyv 

1.2.20. Járműmegfutamodás 

1.2.21. Jegyvizsgáló 

1.2.22. Jelzés 

1.2.24. Jelzőeszköz 

1.2.25. Jelzőőr 

1.2.26. Kezdőpont, végpont 

1.2.28. Kézi jelzés 

1.2.30. Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) 

1.2.33. Motorkocsi 

1.2.34. Motorvonat 

1.2.35. Mozdony (vontatójármű) 

1.2.36. Mozdonyszemélyzet 

1.2.37. Mozdonyvezető 

1.2.38. Nyíltvonal 

1.2.39. Nyíltvonali kiágazás 
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1.2.40. Parancskönyv 

1.2.41. Páros féksaru 

1.2.43. Rendes vonat 

1.2.44. Rendkívüli esemény 

1.2.45. Rendkívüli vonat 

1.2.46. Rögzítősaru 

1.2.47. Szabadlátás korlátozottsága 

1.2.48. Szabványos állás (alapállás) 

1.2.49. Szelvényezés 

1.2.50. Szerelvény 

1.2.51. Szolgálat szünetelés 

1.2.52. Szolgálati hely 

1.2.53. Szolgálati hely területe 

1.2.54. Távolbalátás korlátozottsága 

1.2.55. Teljes sorompó 

1.2.56. Tolatás 

1.2.57. Tolatásvezető 

1.2.58. Tolatószemélyzet 

1.2.59. Tolt vonat 

1.2.61. Útsorompó kezelő (továbbiakban: sorompókezelő) 

1.2.62. Űrszelvény 

1.2.64. Üzemszünet 

1.2.65. Üzemvezető 

1.2.66. Vágány 

1.2.68. Vágányzár 

1.2.70. Váltókezelő 

1.2.71. Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép) 

1.2.72. Vonat 

1.2.73. Vonat eleje 

1.2.74. Vonat vége 

1.2.75. Vonatkísérő személyzet 
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1.2.76. Vonatszemélyzet 

1.2.77. Vonattalálkozás 

1.2.78. Vonatvezető 

1.2.79. Vontatási telep. 

II. Jelzési rész - Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti 
Szolgálati Utasítás (VHF/95613-1/2021-ITM) 

2.1. Általános rendelkezések 

2.1.1. Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések 

2.1.2. A jelzésadás ideje, helye, módja 

2.1.3. Hallható és látható jelzések 

2.1.4. Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű 
jelzések esetén 

2.2. Kézi- és hangjelzések 

2.2.1. Kézi jelzések 

2.2.1.1. Tolatás közben adható kézi- és hangjelzések 

2.2.1.1.2. „Közeledj felém!” jelzés 

2.2.1.1.4. „Megállj!” jelzés 

2.2.1.2. Vonatközlekedés közben adható kézi- és hangjelzések 

2.2.1.2.2. „Közeledj felém!” jelzés 

2.2.1.2.4. „Megállj!” jelzés 

2.2.2. Hangjelzések 

2.2.2.2. A mozdonyvezető hangjelzései 

2.2.2.2.1. „Figyelj!” jelzés  

2.2.2.2.4. „Veszély!” jelzés 

2.2.2.2.5. „Vonat indul” jelzés 

2.4. Egyéb jelzők 

2.4.2. „Megállás helye” jelző 

2.4.6. Járhatatlan, vágányzárolt pályarészek fedezésére használt jelzők 

2.4.6.1. „Megállj!” jelző előjelzője 

2.4.6.2. „Megállj!” jelző 
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2.5. Figyelmeztető jelek 

2.5.2. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel. 

2.6. Jelzések a vonatokon és a járműveken 

2.6.1. Mozdonyok megjelölése tolatás közben 

2.6.2. Vonatok megjelölése 

2.7. Az útátjárók fedezése 

2.7.1. Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla 

2.7.2.  A jelzőőrök jelzései 

III. Forgalmi rész - Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti 
Szolgálati Utasítás (VHF/95613-1/2021-ITM) 

3.2. Útátjárók és azok védelme 

3.2.1. Általános szabályok 

3.2.2. Útátjárók megközelítése 

3.2.3. Eljárás, ha a teljes sorompót sorompókezelő kezeli 

3.2.4. Sorompókezelő figyelési kötelezettsége 

3.2.6. A teljes sorompó használhatatlansága 

3.2.7. Eljárás teljes sorompó használhatatlansága esetén 

3.3. Tolatószolgálat 

3.3.6. Tolatás nyíltvonalra 

3.5. Védekezés járműmegfutamodás esetén 

3.5.2. Eljárás járműmegfutamodás esetén 

3.5.2.1. A vonatszemélyzet teendői járműmegfutamodás esetén 

3.5.2.2. A szolgálati helyeken és a nyíltvonalon szolgálatot teljesítő dolgozók 
teendői járműmegfutamodás esetén 

3.7. Menetrendek 

3.7.2. Menetrendjegyzék 

3.8. A vonatközlekedés lebonyolítása 

3.8.1. Általános rendelkezések 

3.8.1.1. Közlekedést szabályozó személyek 
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3.8.1.2. A közlekedésszabályozás rendszere 

3.8.2. Közlekedés lebonyolítása 

3.8.2.1. Közlekedés lebonyolításának módozatai 

3.8.2.1.1. Nyíltvonalon történő közlekedés alapszabálya 

3.8.2.1.2. Közlekedés lebonyolítása, amennyiben forgalmi szolgálattevő teljesít 
szolgálatot 

3.8.2.1.3. Közlekedés lebonyolítása, amennyiben forgalmi szolgálattevő nem 

teljesít szolgálatot 

3.8.2.1.3.1.Eljárás azokon a szolgálati helyeken, ahol váltókezelő teljesít 
szolgálatot  

3.8.2.1.3.2. Eljárás azokon a szolgálati helyeken, ahol váltókezelő nem teljesít 
szolgálatot 

3.8.2.2. Menetrend szerinti közlekedés és menetrendtől eltérő közlekedés, 
amennyiben forgalmi szolgálattevő nem teljesít szolgálatot 

3.8.2.2.1. A menetrend szerinti vonatközlekedés 

3.8.2.2.2. Eljárás, ha a menetrend szerinti közlekedés nem biztosítható 

3.8.3.4. Rendkívüli megállás 

3.8.3.4.1. Rendkívüli megállás 

3.9. Segély-, tolt-, és munkavonatok 

3.9.3. Munkavonatok közlekedtetése 

3.9.3.1. Munkavonat közlekedésének alapszabálya 

3.9.3.2. Közlekedés vágányzárolt pályarészen 

3.10. Vágányzárak 

3.10.1. Előre látott vágányzár 

3.10.2. Előre nem látott vágányzár 

3.11. Rendkívüli események 

3.11.1. Általános szabályok 

3.11.2. Személyi sérüléssel járó balesetek 
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HATÓSÁGI VIZSGAKÉRDÉSEK 

Írásbeli és szóbeli kérdések 

I. Általános rendelkezések és fogalommeghatározások - Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Múzeumvasúti Szolgálati Utasítás (VHF/95613-1/2021-ITM) 

1. Ismertesse az utasítás hatályára, tartalmára vonatkozó előírásokat! (1.1.1.1. – 
1.1.1.2.) 

2. Ismertesse az utasítás kezelésére, kéznél tartására vonatkozó előírásokat! 

(1.1.1.3.) 

3. Ismertesse a vasútüzem vezetésére és az ellenőrzési kötelezettségre 
vonatkozó szabályokat! (1.1.2.1 – 1.1.2.2.) 

4. Ismertesse a Végrehajtási Utasításra vonatkozó szabályokat! (1.1.3.1.) 

5. Ismertesse az önálló szolgálatvégzésre, valamint a felügyelet alatti 
munkavégzésre vonatkozó szabályokat! (1.1.4.1. – 1.1.4.2.) 

6. Ismertesse a szolgálati magatartásra vonatkozó előírások közül a 
biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot és a szolgálattételre való 
jelentkezés szabályát! (1.1.5.1. – 1.1.5.2.) 

7. Ismertesse a szolgálati magatartásra vonatkozó előírások közül a 
szolgálatátadásra, a munkahely elhagyására, valamint a rendkívüli 
helyzetben történő munkavégzésre vonatkozó szabályokat! (1.1.5.3. – 
1.1.5.4., 1.1.5.6.) 

8. Ismertesse a szolgálati magatartásra vonatkozó előírások közül a felelősség 
és a közvetlen életveszély elhárítására vonatkozó előírásokat! (1.1.5.5., 
1.1.5.7.) 

9. Ismertesse a szolgálati magatartásra vonatkozó előírások közül a vágányok 
között és a járműveken tanúsítandó magatartásra vonatkozó szabályokat! 
(1.1.5.8.) 

10. Ismertesse a szolgálati magatartásra vonatkozó előírások közül a 
rendelkezések adására, vételére és a nyíltvonalon az elsodrási határon belül 
végzett munkákra vonatkozó előírásokat! (1.1.5.9. – 1.1.5.10.) 

11. Ismertesse a világításra, szolgálati órákra, valamint a létesítmények, 

berendezések jelölésére, számozására, anyaghalmok elhelyezésére 
vonatkozó szabályokat! (1.1.6.1. – 1.1.6.3.) 

12. Ismertesse az értekező berendezésekre, a szolgálati helyek zárva tartására, 
valamint a váltózár és védelmi berendezések váltózárkulcsainak jelölésére 
vonatkozó szabályokat! (1.1.6.4. – 1.1.6.6.) 
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13. Ismertesse a vonatvezető (1.2.78.), vonatkísérő személyzet (1.2.75.), 
üzemszünet (1.2.64.), nyíltvonali kiágazás (1.2.39.) fogalmát! 

14. Ismertesse a rendkívüli vonat (1.2.45.), szolgálat szünetelés (1.2.51.), forgalmi 
szolgálat (1.2.14.), rögzítősaru (1.2.46.) fogalmát! 

15. Ismertesse a parancskönyv (1.2.40.), nyíltvonal (1.2.38.), teljes sorompó 
(1.2.55.), szolgálati hely területe (1.2.53.) fogalmát! 

16. Ismertesse a tolatószemélyzet (1.2.58.), féksaru (1.2.10.), vágány (1.2.66.), 
motorkocsi (1.2.33.) fogalmát! 

17. Ismertesse a dolgozó (1.2.5.), szolgálati hely (1.2.52.), rendes vonat (1.2.43.), 
rendkívüli esemény (1.2.44.) fogalmát! 

18. Ismertesse a jegyvizsgáló (1.2.21.), szabványos állás (alapállás) (1.2.48.), kézi 
jelzés (1.2.28.), vonat eleje (1.2.73.) fogalmát! 

19. Ismertesse a hallható jelzés (1.2.17.), kezdőpont, végpont (1.2.26.), 
vonattalálkozás (1.2.77.), forgalmi szolgálattevő (1.2.15.) fogalmát! 

20. Ismertesse a tolatásvezető (1.2.57.), járműmegfutamodás (1.2.20.), állomási 
személyzet (1.2.2.), teljes sorompó (1.2.55.) fogalmát! 

21. Ismertesse a jelzőeszköz (1.2.24.), tolt vonat (1.2.59.), vágányzár (1.2.68.), 
teljes sorompó (1.2.55.) fogalmát! 

22. Ismertesse a hibaelőjegyzési könyv (1.2.18.), motorvonat (1.2.34.), szerelvény 
(1.2.50.), szelvényezés (1.2.49.) fogalmát! 

23. Ismertesse a vontatási telep (1.2.79.), üzemvezető (1.2.65.), „Élőszóval” 
kifejezés (1.2.7.), jelzőőr (1.2.25.) fogalmát! 

24. Ismertesse a páros féksaru (1.2.41.), vasúti munkagép (továbbiakban: 
munkagép) (1.2.71.), tolatás (1.2.56.) fogalmát! 

25. Ismertesse a jelzés (1.2.22.), mozdonyvezető (1.2.37.), távolbalátás 
korlátozottsága (1.2.54.) teljes sorompó (1.2.55.) fogalmát! 

26. Ismertesse a teljes sorompó (1.2.55.), mozdony (vontatójármű) (1.2.35.), 
elsodrási határ (1.2.6.), űrszelvény (1.2.62.) fogalmát! 

27. Ismertesse a szabadlátás korlátozottsága (1.2.47.), váltókezelő (1.2.70.), vonat 
vége (1.2.74.), útsorompó kezelő (továbbiakban: sorompókezelő) (1.2.61.) 

fogalmát! 

28. Ismertesse a kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.30.), 
mozdonyszemélyzet (1.2.36.), vonat (1.2.72.), vonatszemélyzet (1.2.76.) 
fogalmát! 
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II. Jelzési rész - Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti Szolgálati 
Utasítás (VHF/95613-1/2021-ITM) 

29. Ismertesse a jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközökre és 
berendezésekre, a jelzésadás idejére, helyére, módjára vonatkozó 
előírásokat! (2.1.1. – 2.1.2.) 

30. Ismertesse a hallható és látható jelzések adásmódjára, valamint az eltérő 
értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén 
követendő eljárásra vonatkozó előírásokat! (2.1.3. – 2.1.4.) 

31. Ismertesse a tolatás közben adható „Közeledj felém!”, valamint „Megállj!” 
jelzéseket! (2.2.1.1.2., 2.2.1.1.4.) 

32. Ismertesse a vonatközlekedés közben adható „Közeledj felém!”, valamint 
„Megállj!” jelzéseket! (2.2.1.2.2., 2.2.1.2.4.) 

33. Ismertesse a mozdonyvezető hangjelzései közül a „Figyelj!”, „Veszély!”, 
„Vonati indul”, jelzéseket! (2.2.2.2.1., 2.2.2.2.4., 2.2.2.2.5.) 

34. Ismertesse a „Megállás helye” jelzőt! (2.4.2.) 

35. Ismertesse a járhatatlan, vágányzárolt pályarészek fedezésére használt 
jelzőket! (2.4.6.1. – 2.4.6.2.) 

36. Ismertesse az űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet! (2.5.2.) 

37. Ismertesse a vonatokon és járműveken alkalmazott jelzéseket! (2.6.1. – 2.6.2.) 

38. Ismertesse az útátjárók fedezésére vonatkozó előírásokat! (2.7.1. – 2.7.2.) 

III. Forgalmi rész - Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumvasúti Szolgálati 
Utasítás (VHF/95613-1/2021-ITM) 

39. Ismertesse az útátjárók és azok védelmére vonatkozó általános és az 
útátjárók megközelítésére vonatkozó szabályokat! (3.2.1. – 3.2.2.) 

40. Ismertesse az eljárást, ha a teljes sorompót sorompókezelő kezeli, valamint 
a sorompókezelő figyelési kötelezettségét! (3.2.3. – 3.2.4.) 

41. Sorolja fel, hogy mikor minősül használhatatlannak a teljes sorompó és 
ismertesse a követendő eljárást, ha a teljes sorompó nyitott állásban válik 
használhatatlanná! (3.2.6.) 

42. Ismertesse a teljes sorompó használhatatlanságakor követendő eljárást! 
(3.2.7.) 

43. Ismertesse a nyíltvonalra való tolatás szabályát! (3.3.6.) 

44. Ismertesse a vonatszemélyzet teendőit járműmegfutamodás esetén! 
(3.5.2.1.) 
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45. Ismertesse a szolgálati helyeken és a nyíltvonalon szolgálatot teljesítő 
dolgozók teendőit járműmegfutamodás esetén! (3.5.2.2.) 

46. Ismertesse a menetrendjegyzékre vonatkozó előírásokat! (3.7.2.) 

47. Ismertesse a közlekedést szabályozó személyeket és a 
közlekedésszabályozás rendszerét! (3.8.1.1. – 3.8.1.2.) 

48. Ismertesse a nyíltvonalon történő közlekedés alapszabályát, valamint a 
közlekedés lebonyolításának módozatait, kitérve arra az esetre amikor 
forgalmi szolgálattevő teljesít, valamint nem teljesít szolgálatot! (3.8.2.1.1. – 

3.8.2.1.3.2.) 

49. Ismertesse a menetrend szerinti vonatközlekedésre vonatkozó szabályozást! 
(3.8.2.2.1.) 

50. Mi az eljárás, ha a menetrend szerinti közlekedés nem biztosítható? 
(3.8.2.2.2.) 

51. Ismertesse a rendkívüli megállásra vonatkozó szabályt! (3.8.3.4.1.) 

52. Ismertesse a munkavonatok közlekedtetésének alapszabályát és a 
vágányzárolt pályarészen való közlekedés szabályait! (3.9.3.1. – 3.9.3.2.) 

53. Ismertesse az előre látott vágányzárra vonatkozó szabályozást! (3.10.1.) 

54. Ismertesse az előre nem látott vágányzárra vonatkozó szabályozást! (3.10.2.) 

55. Ismertesse a rendkívüli eseményekre vonatkozó szabályokat! (3.11.1. – 
3.11.2.) 
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