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A VIZSGA LEÍRÁSA 

A vizsga gyakorlati vizsgatevékenységből áll. 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A gyakorlati vizsgatevékenység legalább 3 feladatból áll, ezek megoszlása: 

• Első feladat: elindulás, gyorsítás, lassítás. 

• Második feladat: sebességtartás, célmegállás. 

• Harmadik feladat: a vizsgabiztos által meghatározott tevékenység 
végrehajtása az adott forgalmi/műszaki viszonyok között, a „Hatósági 
vizsgafeladatok” közül. 

• További feladat: ha szükséges a vizsgázó alkalmasságának vagy 
alkalmatlanságának megállapításához. a „Hatósági vizsgafeladatok” közül. 

A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10-20 perc (fogalmi viszonyoktól 
függően). 

Alkalmazott módszertan 

Az adott forgalmi/műszaki helyzet által megkívánt teendők önálló végrehajtása 
közlekedés vagy tolatási művelet részeként alkalmazott technológiával a vonatkozó 
utasításrendszer szerint. 

A megfelelt minősítés 

Gyakorlati vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, aki a 
feladatokat adott forgalmi helyzethez, műszaki jellemzőkhöz illeszkedően, 
megfontoltan, a hatályos szabályoknak megfelelően, biztonságosan végrehajtotta. A 
feladatok értékelésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

• Hibátlanul alkalmazza a járművek kezelőszerveinek használatára vonatkozó 
szabályokat és az eljárásokat normál-, és különleges helyzetekben is. 

• Ismeri a főjelzők, tolatásjelzők, valamint az egyéb jelzők által adott jelzési 
parancsokat, valamint azok jelentését, a jelzési parancsot pontosan és 
helyesen alkalmazza. 

• Ismeri és helyesen alkalmazza a kézi-, hang-, és a járműveken alkalmazott 
jelzéseket, a figyelmeztető jeleket, valamint az érvénytelen és a 
használhatatlan jelzők mellett történő közlekedés szabályait és azokat 
helyesen alkalmazza. 

• Helyesen végrehajtja a közlekedés, tolatás, valamint az „Üzemszerű 
forgalom”-tól való eltérés során alkalmazandó forgalmi szabályokat. 
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• Helyesen végrehajtja a „Rendkívüli események” bekövetkeztekor 
alkalmazandó szabályokat, valamint helyesen alkalmazza az alkalmazandó 
sebességeket.  
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TUDÁSANYAG  

Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás 

• Indítás sík pályán, indítás emelkedőn, lejtőn. 

• Gyorsítás, lassítás. 

• Sebességtartás. 

• Célmegállás légfékkel. 

• Vészmegállás (vészfékezés). 

• Szerelvényre járás, tolatás. 

Mozdony átvétele, kijárás a pályahálózat vágányára 

• Kijárás tárolóhelyről. 

• Átállás a pályahálózat vágányáról a kocsisorra. 

Jelzések figyelése, az Utasítások, Szabályzatok előírásainak 
alkalmazása 

• Az érvényes F.1.sz. Jelzési Utasítás, F.2.sz. Forgalmi Utasítás, F.2.sz Forgalmi 
Utasítás Függelékei; E.2.sz Fékutasítás, E.1.sz Utasítás a Vontatójármű 
személyzet részére, E.101.sz. Általános utasítás a normál nyomtávú 
villamosított vasútvonalak üzemére, E.12.sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás 
előírásainak alkalmazása. 

• Érvényben lévő Végrehajtási Utasítások, Parancskönyvi rendelkezések, 
Állásfoglalások, Mozdony kezelési útmutató előírásainak alkalmazása. 

• Szóbeli rendelkezések végrehajtása. 

• Üzem közben szükségessé váló járműre járás, tolatás. 

Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások 

• Közlekedés légfékhibával, műszaki hibával, hibaelhárítás. 

• Jelentési kötelezettség. 

Kommunikációs eszközök szabályszerű használata 

• Kommunikációs eszközök szabályszerű használata. 
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HATÓSÁGI VIZSGAFELADATOK 

Gyakorlati feladatok 

A járművezetési gyakorlati vizsga feladatrendszere a hatályos utasításoknak és az 
adott forgalmi helyzetnek megfelelő, önálló járművezetői tevékenység. A konkrét 
vizsgafeladatokat a vizsgabiztos határozza meg az adott forgalmi/műszaki helyzetnek 
megfelelően, ezek lehetnek: 

Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás 

1. Indítás sík pályán, indítás emelkedőn, lejtőn. 

2. Gyorsítás, lassítás. 

3. Sebességtartás. 

4. Célmegállás légfékkel. 

5. Vészmegállás (vészfékezés). 

6. Szerelvényre járás, tolatás. 

Mozdony átvétele, kijárás a pályahálózat vágányra 

7. Kijárás karbantartási telephelyről. 

8. Átállás pályahálózat vágányáról a kocsisorra. 

Jelzések figyelése, az Utasítások, Szabályzatok előírásainak alkalmazása 

9. Az érvényes F.1.sz. Jelzési Utasítás, F.2.sz. Forgalmi Utasítás, F.2.sz Forgalmi 
Utasítás Függelékei; E.2.sz Fékutasítás, E.1.sz Utasítás a Vontatójármű 
személyzet részére, E.101.sz. Általános utasítás a normál nyomtávú 
villamosított vasútvonalak üzemére, E.12.sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás 
előírásainak alkalmazása. 

10. Érvényben lévő Végrehajtási Utasítások, Parancskönyvi rendelkezések, 
Állásfoglalások, Mozdony kezelési útmutató előírásainak alkalmazása. 

11. Szóbeli rendelkezések végrehajtása. 

12. Üzem közben szükségessé váló járműre járás, tolatás. 

Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások 

13. Közlekedés légfékhibával, műszaki hibával, hibaelhárítás. 

14. Jelentési kötelezettség. 

Kommunikációs eszközök szabályszerű használata 

15. Kommunikációs eszközök szabályszerű használata. 
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