2022. június 14

július 06

VASÚTI TÁRSASÁGI
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL

0. módosítás
2. oldal (100)

TARTALOMJEGYZÉK
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK .......................................................................................................... 6
1.1 Alkalmazási terület ................................................................................................................. 6
1.1.1. A szabályzat területi hatálya .......................................................................................... 6
1.1.2 A szabályzat időbeli hatálya............................................................................................ 6
1.1.3 Alkalmazott rendeletek, szabályzatok .............................................................................. 6
1.2 A vasúti társaság elérhetősége ................................................................................................ 6
1.2.1. Cím, telefon, fax, email és weblap .................................................................................. 6
1.2.2. Személyes ügyfélfogadás rendje ..................................................................................... 7
1.2.3. Másodlatok kiállítása ..................................................................................................... 7
2. ALAPVIZSGÁZTATÁS ........................................................................................................................ 8
2.1 Bejelentés alapvizsgára ........................................................................................................... 8
2.1.1. Alapvizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzése ............................................................ 8
2.1.2. Alapvizsga bejelentés ..................................................................................................... 8
2.2 Alapvizsga végrehajtása ......................................................................................................... 8
2.2.1. Alapvizsga módszertana ................................................................................................. 9
2.2.2. Alapvizsga dokumentumai .............................................................................................. 9
2.2.3. Eltérés alapvizsga .......................................................................................................... 9
2.2.4. Részalapvizsga ............................................................................................................... 9
2.2.5. Alapvizsga elővizsgát követően .................................................................................... 10
2.3 Alapvizsga halasztása ............................................................................................................ 11
3. IDŐSZAKOS ÉS SORON KÍVÜLI IDŐSZAKOS VIZSGÁZTATÁS .............................................................. 12
3.1 Időszakos vizsga bejelentése ................................................................................................. 12
3.1.1. Soron kívüli időszakos vizsga bejelentése .................................................................... 12
3.2 Időszakos vizsga végrehajtása .............................................................................................. 12
3.2.1. Időszakos vizsga módszertana...................................................................................... 12
3.2.2. Soron kívüli időszakos vizsga módszertana ................................................................. 13
3.2.3. Időszakos vizsga dokumentumai .................................................................................. 13
3.2.4. Soron kívüli időszakos vizsga dokumentumai .............................................................. 13
4. VIZSGAHELYISÉGEK KÖVETELMÉNYEI ........................................................................................... 14
Írásbeli vizsgatevékenység esetén .......................................................................................... 14
Szóbeli vizsgatevékenység esetén ........................................................................................... 14
Gyakorlati vizsgatevékenység esetén ..................................................................................... 14
Számítógéppel lebonyolított vizsgatevékenység esetén .......................................................... 14
4.1. eljárás, ha a vizsgahelyiségek komfortja, felszereltsége nem megfelelő .......................... 14
5. VIZSGABIZTOS FELADATAI ............................................................................................................. 15
5.1 Vizsga előkészítése ................................................................................................................. 15
5.2 Vizsga megkezdése ................................................................................................................ 15
5.2.1. Vizsgázók tájékoztatása ................................................................................................ 15
5.2.2. Vizsgázók személyazonosságának ellenőrzése, nyilatkozatok kitöltetése .................... 15
5.3 Vizsga lefolytatása ................................................................................................................. 15
5.3.1. Szóbeli és gyakorlati vizsga ......................................................................................... 15
5.3.2. Írásbeli vizsga .............................................................................................................. 16
5.3.3. Számítógépes vizsga ..................................................................................................... 16
5.3.3. Gyakorlati vizsga.......................................................................................................... 17
5.4 Vizsgaeredmények rögzítése, vizsgadokumentumok előállítása, átadása ........................ 17
5.5 Rendkívüli események kezelése ............................................................................................ 17
ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!
KINYOMTATÁST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A DOKUMENTUM AKTUALITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE!

HR040300SZ01_008 - 0. verzió

VASÚTI TÁRSASÁGI
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL

0. módosítás
3. oldal (100)

6. RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE .............................................................................................. 17
7. TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSA ......................................................................................................... 18
8. MÁS VASÚTI TÁRSASÁGNÁL TÁRSASÁGI VIZSGÁKON SZERZETT KÉPESÍTÉSEK ELISMERÉSE ........... 18
9. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ................................................................................................................... 18
10.
A VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA ELJÁRÁS ............................... 18
MELLÉKLETEK ............................................................................................................................... 19
1. melléklet - Büntetőjogi nyilatkozat (HR040300SZ01_005) .................................................. 19
2. melléklet - Másodlat kiállítási kérelem (HR040300SZ01_009) ........................................... 21
3. melléklet - Távolmaradási kérelem (HR040300SZ01_010) ................................................. 23
4. melléklet - Alapvizsga jegyzőkönyv (HR040300SZ01_011) ................................................. 25
5. melléklet - Alapvizsga vizsgaigazolás (HR040300SZ01_012) .............................................. 27
6. melléklet - Időszakos vizsga jegyzőkönyv (HR040300SZ01_013) ....................................... 29
FÜGGELÉKEK ................................................................................................................................. 31
1. FÜGGELÉK: Helyismeret: ISD DUNAFERR – DUTRADE Zrt. saját célú vasúti
pályahálózat Dunaújváros V01-VT2022/1 ......................................................................... 31
1.1. Vizsga leírása és módszertana ................................................................................................ 31
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 31
1.2. Tudásanyag............................................................................................................................. 31
1.3. Vizsgakérdések ....................................................................................................................... 32
1.4. A„megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények ............................................... 32
2. FÜGGELÉK: Helyismeret: ISD DUNAFERR Kikötő Dunaújváros V01-VT2022/1 ....... 34
2.1.Vizsga leírása és módszertana ................................................................................................. 34
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 34
2.2. Tudásanyag............................................................................................................................. 34
2.3. Vizsgakérdések ....................................................................................................................... 35
2.4. A „megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények .............................................. 35
3. FÜGGELÉK: Helyismeret: ISD DUNAFERR saját célú vasúti pályahálózat
Dunaújváros V01-VT2022/1 ................................................................................................ 37
3.1.Vizsga leírása és módszertana ................................................................................................. 37
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 37
3.2.Tudásanyag.............................................................................................................................. 37
3.3.Vizsgakérdések ........................................................................................................................ 38
3.4. A „megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények .............................................. 38
4. FÜGGELÉK: Típusismeret: 288H (A21, M28H, 288H, 289H mechanikus és hidraulikus)
sorozatú mozdony V01-VT2022/1 ....................................................................................... 40
4.1. Vizsga leírása és módszertana ................................................................................................ 40
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 40
4.2. Tudásanyag............................................................................................................................. 40
4.3. Vizsgakérdések ....................................................................................................................... 42
4.4. A „megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények .............................................. 44
ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!
KINYOMTATÁST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A DOKUMENTUM AKTUALITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE!

HR040300SZ01_008 - 0. verzió

VASÚTI TÁRSASÁGI
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL

0. módosítás
4. oldal (100)

5. FÜGGELÉK: Típusismeret: 319H (A23, M31) sorozatú mozdony V01-VT2022/1.......... 45
5.1. A vizsga leírása és módszertana ............................................................................................. 45
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 45
GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG ............................................................................................ 45
5.2. Tudásanyag............................................................................................................................. 45
5.3. Vizsgakérdések ....................................................................................................................... 47
5.4. A „megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények ............................................. 49
6. FÜGGELÉK: Típusismeret: 438 H (478H, 439H, A29) sorozatú mozdony V01-VT2022/1
......................................................................................................................................... 50
6.1. A vizsga leírása és módszertana ............................................................................................. 50
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 50
GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG ............................................................................................ 50
6.2. Tudásanyag............................................................................................................................. 50
6.3. Vizsgakérdések ....................................................................................................................... 52
6.4. A „megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények .............................................. 54
7.

FÜGGELÉK: Infrastruktúra: Biztosítóberendezési forgalmi (Sajátcélú Vasúti
Pályahálózat Szolgálati Utasítás és kapcsolódó szabályozások) ISD DUNAFERR,
Dunaújváros V01-VT2022/1 ................................................................................................ 55
7.1. A vizsga leírása és módszertana ............................................................................................. 55
ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 55
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 55
7.2. Tudásanyag............................................................................................................................. 55
7.3. Vizsgaanyag ........................................................................................................................... 59
7.4. A „megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények .............................................. 63
8. FÜGGELÉK: Infrastruktúra: Vasúti munkavezető (Sajátcélú Vasúti Pályahálózat
Szolgálati Utasítás és kapcsolódó szabályozások) ISD DUNAFERR, Dunaújváros V01VT2022/1 ............................................................................................................................... 64
8.1. A vizsga leírása és módszertana ............................................................................................. 64
ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 64
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 64
8.2. Tudásanyag............................................................................................................................. 64
8.3. Vizsgaanyag ........................................................................................................................... 70
8.4. A „megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények .............................................. 76
9. FÜGGELÉK: Infrastruktúra: Jelzőőr (Sajátcélú Vasúti Pályahálózat Szolgálati Utasítás
és kapcsolódó szabályozások) ISD DUNAFERR, Dunaújváros V01-VT2022/1............. 77
9.1. A vizsga leírása és módszertana ............................................................................................. 77
ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 77
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 77
9.2. Tudásanyag............................................................................................................................. 77
9.3. Vizsgaanyag ........................................................................................................................... 80
9.4. A „megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények .............................................. 83

ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!
KINYOMTATÁST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A DOKUMENTUM AKTUALITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE!

HR040300SZ01_008 - 0. verzió

VASÚTI TÁRSASÁGI
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL

0. módosítás
5. oldal (100)

10. FÜGGELÉK: Infrastruktúra: Kocsirendező (Sajátcélú Vasúti Pályahálózat Szolgálati
Utasítás és kapcsolódó szabályozások) ISD DUNAFERR, Dunaújváros V01-VT2022/1 ..
......................................................................................................................................... 84
10.1. A vizsga leírása és módszertana ........................................................................................... 84
ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 84
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG .................................................................................................. 84
10.2. Tudásanyag........................................................................................................................... 84
JELZÉSI ÉS FORGALMI ISMERETEK ............................................................................................. 84
10.3. Vizsgaanyag ......................................................................................................................... 92
10.4. A „megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények .......................................... 100

ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!
KINYOMTATÁST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A DOKUMENTUM AKTUALITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE!

HR040300SZ01_008 - 0. verzió

VASÚTI TÁRSASÁGI
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL

0. módosítás
6. oldal (100)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 ALKALMAZÁSI TERÜLET
A vasúti társaság biztonságirányítási rendszerében meghatározott munkakörökben foglalkoztatott
személyekre (továbbiakban: vizsgázókra), továbbá a vasúti társaság részére az erre vonatkozó
szerződés, megállapodás vagy megbízás alapján képzést végző képző szervezetekre (továbbiakban:
képző szervezet), illetve a vasúti társaság részére erre vonatkozó szerződés vagy megbízás alapján
vasúti társasági vizsgáztatást végző vizsgabiztosokra (továbbiakban: vizsgabiztos) terjed ki.
1.1.1. A szabályzat területi hatálya
A vasúti társaság tulajdonában vagy használatában lévő vasútüzemi területekre, továbbá a vasúti
társaság által szervezett vizsgák - a vizsgabejelentésben rögzített – helyszínein hatályos.
1.1.2 A szabályzat időbeli hatálya
A vasúti társaság a jelen szabályzatot a hatályba léptetést követően 15 napon belül a weboldalán
közzéteszi és azt annak módosításáig, vagy visszavonásáig érvényben tartja.
1.1.3 Alkalmazott rendeletek, szabályzatok
 19/2011. NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő
munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és
képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti
járművezetői gyakorlat szabályairól a (továbbiakban: R.).
 E. 101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére
 HR-04-03 AZ ISD DUNAFERR Zrt. oktatási- és képzési folyamatainak szabályozása
 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről
és az egészségügyi vizsgálat rendjéről
 KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és
Eljárási Rend)
1.2 A VASÚTI TÁRSASÁG ELÉRHETŐSÉGE
1.2.1 Cím, telefon, fax, email és weblap
Vasúti társaság neve:
Cím:
Levélcím:
Telefon
Fax:
email:
weblap:

ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
2401 Dunaújváros, Pf. 110.
+36 (25) 584 000
+36 (25) 584 001
dunaferr@isd-dunaferr.hu
http://dunaferr.hu
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1.2.2 Személyes ügyfélfogadás rendje
Az ügyintézés helye:

Humán Erőforrás Fejlesztési Osztály
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

Az ügyfélfogadás ideje:

Munkanapokon 7:00 – 15:00-ig

1.2.3 Másodlatok kiállítása
A Másodlat kiállítási kérelem (HR040300SZ01_009) feljegyzésen nyújtható be. A kitöltött
Másodlat kiállítási kérelmet (HR040300SZ01_009) a vasúti társaságnak címezve postai úton kell
megküldeni.
A másodlatokon fel kell tüntetni:
 „MÁSODLAT Kiállítva a vasúti társaság nyilvántartása alapján. A kiadmány hiteléül:”
szöveget,
 a másodlat kiállításának dátumát,
 a kiadmányozó aláírását,
 a kiadmányozó bélyegzőjének lenyomatát.
A Vizsgajegyzőkönyvek (HR040300SZ01_011, HR040300SZ01_013) és a Vizsgaigazolás
(HR040300SZ01_012) másodlatok a vizsgabiztos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül is
érvényesek.
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2. ALAPVIZSGÁZTATÁS
2.1 BEJELENTÉS ALAPVIZSGÁRA
Az R. szerint a vasúti társasági alapvizsgáztatás a hatóságnak is megküldött jelen Vasúti társasági
vizsgaszabályzat és eljárásrend az ISD DUNAFERR Zrt.-nél szabályozás előírásai alapján történik.
2.1.1 Alapvizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzése
Az alapképzést végző képzőszervezet, vagy annak megszűnését követően a bejelentés feltételeinek
megfelelő másik szervezet az alapvizsgára bocsátás előtt ellenőrzi a képzésen való részvétel
bemeneti feltételének meglétét, a képzésen való hiányzásokkal vett részvételének és a kötelező
gyakorlatok, beszámolások sikeres teljesülését, valamint a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a
vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben
támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről 1. melléklet (A)
táblázatában szereplő közlekedés biztonságával összefüggő munkaköréből érvényes hatósági
orvosi véleményezés igazolja egészségügyi alkalmatosságát. A bejelentés feltételeit a vasútüzemvezető vagy megbízottja szúrópróbaszerűen ellenőrzi, eltérés esetén bekéri a szükséges igazoló,
vagy hiányzó okmányokat, melyet megküld a Humán Erőforrás Fejlesztési Osztály felé, aki az így
beérkezett vizsgaigényeket összesíti.
2.1.2 Alapvizsga bejelentés
A vasúti társasági alapvizsgák esetében a bejelentéseket az elektronikus nyilvántartási rendszerben a
vizsgabiztos feltüntetésével a vizsga időpontját megelőzően az R.-ben meghatározott határidőt
figyelembe véve rögzíteni kell. A vizsgabiztost a vasútüzem-vezető jelöli ki. Az elektronikus
vizsgabejelentő felületen a vizsgabejelentést a vasútüzem-vezető által megadott helyszín, időpont és
vizsgabiztos figyelembevételével a Humán Erőforrás Fejlesztési Osztály adott munkavállalója, vagy
a képző szervezet végzi. A vizsgabejelentés rögzítését végző a vizsgák helyszínéről, időpontjáról a
hatóságot e-mailben értesíti.
2.2 ALAPVIZSGA VÉGREHAJTÁSA
A vizsga lebonyolításának részletes szabályait jelen szabályozás Függelékek része tartalmazza. A
vizsga megkezdése előtt a vizsgázó köteles személyazonosságát a vizsgáztatónál, a vizsgabizottság
elnökénél igazolni (érvényes személyi igazolvány vagy más, a személyazonosságot igazoló
fényképes igazolvány). Összetett vizsga esetén gyakorlati vizsgára csak sikeres írásbeli, illetve
sikeres szóbeli vizsga után bocsátható a vizsgázó. Az írásbeli vizsga feladatait a vasútüzem-vezető
állítja össze. Az írásbeli vizsga közben a vizsgázók folyamatos felügyeletéről gondoskodni kell.
Meg nem engedett segédeszközök használata esetén a vizsgázót a vizsgán való további részvételből
ki kell zárni, és a vizsga megismétlésére kell utasítani.
A vizsgabiztosi kijelölést követően a vasúti társaság elektronikus formájában megküldi a
vizsgáztatási tevékenységhez szükséges feladatsorokat vagy tesztlapokat és azok megoldó kulcsait a
vizsgabiztos részére, a vizsga lebonyolításához szükséges mennyiségű papír alapú dokumentumok
előállítása a vizsgabiztos feladata. Az átvett vizsgafeladatokat a vizsga befejezését követően a
vizsgabiztos a vasúti társaság részére a vizsga napján átadja. A vizsgabiztos a részére átadott
feladatlap, tesztlap vagy javítókulcs elvesztésről, sérüléséről a vasúti társaságot haladéktalanul
köteles e-mail útján értesíteni. Az értesítést a vizsgabiztosi kijelölést feladó e-mail címére,
válaszlevél formájában kell megküldeni. Az értesítés vételét követően a feladatlapok, tesztlapok
ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!
KINYOMTATÁST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A DOKUMENTUM AKTUALITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE!

HR040300SZ01_008 - 0. verzió

VASÚTI TÁRSASÁGI
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL

0. módosítás
9. oldal (100)

megsemmisítésre kerülnek, a vizsgázók részére a következő vizsgabiztosi kijelölés alkalmával új
feladatsorokat, tesztlapokat kell összeállítani.
2.2.1 Alapvizsga módszertana
Az R. 3. mellékletében szereplő a Vasúti társaság által lebonyolított vizsgák esetében:
 A kocsirendezői, a jelzőőri, a vasúti munkavezetői és a biztosítóberendezési forgalmi
képzéseihez kapcsolódó vizsgák eseteiben az elméleti rész összetetten írás és szóbeli
vizsgatevékenység.
 A vasúti járműismereti modulok típusismeret modul vizsgáihoz tartozó alapvizsga
módszertana szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység.
 A vasúti pályahálózat-ismereti modulok közül a vonal- és állomásismeret modul vizsgáihoz
tartozó alapvizsga módszertana szóbeli vizsgatevékenység.
2.2.2 Alapvizsga dokumentumai
Az írásbeli vizsgadolgozatokat a vizsgát lebonyolító az ügyviteli szabályoknak megfelelően 1 évig
köteles
megőrizni.
Az
alapvizsgáról
2
példányban
Alapvizsga
jegyzőkönyvet
(HR040300SZ01_011) kell felvenni. A sikeres alapvizsga eredményéről Alapvizsga vizsgaigazolást
(HR040300SZ01 _012) kell kiállítani 1 példányban. A vizsgajegyzőkönyveket és az igazolást a
vizsgáztatónak kell elkészítenie. A vizsga szervezőjének a vizsga eredményéről a munkavállalót az
Alapvizsga vizsgaigazolás (HR040300SZ01 _012) kitöltött feljegyzés megküldésével kell
értesítenie. Az alapvizsga jegyzőkönyv egyik példányát a képző szervezet, második példányát az
illetékes munkáltatói jogkörgyakorló köteles megőrizni.
2.2.3 Eltérés alapvizsga
A vasúti társaság a vasútbiztonsági szabályok megváltozását követően új képzési program alapján
megkezdi azoknak a munkavállalóknak a képzését, akiknek a biztonsági szabályok változása a
munkakörükre vonatkozó képzési programban meghatározott ismeretanyag változását eredményezi,
és a biztonsági szabályok ismerete a munkavégzésük feltétele, és annak alkalmazását csak a
biztonságos üzemeltetéshez szükséges létszámú munkavállaló sikeres vizsgája után kezdheti meg.
Az eltérés alapvizsgák és javítóvizsgáik a megváltozott biztonsági szabályok mennyiségének
figyelembevételével számítógép alapú tesztvizsga. A képzést csak olyan vasútszakmai oktató
végezheti, aki a módosítást megelőzően már rendelkezett az adott biztonsági szabályzatra
vonatkozóan képesítéssel. Az alapvizsgáztatást csak olyan, már vizsgabiztosi névjegyzékben
szereplő vizsgabiztos végezheti, aki a módosítást megelőzően már vizsgáztatott az adott biztonsági
szabályzat ismeretanyagából.
2.2.4 Részalapvizsga
Részalapvizsga alkalmazását a vasúti társaság abban az esetben teszi lehetővé, ha a vizsgához
kapcsolódó Képzési program tartalmazza a részalapvizsga lehetőségét, továbbá meghatározza az
ahhoz tartozó ismereteket is. Részalapvizsgára történő bejelentése során az alapvizsga bejelentés
feltételeinek való megfelelést kell figyelembe venni és azoknak teljesülése után lehet csak a
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bejelentést megtenni. A részalapvizsga eljárása során a vizsga szóbeli része, csak sikeres írásbeli
vizsgatevékenységet követően kezdhető meg, melynek követelménye megegyezik az ahhoz tartozó
alapvizsga követelményrendszerével. A sikeres vizsgatevékenységek ismereteiből ismételten
vizsgázni nem kell, azt eredményének figyelembe vételével teljesítettnek kell tekinteni. Ugyanakkor
sikertelenek kell tekinteni azt a vizsgatevékenységet, melyben a vizsgázó úgy teljesít, vagy távol
marad a vizsgától, melynek javítására nincs lehetőség.
2.2.5 Alapvizsga elővizsgát követően
Az elővizsgát követő alapvizsgákra vonatkozó eltérő szabályokat az új vagy átalakított vasútipálya, jármű, esetében alkalmazandó.
Új vasúti pálya, vasúti biztosító berendezés építése, vagy ezek átalakítása során
A hatósági használatbavételi engedély kiadásáig a vasúti társaság erre vonatkozóan előképzési
programot dolgoz ki, melyet a vasúti társaság vasútüzem-vezetője jóváhagyás után megküld a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnak. A vasúti társaság az előképzési program alapján
megszervezi a vizsgabiztosok, a vasútszakmai oktatók, és a munkavállalók részére a vasúti
pályahálózat-ismeretre vonatkozó elméleti képzést, majd lefolytatja az elővizsgát és arról a sikeres
vizsgázóknak elővizsga-igazolást állít ki, mely az azt követő alapvizsgáig, de legfeljebb egy évig
érvényes.
A képzést bármely vasútszakmai oktató végezheti, akinek vasúti pályahálózat-ismereti vagy
forgalmi képesítése van, de az elővizsgán vizsgabiztosként olyan, már vizsgabiztosi névjegyzékben
szereplő vizsgabiztos szerepelhet, aki a képzésen maga is részt vett. A sikeres elővizsgát tett
munkavállalókat a vasúti társaság, bejelenti a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont,
(Vasúti Vizsgaszervezési Osztályának).
Az elővizsgát követően vonalismeret alapvizsga csak a vizsgához kapcsolódó vizsgamegnevezés
meghatározását követően szervezhető. A vizsgaelnevezés meghatározását követően a vasúti
társaság a képzéshez az R. előírásai alapján képzési programot készít. Azon munkavállalók, akik a
előképzési programot teljesítették és sikeres elővizsgát tettek, a vizsgamegnevezés meghatározását
követő alapképzés teljesítése nélkül is bejelenthetőek a kapcsolódó alapvizsgára. Más egyéb esetben
csak az alapképzés teljesítését követően jelenthetőek be a résztvevők az alapvizsgára az arra
vonatkozó jelen utasításban írottak alapján
Új vagy átalakított vasúti jármű esetén
Az új vasúti jármű típusengedélyezését, vagy vasúti jármű átalakítási engedélyezését követően a
vasúti társaság előzetes képzési programot készít, melyet megküld hatóság részére. Az engedély
kiadásáig a vasúti társaság erre vonatkozóan előképzési programot dolgoz ki. Az előképzési
program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, a vasútszakmai oktatók, és a munkavállalók részére
a vasúti járműismeretre vonatkozó elméleti képzést, melynek megtartásához nem szükséges
vasútszakmai oktató és a vasúti társaság a képzést követően elővizsgát szervez és a sikeres
vizsgázóknak ad ki elővizsga-igazolást, mely az azt követő alapvizsgáig, de legfeljebb egy évig
érvényes. A vizsgát lebonyolító vizsgabiztosnak nem kell a vizsgabiztosi névjegyzékben
szerepelnie.
Az elővizsgát követően vonalismeret alapvizsga csak a vizsgához kapcsolódó vizsgamegnevezés
meghatározását követően szervezhető. A vizsgaelnevezés meghatározását követően a vasúti
társaság a képzéshez az R. előírásai alapján képzési programot készít.
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Azon munkavállalók, akik a előképzési programot teljesítették és sikeres elővizsgát tettek, a
vizsgamegnevezés meghatározását követő alapképzés teljesítése nélkül is bejelenthetőek a
kapcsolódó alapvizsgára. Más egyéb esetben csak az alapképzés teljesítését követően jelenthetőek
be a résztvevők az alapvizsgára az arra vonatkozó jelen utasításban írottak alapján
2.3 ALAPVIZSGA HALASZTÁSA
A R. 18.§. (8) A képzésben részt vevő indokolt esetben az alapvizsga halasztását kérheti. A
halasztás iránti kérelmet a vizsgaközpont akkor fogadja el, ha a képzésben részt vevő rajta kívülálló
okból vagy egyéb méltányolható körülmény alapján kéri a halasztást. Az engedélyezett halasztás
időtartama az egy évet nem haladhatja meg.
A halasztás iránti kérelmet a képzés befejezésének napjáig az Alapvizsga halasztási kérelem a
Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és Eljárás Rend 6.3. melléklet szerinti nyomtatványon lehet
előterjeszteni. A kérelmező a halasztás iránti kérelméről a képzőszervezetet köteles értesíteni.
Az alapvizsga halasztási kérelmet két példányban kell kitölteni, és a vizsgaközpont vezetőjének
címezve személyesen ügyfélfogadási időben a vizsgaközpont ügyfélszolgálatán lehet leadni, vagy
postai úton a vizsgaközpont címére (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) megküldeni.
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3. IDŐSZAKOS ÉS SORON KÍVÜLI IDŐSZAKOS VIZSGÁZTATÁS
3.1 IDŐSZAKOS VIZSGA BEJELENTÉSE
A vasúti társasági időszakos vizsgák esetében a bejelentéseket az elektronikus nyilvántartási
rendszerben a vizsgabiztos feltüntetésével a vizsga időpontját megelőzően - az R.-ben
meghatározott határidőt figyelembe véve - rögzíteni kell. A vizsgabiztost a vasútüzem-vezető jelöli
ki. Az elektronikus vizsgabejelentő felületen a vizsgabejelentést - a vasútüzem-vezető által
megadott helyszín, időpont és vizsgabiztos figyelembevételével - a Humán Erőforrás Fejlesztési
Osztály munkavállalója, vagy a képző szervezet végzi. A vizsgabejelentés rögzítését végző a
vizsgák helyszínéről, időpontjáról a hatóságot e-mailben értesíti.
3.1.1 Soron kívüli időszakos vizsga bejelentése
A munkavállalót soron kívüli időszakos vizsgára a munkáltató jelentheti be, az R.-ben a
meghatározott határidők betartásával. Hosszas távollétet követő soron kívüli időszakos vizsga
bejelentéskor közölni kell, hogy a munkavállaló az elmulasztott oktatásait bepótolta az R.-nek
megfelelően és, amennyiben az VIDO rendszerben nincs hatósági forgalmi vizsga kvalifikáció
rögzítve a munkavállalónak, akkor az adott alapvizsga igazolást és az utolsó Időszakos vizsga
jegyzőkönyvet (HR040300SZ01_013) is mellékelni kell a vizsgabejelentéshez.
3.2 IDŐSZAKOS VIZSGA VÉGREHAJTÁSA
A vizsgabiztosi kijelölést követően a vasúti társaság elektronikus formájában megküldi a
vizsgáztatási tevékenységhez szükséges feladatsorokat vagy tesztlapokat és azok megoldó kulcsait a
vizsgabiztos részére, a vizsga lebonyolításához szükséges mennyiségű papír alapú dokumentumok
előállítása a vizsgabiztos feladata. Az átvett vizsgafeladatokat a vizsga befejezését követően a
vizsgabiztos a vasúti társaság részére a vizsga napján átadja. A vizsgabiztos a részére átadott
feladatlap, tesztlap vagy javítókulcs elvesztésről, sérüléséről a vasúti társaságot haladéktalanul
köteles e-mail útján értesíteni. Az értesítést a vizsgabiztosi kijelölést feladó e-mail címére,
válaszlevél formájában kell megküldeni. Az értesítés vételét követően a feladatlapok, tesztlapok
megsemmisítésre kerülnek, a vizsgázók részére a következő vizsgabiztosi kijelölés alkalmával új
feladatsorokat, tesztlapokat kell összeállítani.
3.2.1 Időszakos vizsga módszertana
Az R. 3. melléklet V. fejezet 2.2. pont 2. sorszámú vizsgákhoz tartozó időszakos vizsgák esetében
Az időszakos vizsga típusismeret vizsgarészből áll, a vizsga alkalmával, szóbeli
vizsgatevékenységgel kell meggyőződni a vizsgázók szükséges ismeretének meglétéről. A vizsgán,
a számon kért ismeret anyaga megegyezik az alapvizsga ismeretanyagával. A vizsga a vasúti
társaság vasútüzem-vezetője, vagy általa megbízott szervezet által készített (a vasúti társaság
vasútüzem-vezetője által jóváhagyott) összeállított kérdésekből áll, melyből a vizsgázónak vasúti
vontatójármű típusonként 4 kérdést kell megválaszolnia.
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Az R. 3. melléklet V. fejezet 3.2. pont 3. sorszámú vizsgákhoz tartozó időszakos vizsgák esetében
Az időszakos vizsga állomásismeret vizsgarészből áll, a vizsga alkalmával, szóbeli
vizsgatevékenységgel kell meggyőződni a vizsgázók szükséges ismeretének meglétéről. A vizsgán,
a számon kért ismeret anyaga megegyezik az alapvizsga ismeretanyagával. A vizsga a vasúti
társaság vasútüzem-vezetője, vagy általa megbízott szervezet által készített (a vasúti társaság
vasútüzem-vezetője által jóváhagyott) összeállított kérdésekből áll, melyből a vizsgázónak
szolgálati helyenként 4 kérdést kell megválaszolnia.
Az R. 3. melléklet I/A. fejezet 2., 4., 5., 11. sorszámú vizsgákhoz tartozó időszakos vizsgák
esetében
Az időszakos vizsga infrastruktúra vizsgarészből áll. A vizsgán, a számon kért ismeretanyag
megegyezik az alapvizsga ismeretanyagával. A vizsga a vasúti társaság vasútüzem-vezetője, vagy
általa megbízott szervezet által készített (a vasúti társaság vasútüzem-vezetője által jóváhagyott)
15 kérdést tartalmazó írásbeli (számítógépes tesztvizsga). A kérdésekre adott helyes válaszok értéke
1 pont. A teszt kitöltésére 10 perc áll rendelkezésére. Ahhoz, hogy a vizsgát sikeresnek lehessen
minősíteni a kérdésekre adott helyes válaszok a kérdések legalább 75 %-át el kell érnie.
3.2.2 Soron kívüli időszakos vizsga módszertana


A R. 27. § (2), 31. § (6) és a 27. § (2) bekezdésére – a R. 35. § szakaszában meghatározott
honosítást követő első vizsga alkalmával a soron kívüli időszakos vizsgákon jelen
szabályzat 3.2.1. pontban és



a R. 22. § (3) által meghatározott soron kívüli időszakos vizsgákon a szabályozás 2.2.1.
pontban meghatározottak szerint kell eljárni.

3.2.3 Időszakos vizsga dokumentumai
Az időszakos vizsga jegyzőkönyv adattartalmát az Időszakos vizsga jegyzőkönyv (HR040300SZ01
_013) feljegyzés tartalmazza. Az Időszakos vizsga jegyzőkönyvet (HR040300SZ01 _013) 3
példányban kell előállítani, egy példányát a munkavállaló, egy példányát az illetékes munkáltatói
jogkörgyakorló, a harmadik példányt a Humán Erőforrás Fejlesztési Osztály köteles megőrizni.
3.2.4 Soron kívüli időszakos vizsga dokumentumai
A soron kívüli időszakos vizsga jegyzőkönyv adattartalmát az Időszakos vizsga jegyzőkönyv
(HR040300SZ01 _013) feljegyzés tartalmazza. Az Időszakos vizsga jegyzőkönyvet (HR040300SZ01
_013)
3 példányban kell előállítani, egy példányát a munkavállaló, egy példányát az illetékes munkáltatói
jogkörgyakorló, a harmadik példányt a Humán Erőforrás Fejlesztési Osztály köteles megőrizni.
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4. VIZSGAHELYISÉGEK KÖVETELMÉNYEI
A vizsgahelyiségek komfortjával és felszereltségével szemben támasztott minimális feltételek az
R. 8. mellékletében foglaltakkal megegyeznek. A vizsgáztatásra biztosított helyiségnek a
vizsgáztatáshoz szükséges mértékben világosnak, megfelelő hőmérsékletűnek, bútorzatnak és
tisztának kell lennie. A helyszínen kiszolgáló helyiségnek (WC és mosdó) is kell lenni. A
vizsgaeredmények rögzítéséhez és a vizsgához kapcsolódó nyilatkozatok, okmányok
kinyomtatásához szükséges eszközöket, anyagokat, internetkapcsolatot valamint az eszközök
működtetéséhez szükséges áramforrást biztosítani kell. A megfelelő vizsgahelyszín és annak
megfelelő felszereltségének biztosítása a Humán Erőforrás Fejlesztési Osztály feladata és
kötelessége.
Írásbeli vizsgatevékenység esetén
Az egy időpontra bejelentett vizsgázók létszámának megfelelő tanulóasztalok vagy padok és
székek. A vizsgabiztos részére oktatói asztal, szék, továbbá megfelelő mennyiségű ruhafogas.
Szóbeli vizsgatevékenység esetén
Az egyszerre vizsgázók létszámának megfelelő tanulóasztalok vagy padok és székek. A
vizsgabiztos részére oktatói asztal és szék. A vizsgahelyiségen kívül várakozó helyiség, továbbá
megfelelő mennyiségű ruhafogas.
Gyakorlati vizsgatevékenység esetén
Szükség szerint várakozó helyiség.
Számítógéppel lebonyolított vizsgatevékenység esetén
Az egy időpontra bejelentett vizsgázók létszámának megfelelő tanulóasztalok vagy padok, székek,
számítógépek és az ezek működtetéséhez szükséges áramforrás. A vizsgabiztos részére oktatói
asztal és szék, továbbá megfelelő mennyiségű ruhafogas.
4.1. ELJÁRÁS, HA A VIZSGAHELYISÉGEK KOMFORTJA, FELSZERELTSÉGE NEM MEGFELELŐ
Ha a vizsgabiztos a vizsgahelyiséggel kapcsolatban megállapítja, hogy annak komfortja vagy
felszereltsége nem megfelelő, ezt a tényt jelzi a vizsgahelyiséget biztosító Humán Erőforrás
Fejlesztési Osztály jelen lévő kapcsolattartójával. Ha a kifogásolt vizsgahelyiség 60 percen belül
nem áll rendelkezésre megfelelő módon, akkor a vizsga elmarad. A vizsga elmaradása esetén a
vizsga újabb bejelentést követően, az R.-ben meghatározott bejelentési határidők
figyelembevételével) megfelelő vizsgahelyiség biztosítása esetén tartható meg. A vizsga elmaradása
esetén a vizsgázóknak eredmény nem kerül rögzítésre, jegyzőkönyv nem kerül kiállításra, az új
vizsga pótvizsgaként kerül elszámolásra. Fentiek szerint kell eljárni, ha a vizsgához szükséges
berendezés, jármű nem áll rendelkezésre, vagy a megjelölt vizsgahelyszínről nem közelíthető meg.
A vizsga elmaradásáról, illetve az elmaradás okáról a vasútüzem-vezetőt értesíteni kell.
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5. VIZSGABIZTOS FELADATAI
5.1 VIZSGA ELŐKÉSZÍTÉSE
A vizsgabiztos az előzetesen a vizsgabiztosi kijelölés alkalmával elektronikus formában megkapott
vizsgafeladatokat, azok megoldó kulcsait a szükséges mennyiségben a vizsga kezdetének
időpontjára biztosítja.
5.2 VIZSGA MEGKEZDÉSE
A tájékoztató megkezdését követően érkező vizsgázókat már nem szabad fogadni, a vizsgájukat
nem kezdhetik meg.
5.2.1 Vizsgázók tájékoztatása
A vizsga megkezdése előtt a vizsgabiztos egyezteti a vizsgázók névsorát a vizsgán megjelentekkel,
majd a rövid bemutatkozást és üdvözlést követően tájékoztatót tart a vizsgával kapcsolatos
tudnivalókról:
 a vizsga neve, típusa,
 a vizsga helye, időtartama, lebonyolításának módja,
 írásbeli vizsgához kapcsolódó előírások,
 segédeszköz használat lehetősége,
 pontozás, értékelés,
 felfüggesztés, eltiltás.
5.2.2 Vizsgázók személyazonosságának ellenőrzése, nyilatkozatok kitöltetése
A tájékoztatót követően a vizsgabiztos a vizsgázó (a megjelent személy) személyazonossága
igazolására alkalmas hatósági igazolványa alapján ellenőrzi személyazonosságát, valamint a
Büntetőjogi nyilatkozaton (HR040300SZ01_005) az adatok helyességét. A vizsgabiztos
megállapítja, hogy a megjelent személy azonos vagy nem azonos a vizsgára bejelentett személlyel.
Ha a megjelent személy nem azonos a vizsgára bejelentett személlyel (Pl. csak névazonosság), vagy
az azonosság megállapítható, de adatai pontatlanok, a vizsgabiztos a Humán Erőforrás Fejlesztési
Osztály munkavállalójával, szükség esetén a vasútüzem-vezetővel egyeztet. Ugyanígy kell eljárni,
ha a vizsgázók névsorában nem szereplő személy jelent meg a vizsgán. A vizsgabiztos a
Büntetőjogi nyilatkozat (HR040300SZ01_005) tartalmát a vizsgázó általi kitöltés után ellenőrzi,
hogy a nyomtatvány megfelelően került-e kitöltésre.
5.3 VIZSGA LEFOLYTATÁSA
5.3.1 Szóbeli és gyakorlati vizsga
A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabiztos ismerteti a vizsgázókkal, a szóbeli vizsgával
kapcsolatos tudnivalókat, majd a résztvevőket kiküldi két vizsgázó kivételével és velük megkezdi a
szóbeli vizsgáztatási eljárást. Első lépésben a vizsgabiztos meggyőződik a vizsgázók
személyazonosságáról, majd felszólítja őket a szóbeli vizsga kérdéseit tartalmazó tételek kihúzására
és 15 perc felkészülési időt biztosít a kihúzott tételek kifejtésére. A felkészülési idő elteltével az
egyik vizsgázó tetszőleges sorrendben megválaszolja a kihúzott tétel kérdéseit, amikor a
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vizsgabiztos megbizonyosodott róla, hogy a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését azt elfogadja, vagy
a vizsgát tovább folytatva kiegészítő kérdések feltevésével győződik meg a vizsgázó témában való
tájékozottságáról. A vizsga befejeztével a vizsgabiztos szóban röviden, érthetően értékeli a vizsgán
elhangzottakat és a vizsgázóval közli annak érdemi eredményét.
Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy a szóbeli vizsgáját írásban teljesítse a vizsgatétel kihúzása
után, külön ültetve kell 30 perc alatt elkészítenie a kérdésekre való válaszadását. Az írásos
válaszadás befejeztével a vizsgabiztos elolvassa és azt követően a szóbeli vizsgához hasonlóan
értékeli azt a vizsgázó számára.
Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy a gyakorlati vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tegyen, két
vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez 2 x 15 perc áll
rendelkezésére, mely alatt a vizsgatermet nem hagyhatja el.
5.3.2 Írásbeli vizsga
A vizsgázókat úgy kell ültetni, hogy az egymás mellett ülők eltérő tesztlapot, feladatlapot töltsenek
ki, vagy eltérő feladatsorra válaszoljanak, továbbá a tesztlapok, feladatlapok kitöltésében,
vizsgadolgozat írásában egymást ne zavarják. A vizsgabiztos az írásbeli dolgozatokon ellenőrzi a
személyes adatok (név, születési hely, születési idő), a vizsga megnevezésének és a csoport jelének
meglétét. Kifejtős írásbeli vizsgák esetén a fentieken felül fel kell tüntetni a kiadott lapok számát is.
A tesztlapok, feladatlapok kitöltése, vizsgadolgozatok írása alatt a vizsgabiztos a rendelkezésre álló
időt figyelembe véve válaszolhat a vizsgázók által feltett, vizsgával kapcsolatos kérdésekre,
azonban olyan választ, jelzést nem adhat, illetve olyan magatartást nem tanúsíthat, amely
befolyásolja a vizsgázó tudásának objektív felmérését.
A tesztlap, feladatlap és vizsgadolgozat értékelését csak a vizsgára kijelölt vizsgabiztos végezheti.
Az értékelés valamennyi tesztlap visszaadása előtt csak abban az esetben kezdhető el, amennyiben a
vizsga rendje továbbra is megtartható. A tesztlap, feladatlap és vizsgadolgozat értékelését piros
színnel író toll használatával kell elvégezni. Tesztrendszerű vizsgafeladatok javításakor hibásnak
minősül a válasz, amennyiben a vizsgázó:
 egy kérdésre vonatkozóan egynél több választ jelölt meg,
 egy kérdésre vonatkozóan egyetlen választ sem jelölt meg,
 meg nem engedett jelöléseket (bárhova tett bejegyzés, törlés, javítás, más íróeszköz - pl.:
ceruza - használata) alkalmazott.
A javításkor a helyes válaszokat meg kell jelölni. Kifejtős írásbeli vizsgák javításakor a vizsgabiztos
az összes válasz/kérdés mellé írja a válasz minősítését (eredményét). Összetett vizsgák esetén
amennyiben az írásbeli és a szóbeli vizsgatevékenység nem ugyanazon a napon van az R.-ben előírt
értesítési kötelezettségének a vizsgabiztos az írásbeli dolgozatok kijavítását és értékelését követően
tesz eleget elektronikus formában. Az írásbeli vizsgadolgozatba, tesztbe az írásbeli
vizsgatevékenységet követően a vizsgázónak betekintést kell biztosítani.
Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tegyen, két
vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez 2 x 15 perc áll
rendelkezésére, mely alatt a vizsgatermet nem hagyhatja el.
5.3.3 Számítógépes vizsga
Számítástechnikai eszköz vizsga közben történő meghibásodása esetén a vizsgázó vizsgáját fel kell
függeszteni, majd a szükséges számú munkahely szabaddá válásának ütemében másik
munkaállomáshoz kell átültetni, és ott a vizsgát a felfüggesztéskori állapotból folytatni.
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Amennyiben a megkezdett vizsga a felfüggesztéskori állapotból nem folytatható, akkor az
üzemzavar bekövetkeztekor a vizsgázónak a program által már dokumentáltan értékelhető
(befejezett vagy a befejezetlen, de a megfeleléshez, vagy sikertelenséghez szükséges pontszámot
vagy hibapontszámot már elért feladatsor) eredményét érvényesnek kell tekinteni. A még
megoldásra váró további vizsga feladatsorokra a vizsgázónak új feladatsort kell elindítani. Abban az
esetben, ha valamilyen okból a másik munkaállomáshoz az átültetés nem valósítható meg, az
érintett vizsgázónak pótvizsga lehetőséget kell biztosítani.
5.3.3 Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga időtartamát a vizsgabiztos a vizsgázó alkalmasságának egyértelmű
megítéléséhez szükséges idő szerint határozza meg.
5.4 VIZSGAEREDMÉNYEK RÖGZÍTÉSE, VIZSGADOKUMENTUMOK ELŐÁLLÍTÁSA, ÁTADÁSA
A vizsgaeredményeket a vizsgáztatást végzőnek a KAV Vizsgaközpont nyilvántartási rendszerében
a vizsga utolsó napján rögzítenie kell, rögzíti a vizsgaeredményeket és a távolmaradó vizsgázók
esetén rögzíti a „Nem felelt meg” eredményt és „Nem jelent meg”, vagy „Személyazonosságát nem
tudta igazolni” megjegyzést, továbbá szükség esetén a felfüggesztés és az eltiltás tényét. Az adatok
rögzítése után a vizsgabiztos kinyomtatja a Vizsgaigazolást (HR040300SZ01_012), a
Vizsgajegyzőkönyveket (HR040300SZ01_011, HR040300SZ01_013), melyeket aláírásával és
számára kiadott sorszámozott vizsgabiztosi bélyegzővel hitelesít, majd átadja azokat a Humán
Erőforrás Fejlesztési Osztály munkavállalója részére.
5.5 RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK KEZELÉSE
Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan zavaró körülmény, amely a vizsgáztatás megszokott
menetét megzavarja, előírásszerű lefolytatását megakadályozza, vagy a vizsgázó teljesítményének
objektív megítélését akadályozza, így különösen:
 személyazonosság tekintetében a vizsgabiztos megtévesztése vagy annak megkísérlése,
 meg nem engedett segédeszköz használata, illetve a vizsgadokumentációról bármilyen
feljegyzés vagy fényképfelvétel készítése vagy annak megkísértése,
 a vizsgabiztos döntésének befolyásolására való törekvés,
 a vizsga rendjének megzavarása vagy annak megkísértése,
 a vizsgaterem, vizsgapálya, vizsgahelyszín, szimulátor, jármű, gép, vizsgázó, járművezető
alkalmatlansága, rendkívüli időjárási körülmény, stb.
A rendkívüli eseményről a vizsgabiztos a vizsgabiztosi kijelölés feladóját e-mail-ben értesíti.
6. RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE
A vasúti társasági vizsgákon az R.-ben meghatározott hatósági és közlekedésbiztonsági szerv
képviselői, továbbá a vizsgabiztos és a vizsgázók vehetnek részt, egyéb személyek részére a
vizsgákon való részvétel nem engedélyezett.
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7. TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSA
A vizsgázó vizsgáról való távolmaradását a vizsgázó munkavállaló munkáltatói jogkörgyakorlója a
Távolmaradás igazolása (HR040300SZ01_010) feljegyzésen e-mail útján történő megküldésével a
vasúti társaság felé igazolja. A munkaidő-beosztás módosítására a munkáltató jogkörgyakorló, a
pót-, vagy javítóvizsga bejelentésére a vasútüzem-vezető intézkedik.
8. MÁS VASÚTI TÁRSASÁGNÁL
KÉPESÍTÉSEK ELISMERÉSE

TÁRSASÁGI

VIZSGÁKON

SZERZETT

A vasúti társaság az újfelvételes munkavállaló korábban megszerzett vasúti társasági vizsgáinak
elismeréséről e szabályzat Függelékek c. fejezetében és a munkavállalót korábban vizsgáztató
Vasúti társaság vizsgaszabályzat és eljárásrendjében meghatározott ismeretanyagai alapján dönt. Az
elismerés akkor eredményes, ha a vizsgamegnevezések nem tartalmaznak eltérő korlátozást,
továbbá ha az újfelvételes munkavállaló elismertetni kívánt vizsgájának tudásanyaga teljes
egészében tartalmazza az elismerés alapját képező vizsga ismeretanyagát.
9. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS
A vasúti társaság, vizsgáztatással kapcsolatosan meghozott döntéseivel kapcsolatban az R.-ben
meghatározottak szerint egyeztetési eljárás kezdeményezhető a döntés meghozatalától számított
5 napon belül. Az eljárást kezdeményezheti a szerződés alapján képzést végző képző szervezet, a
vasúti társaság, és a vizsgázó. Az egyeztetési eljárás indítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell az
egyeztetést kezdeményező nevét, a képviselt szervezet nevét, az R. szerinti jogállását, az egyeztetés
alapjául szolgáló döntés pontos tárgyát, az egyeztetési eljárás kezdeményezésének okát. A kérelmet
a vasútüzem-vezetőnek címezve személyesen kell átadni. Az átadott kérelem alapján a vasúti
társaság az egyeztetési eljárást lefolytatja, szükség esetén személyes egyeztetést, intézkedést
kezdeményez, majd az egyeztetés eredményéről az egyeztetést kezdeményezőt írásban értesíti. A
vizsgatevékenységnél felmerülő véleménykülönbség esetén, ha a helyszínen a véleménykülönbség
nem tisztázható, annak feloldása egyeztetési eljárás keretében történik.
10. A VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA ELJÁRÁS
Jelen HR040300SZ01_008 aláírt feljegyzés a vasúti közlekedési hatóság jóváhagyását követően,
a vasútüzem-vezető által meghatározott időpontban, legkorábban a vasúti társaság honlapján
történő közzétételt követő 15. napon a hatóság által korábban jóváhagyott HR-04-03-00-SZ-01
Szállítómű Vasútüzemi oktatási és vizsgáztatási utasítás (0. módosítás) c. tevékenység leírás aláírt
feljegyzéseként lép hatályba.
A vasútüzem részéről annak vasútüzem-vezetője a HR040300SZ01_008 aláírt feljegyzését legalább
évente felülvizsgálja, és az időközben bekövetkezett változásokat figyelembe véve azt aktualizálja.
A módosítás alkalmazásához a vasúti közlekedési hatóság jóváhagyása szükséges. A módosítást a
hatályba lépése előtt legkésőbb 15 nappal korábban az ISD DUNAFERR Zrt. a honlapján
(dunaferr.hu) közzé teszi.
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MELLÉKLETEK
1. MELLÉKLET - BÜNTETŐJOGI NYILATKOZAT (HR040300SZ01_005)
A Büntetőjogi nyilatkozat c. feljegyzés tartalmazza:






A feljegyzés címét: Büntetőjogi nyilatkozat
A vizsga időpontját: év/hó/nap
A vizsgázók adatait:
o név, születési név,
o születési hely,
o anyja neve,
o a vizsgázó személyazonosító igazolványának száma (vagy a személyazonosság
igazolására alkalmas más hatósági igazolvány száma),
A vizsgázó aláírását
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2. MELLÉKLET - MÁSODLAT KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM (HR040300SZ01_009)
A Másodlat kiállítási kérelem c. feljegyzés tartalmazza:













A feljegyzés címét: Másodlat kiállítási kérelem
A vizsga megnevezését
A vizsga típusát
A vizsga időpontját: év/hó/nap
A vizsga helyszínét
A vizsgázók adatait:
o név, születési név,
o születési idő és hely,
o anyja neve,
A kérelem keltezését
A kérelmező levelezési címét
A kérelmező aláírását
A másodlat átvételének dátumát
A másodlat átvevőjének aláírását
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3. MELLÉKLET - TÁVOLMARADÁSI KÉRELEM (HR040300SZ01_010)
A Távolmaradás igazolása c. feljegyzés tartalmazza:













A feljegyzés címét: Távolmaradás igazolása
A vizsga típusát,
A vizsga (távolmaradás) időpontját: év/hó/nap
A vizsgázók adatait:
o név, születési név,
o születési idő és hely,
o anyja neve,
A bejelentő szervezet nevét
A vizsganap számát
A vizsga helyszínét
Az igazolás keltezését
Az alkalmazó vasúti társaság nevét
Az alkalmazó vasúti társaság képviselőjének aláírását
A távolmaradás okát
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4. MELLÉKLET - ALAPVIZSGA JEGYZŐKÖNYV (HR040300SZ01_011)
Az Alapvizsga jegyzőkönyv c. feljegyzés tartalmazza:













A feljegyzés címét: Alapvizsga jegyzőkönyv
Az alapvizsga jegyzőkönyv nyilvántartási számát (minden oldalon),
A vizsgázók adatait:
o név, születési név,
o születési idő és hely,
o anyja neve,
A vizsga időpontját: év/hó/nap
A vizsga helyszínét
A vizsga megnevezését,
A vizsga (vizsgák) vizsgatevékenységek eredményét,
A vizsgához tartozó megjegyzéseket,
A vizsgabiztos(ok) nevét,
A jegyzőkönyv készítésének keltezését,
A vizsgabiztos aláírását, bélyegző lenyomatát
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5. MELLÉKLET - ALAPVIZSGA VIZSGAIGAZOLÁS (HR040300SZ01_012)
Az Alapvizsga vizsgaigazolás c. feljegyzés tartalmazza:













A feljegyzés címét: Alapvizsga vizsgaigazolás
Az alapvizsga vizsgaigazolás nyilvántartási számát (minden oldalon),
A vizsga megnevezését,
A vizsga időpontját: év/hó/nap
A vizsga helyszínét
A vizsgázók adatait:
o név, születési név,
o születési idő és hely,
o anyja neve,
A vizsga eredményét
A vizsgához tartozó megjegyzéseket,
A vizsgabiztosok nevét,
Az alapvizsga vizsgaigazolás készítésének keltezését,
A vizsgabiztos aláírását, bélyegző lenyomatát
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6. MELLÉKLET - IDŐSZAKOS VIZSGA JEGYZŐKÖNYV (HR040300SZ01_013)
Az Időszakos vizsga jegyzőkönyv c. feljegyzés tartalmazza:













A feljegyzés címét: Időszakos vizsga jegyzőkönyv
Az időszakos vizsga jegyzőkönyv nyilvántartási számát (minden oldalon),
A vizsga megnevezését,
A vizsga időpontját: év/hó/nap
A vizsga helyszínét,
A vizsgázók adatait:
o név, születési név,
o születési idő és hely,
o anyja neve,
A vizsga eredményét
A vizsgához tartozó megjegyzéseket,
A vizsgabiztosok nevét,
A jegyzőkönyv készítésének keltezését,
A vizsgabiztos aláírását, bélyegző lenyomatát

ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!
KINYOMTATÁST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A DOKUMENTUM AKTUALITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE!

HR040300SZ01_008 - 0. verzió

VASÚTI TÁRSASÁGI
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL

0. módosítás
30.
oldal
(100)

ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!
KINYOMTATÁST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A DOKUMENTUM AKTUALITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE!

HR040300SZ01_008 - 0. verzió

VASÚTI TÁRSASÁGI
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL

0. módosítás
31.
oldal
(100)

FÜGGELÉKEK
1. FÜGGELÉK: HELYISMERET: ISD DUNAFERR – DUTRADE ZRT. SAJÁT CÉLÚ VASÚTI
PÁLYAHÁLÓZAT DUNAÚJVÁROS V01-VT2022/1
1.1. VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA
A vizsga szóbeli vizsgatevékenységből áll.
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A szóbeli vizsgatevékenység 4 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések eloszlása
 1 kérdés a „Szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások”
témakörből,
 1 kérdés a „Helyi ismeretek” témakörből,
 1 kérdés a „Lejtviszonyok” témakörből,
 1 kérdés a „Értekezési lehetőségek” témakörből.
A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
1.2. TUDÁSANYAG
A szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások
 A sajátcélú vasúti pályahálózat fekvése
 A sajátcélú vasúti pályahálózat üzemeltetője, hatályos utasításrendszer
 A sajátcélú vasúti pályahálózat nyomtávolsága, a pályasebesség, tengelyterhelés
 A sajátcélú vasúti pályahálózat szolgálati helyei
 A forgalomszabályozás módja
 Különleges előírások
Helyi ismeretek
 A szolgálati hely vágányai, használható hossza
 A szolgálati hely jelzőinek elhelyezkedése
 A szolgálati épületek elhelyezkedése
 A megállás helyei
 Útátjárók
 Űrszelvénybe nyúló tárgyak
 Vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk helye
 Vasúti járműmérlegek
 Mozdonyokkal nem járható vágányok
 Világítás
 Vágányzár, lassújel
 Rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárás
 A Kiegészítő Szolgálati Utasítás tolatáshoz kapcsolódó előírásai
 Megfutamodás elleni védekezés
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Lejtviszonyok
 A vágányok lejtviszonyai
Értekezési lehetőségek
 Értekezési lehetőségek
 Rádiós körzetek
 Távbeszélő kapcsolatok
1.3. VIZSGAKÉRDÉSEK
Szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások
 Ismertesse a vasúti pálya és tartozékai fekvését!
 Ismertesse a vágányok számozását, jelölését, rendeltetését, használható hosszát!
 Sorolja fel a szolgálati hely területén található útátjárókat!
 Sorolja fel a szolgálati hely területén található váltókat és váltózár kulcsokat!
 Sorolja fel az űrszelvénybe nyúló tárgyakat!
 Sorolja fel a szolgálati hely területén alkalmazandó korlátozásokat!
 Ismertesse a tűzrendészeti előírásokat!
 Ismertesse az űrszelvény biztosítására vonatkozó szabályozást!
 Ismertesse a térvilágítás kezelésére vonatkozó szabályozást!
Helyi ismertek
 Ismertesse a kiszolgálásért felelős személyeket, feladataik meghatározásával!
 Ismertesse a kiszolgálás végrehajtásának módját!
 Ismertesse a belső kocsi mozgatásra vonatkozó szabályozást!
 Ismertesse a megfutamodás elleni védekezésre vonatkozó szabályozást!
 Ismertesse a rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárást!
Lejtviszonyok
 Ismertesse a vágányok lejtviszonyait!
Értekezési lehetőségek
 Ismertesse az értekezési lehetőségeket, rádiós körzeteket!
1.4. A„MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A vizsga akkor megfelelt, ha a vizsgázó a szóbeli vizsga során:
 Ismeri a vasúti pálya és tartozékai fekvését!
 Ismeri a vágányok számozását, jelölését, rendeltetését és a használható hosszát!
 Ismeri a vasúti pálya és tartozékai használójának megnevezését
 Ismeri a vázlatos helyszínrajzon feltüntetett, adatokra, berendezésekre vonatkozó rövid
leírásokat.
 Fel tudja sorolni a helyhez kötött jelzők, figyelmeztető jelek, jelzőeszközök, főjelzők, előjelzők,
tolatásjelzők és útátjárók elhelyezkedését.
 Ismeri a váltók számait és biztosítási módjaikat.
 Ismeri és fel tudja sorolni az űrszelvénybe nyúló tárgyakat
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Ismeri a váltógondozásra vonatkozó előírásokat
Ismeri a korlátozásokat
Ismeri a telepkapu (nyitás, zárás)-ra vonatkozó előírásokat
Ismeri a vasúti pályára vonatkozó egyéb adatait
Ismeri a vasúti pálya és tartozékai fenntartására vonatkozó előírásokat
Ismeri a tűzrendészeti előírásokat
Ismeri az űrszelvény biztosítására vonatkozó szabályozásokat
Ismeri a világításra vonatkozó szabályokat
Ismeri a vágányzár, és a lassújel alkalmazásának szabályozását
Ismeri a rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárásokat!
Ismeri a teendőket hiányosság felfedezése esetén
Ismeri a kiszolgálásért felelős személyeket, feladataikat!
Ismeri a belső kocsi mozgatásra vonatkozó szabályozást!
Ismeri a megfutamodás elleni védekezés szabályozását
Ismeri a rakodógépek üzemeltetésére vonatkozó szabályozását
Ismeri a vágányok lejtviszonyait
Ismeri az értekezési lehetőségeket, a rádiós körzeteket és a távbeszélő kapcsolatokat
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2. FÜGGELÉK: HELYISMERET: ISD DUNAFERR KIKÖTŐ DUNAÚJVÁROS V01-VT2022/1
2.1.VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA
A vizsga szóbeli vizsgatevékenységből áll.
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A szóbeli vizsgatevékenység 4 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések eloszlása
 1 kérdés a „Szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások”
témakörből,
 1 kérdés a „Helyi ismeretek” témakörből,
 1 kérdés a „Lejtviszonyok” témakörből,
 1 kérdés a „Értekezési lehetőségek” témakörből.
A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
2.2. TUDÁSANYAG
A szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások
 A sajátcélú vasúti pályahálózat fekvése
 A sajátcélú vasúti pályahálózat üzemeltetője, hatályos utasításrendszer
 A sajátcélú vasúti pályahálózat nyomtávolsága, a pályasebesség, tengelyterhelés
 A sajátcélú vasúti pályahálózat szolgálati helyei
 A forgalomszabályozás módja
 Különleges előírások
Helyi ismeretek
 A szolgálati hely vágányai, használható hossza
 A szolgálati hely jelzőinek elhelyezkedése
 A szolgálati épületek elhelyezkedése
 A megállás helyei
 Útátjárók
 Űrszelvénybe nyúló tárgyak
 Vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk helye
 Vasúti járműmérlegek
 Mozdonyokkal nem járható vágányok
 Világítás
 Vágányzár, lassújel
 Rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárás
 A Kiegészítő Szolgálati Utasítás tolatáshoz kapcsolódó előírásai
 Megfutamodás elleni védekezés
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Lejtviszonyok
 A vágányok lejtviszonyai
Értekezési lehetőségek
 Értekezési lehetőségek
 Rádiós körzetek
 Távbeszélő kapcsolatok
2.3. VIZSGAKÉRDÉSEK
Szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások
 Ismertesse a vasúti pálya és tartozékai fekvését!
 Ismertesse a vágányok számozását, jelölését, rendeltetését, használható hosszát!
 Sorolja fel a szolgálati hely területén található útátjárókat!
 Sorolja fel a szolgálati hely területén található váltókat és váltózár kulcsokat!
 Sorolja fel az űrszelvénybe nyúló tárgyakat!
 Sorolja fel a szolgálati hely területén alkalmazandó korlátozásokat!
 Ismertesse a tűzrendészeti előírásokat!
 Ismertesse az űrszelvény biztosítására vonatkozó szabályozást!
 Ismertesse a térvilágítás kezelésére vonatkozó szabályozást!
Helyi ismertek
 Ismertesse a kiszolgálásért felelős személyeket, feladataik meghatározásával!
 Ismertesse a kiszolgálás végrehajtásának módját!
 Ismertesse a belső kocsi mozgatásra vonatkozó szabályozást!
 Ismertesse a megfutamodás elleni védekezésre vonatkozó szabályozást!
 Ismertesse a rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárást!
Lejtviszonyok
 Ismertesse a vágányok lejtviszonyait!
Értekezési lehetőségek
 Ismertesse az értekezési lehetőségeket, rádiós körzeteket!
2.4. A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A vizsga akkor megfelelt, ha a vizsgázó a szóbeli vizsga során:
 Ismeri a vasúti pálya és tartozékai fekvését!
 Ismeri a vágányok számozását, jelölését, rendeltetését és a használható hosszát!
 Ismeri a vasúti pálya és tartozékai használójának megnevezését
 Ismeri a vázlatos helyszínrajzon feltüntetett, adatokra, berendezésekre vonatkozó rövid
leírásokat.
 Fel tudja sorolni a helyhez kötött jelzők, figyelmeztető jelek, jelzőeszközök, főjelzők, előjelzők,
tolatásjelzők és útátjárók elhelyezkedését.
 Ismeri a váltók számait és biztosítási módjaikat.
 Ismeri és fel tudja sorolni az űrszelvénybe nyúló tárgyakat
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Ismeri a váltógondozásra vonatkozó előírásokat
Ismeri a korlátozásokat
Ismeri a telepkapu (nyitás, zárás)-ra vonatkozó előírásokat
Ismeri a vasúti pályára vonatkozó egyéb adatait
Ismeri a vasúti pálya és tartozékai fenntartására vonatkozó előírásokat
Ismeri a tűzrendészeti előírásokat
Ismeri az űrszelvény biztosítására vonatkozó szabályozásokat
Ismeri a világításra vonatkozó szabályokat
Ismeri a vágányzár, és a lassújel alkalmazásának szabályozását
Ismeri a rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárásokat!
Ismeri a teendőket hiányosság felfedezése esetén
Ismeri a kiszolgálásért felelős személyeket, feladataikat!
Ismeri a belső kocsi mozgatásra vonatkozó szabályozást!
Ismeri a megfutamodás elleni védekezés szabályozását
Ismeri a rakodógépek üzemeltetésére vonatkozó szabályozását
Ismeri a vágányok lejtviszonyait
Ismeri az értekezési lehetőségeket, a rádiós körzeteket és a távbeszélő kapcsolatokat
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3. FÜGGELÉK: HELYISMERET: ISD DUNAFERR SAJÁT CÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT
DUNAÚJVÁROS V01-VT2022/1
3.1.VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA
A vizsga szóbeli vizsgatevékenységből áll.
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A szóbeli vizsgatevékenység 4 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések eloszlása:
 1 kérdés a „Szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások”
témakörből,
 1 kérdés a „Helyi ismeretek” témakörből,
 1 kérdés a „Lejtviszonyok” témakörből,
 1 kérdés a „Értekezési lehetőségek” témakörből.
A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
3.2.TUDÁSANYAG
A szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások
 A sajátcélú vasúti pályahálózat fekvése
 A sajátcélú vasúti pályahálózat üzemeltetője, hatályos utasításrendszer
 A sajátcélú vasúti pályahálózat nyomtávolsága, a pályasebesség, tengelyterhelés
 A sajátcélú vasúti pályahálózat szolgálati helyei
 A forgalomszabályozás módja
 Különleges előírások
Helyi ismeretek
 A szolgálati hely vágányai, használható hossza
 A szolgálati hely jelzőinek elhelyezkedése
 A szolgálati épületek elhelyezkedése
 A megállás helyei
 Útátjárók
 Űrszelvénybe nyúló tárgyak
 Vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk helye
 Vasúti járműmérlegek
 Mozdonyokkal nem járható vágányok
 Világítás
 Vágányzár, lassújel
 Rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárás
 A Kiegészítő Szolgálati Utasítás tolatáshoz kapcsolódó előírásai
 Megfutamodás elleni védekezés
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Lejtviszonyok
 A vágányok lejtviszonyai
Értekezési lehetőségek
 Értekezési lehetőségek
 Rádiós körzetek
 Távbeszélő kapcsolatok
3.3.VIZSGAKÉRDÉSEK
Szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások
 Ismertesse a vasúti pálya és tartozékai fekvését!
 Ismertesse a vágányok számozását, jelölését, rendeltetését, használható hosszát!
 Sorolja fel a szolgálati hely területén található útátjárókat!
 Sorolja fel a szolgálati hely területén található váltókat és váltózár kulcsokat!
 Sorolja fel az űrszelvénybe nyúló tárgyakat!
 Sorolja fel a szolgálati hely területén alkalmazandó korlátozásokat!
 Ismertesse a tűzrendészeti előírásokat!
 Ismertesse az űrszelvény biztosítására vonatkozó szabályozást!
 Ismertesse a térvilágítás kezelésére vonatkozó szabályozást!
Helyi ismertek
 Ismertesse a kiszolgálásért felelős személyeket, feladataik meghatározásával!
 Ismertesse a kiszolgálás végrehajtásának módját!
 Ismertesse a belső kocsi mozgatásra vonatkozó szabályozást!
 Ismertesse a megfutamodás elleni védekezésre vonatkozó szabályozást!
 Ismertesse a rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárást!
Lejtviszonyok
 Ismertesse a vágányok lejtviszonyait!
Értekezési lehetőségek
 Ismertesse az értekezési lehetőségeket, rádiós körzeteket!
3.4. A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A vizsga akkor megfelelt, ha a vizsgázó a szóbeli vizsga során:
 Ismeri a vasúti pálya és tartozékai fekvését!
 Ismeri a vágányok számozását, jelölését, rendeltetését és a használható hosszát!
 Ismeri a vasúti pálya és tartozékai használójának megnevezését
 Ismeri a vázlatos helyszínrajzon feltüntetett, adatokra, berendezésekre vonatkozó rövid
leírásokat.
 Fel tudja sorolni a helyhez kötött jelzők, figyelmeztető jelek, jelzőeszközök, főjelzők, előjelzők,
tolatásjelzők és útátjárók elhelyezkedését.
 Ismeri a váltók számait és biztosítási módjaikat.
 Ismeri és fel tudja sorolni az űrszelvénybe nyúló tárgyakat
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Ismeri a váltógondozásra vonatkozó előírásokat
Ismeri a korlátozásokat
Ismeri a telepkapu (nyitás, zárás)-ra vonatkozó előírásokat
Ismeri a vasúti pályára vonatkozó egyéb adatait
Ismeri a vasúti pálya és tartozékai fenntartására vonatkozó előírásokat
Ismeri a tűzrendészeti előírásokat
Ismeri az űrszelvény biztosítására vonatkozó szabályozásokat
Ismeri a világításra vonatkozó szabályokat
Ismeri a vágányzár, és a lassújel alkalmazásának szabályozását
Ismeri a rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárásokat!
Ismeri a teendőket hiányosság felfedezése esetén
Ismeri a kiszolgálásért felelős személyeket, feladataikat!
Ismeri a belső kocsi mozgatásra vonatkozó szabályozást!
Ismeri a megfutamodás elleni védekezés szabályozását
Ismeri a rakodógépek üzemeltetésére vonatkozó szabályozását
Ismeri a vágányok lejtviszonyait
Ismeri az értekezési lehetőségeket, a rádiós körzeteket és a távbeszélő kapcsolatokat
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4. FÜGGELÉK: TÍPUSISMERET: 288H (A21, M28H, 288H, 289H MECHANIKUS ÉS HIDRAULIKUS)
SOROZATÚ MOZDONY V01-VT2022/1
4.1. VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli
vizsga után kezdhető meg.
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A szóbeli vizsgatevékenység 4 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések eloszlása





1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,
1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,
1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,
1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A gyakorlati vizsgatevékenység 1 vizsgafeladat, vizsgabiztos instrukciói szerinti végrehajtásából
áll.

üzemeltetési és vezetési gyakorlatból
A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc
Alkalmazott módszertan
Feladat gyakorlatban történő végrehajtása.
4.2. TUDÁSANYAG
4.2.1. BERENDEZÉSEK ELHELYEZKEDÉSE A JÁRMŰVÖN
A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése
 A géptér felépítése, belső elrendezése
 A főbb egységek általános elhelyezkedése
 Vonó- és ütközőkészülékek kialakítása
A futó- és hordmű
 A kerékpárok bekötése
 Hordmű, rugózásuk fajtái
A motornyomaték és a vonóerő átadása
 A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei
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A mozdonyba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz, kenőolaj és tüzelőanyag rendszere
 A mozdony dízelmotorjának általános felépítése
 A mozdony zárt hűtővízrendszerének felépítése
 A mozdony dízelmotorjának kenőolaj rendszere
 A dízelmotor tüzelőanyag-rendszere és annak elemei
 A dízelmotor befecskendezőszivattyú – porlasztó egysége
A mozdony erőátviteli rendszere
 Az irányváltó berendezés szerepe, működése
A mozdony főáramköre
 A főáramkör ismertetése
A mozdony segédüzemi berendezései
 Hűtőventillátor és légsűrítő hajtása
 Segédüzemi levegőellátás
 A mozdony akkumulátor körei és azok töltése
A mozdony sűrített levegős hálózata
 A sűrített levegős rendszer ellátása
 Légsűrítő ismertetése
 Sűrített levegős berendezések
A mozdony légfékrendszere
 Fékhenger löket ellenőrzése, állítási lehetőségek
 Lehetséges fékhengernyomások és fékhenger feltöltési idők
 A mozdony kiegészítő fékje, a rendszer elemei
 A mozdony kézifék szerkezete és hatásmechanizmusa.
 A mozdony levegős tartályainak elhelyezkedése, térfogata, nyomása
 A mozdony kiegészítő fékjének működése
4.2.2. BERENDEZÉSEK KEZELÉSE
 A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük
 Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések
 Közlekedésbiztonsági berendezések
 A mozdony vezérlése, szabályozása
 A mozdony fékberendezésének felépítése kezelése
4.2.3. VEZETÉSI ÉS MŰKÖDTETÉSI SAJÁTOSSÁGOK
 A mozdony főbb adatai, jellemzői
 A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai
 A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai
 A fékrendszer jellemző meghibásodásai
 Mechanikai sérülés esetén követendő eljárások
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4.2.4. VEZETÉSTECHNIKAI ISMERETEK
 Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben
 A feszültség alá helyezés előtti teendők
 A feszültség alá helyezés folyamata
 A menet megkezdése előtti teendők
 A jármű megindítása
 Menetszabályozás
 Üzemen kívül helyezés
 A jármű vontatása
4.3. VIZSGAKÉRDÉSEK
4.3.1. BERENDEZÉSEK ELHELYEZKEDÉSE A JÁRMŰVÖN
A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése
 Ismertesse az A21 sorozatú dízel mozdony általános felépítését, főbb műszaki adatait!
A futó- és hordmű
 Ismertesse a kerékpárok bekötését
 Ismertesse a hordmű rugózását
A motornyomaték és a vonóerő átadása
 Ismertesse az A21 sorozatú dízel mozdony dízelmotor szerkezeti kialakítását!
A mozdonyba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj és tüzelőanyag rendszere
 Ismertesse az A21 sorozatú dízel mozdony tüzelőanyag ellátó rendszerét!
 Ismertesse a hűtővízkör kialakítását az A21 sorozatú dízel mozdonyon!
A mozdony erőátviteli rendszere
 Ismertesse az irányváltó berendezés szerepét és működését
A mozdony főáramköre
 Milyen kezelőszervek, jelzőlámpák és műszerek találhatók a géptéri kapcsolótáblán az A21
sorozatú dízel mozdonyon?
A mozdony segédüzemi berendezései
 Beszéljen az A21 sorozatú dízel mozdony mechanikus fékszerkezeteiről (fékhengerek,
fékrudazat, kézifék)!
A mozdony sűrített levegős hálózata
 Hol helyezték el a légsűrítőt az A21 sorozatú dízel mozdonyon?
A mozdony légfékrendszere
 Ismertesse a légfékrendszerét az A21 sorozatú dízel mozdonynak!

ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!
KINYOMTATÁST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A DOKUMENTUM AKTUALITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE!

HR040300SZ01_008 - 0. verzió

VASÚTI TÁRSASÁGI
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL

0. módosítás
43.
oldal
(100)

4.3.2. BERENDEZÉSEK KEZELÉSE
A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük
 Ismertesse az A21 sorozatú dízel mozdony vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!
Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések
 Ismertesse az A21 sorozatú dízel mozdony vezetőfülkéjében található kezelőszervek,
mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!
 Hol látja, hogy van-e megfelelő akkumulátortöltés az A21 sorozatú dízel mozdonyon?
Közlekedésbiztonsági berendezések
 Ismertesse az A21 sorozatú dízel mozdony közlekedésbiztonsági berendezéseit és azok
kezelését!
A mozdony vezérlése, szabályozása
 Ismertesse az A21 sorozatú dízel mozdony dízelmotor védelmét!
 Ismertesse a kürt, a homokoló, a vezetőállás fűtés és a világítás működtetését az A21 sorozatú
dízel mozdonyon!
A mozdony fékberendezésének felépítése kezelése
 Ismertesse röviden az A21 sorozatú dízel mozdony légfékberendezés főbb részeit és azok
kezelését!
 Ismertesse az A21 sorozatú dízel mozdony légsűrítő működtetését!
4.3.3. VEZETÉSI ÉS MŰKÖDTETÉSI SAJÁTOSSÁGOK
A mozdony főbb adatai, jellemzői
 Ismertesse röviden az A21 sorozatú dízel mozdony főbb adatait és jellemzőit!
A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai
 Melyek a dízelmotor indításának villamos vezérlési feltételei az A21 sorozatú mozdonyon?
 Van-e lehetőség a tüzelőanyag ellátó rendszer légtelenítésére az A21 sorozatú dízel mozdonyon?
 Van-e lehetőség a hűtővízrendszer hőmérsékletének kézi szabályozására az A21 sorozatú dízel
mozdonyon?
A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai
 Ismertesse röviden a főáramkör jellemző meghibásodásait az A21 sorozatú dízel mozdonyon!
A fékrendszer jellemző meghibásodásai
 Mitől gyengülhet a mozdony fékberendezésének hatásossága az A21 sorozatú dízel
mozdonynál?
 Ismertesse légsűrítő hiba estén elvégzendő teendőket az A21 sorozatú dízel mozdonynál!
Mechanikai sérülés esetén követendő eljárások
 Milyen feltételei vannak az irányváltó működtetésének az A21 sorozatú dízel mozdonyon?
 Ismertesse irányváltó hiba estén elvégzendő teendőket az A21 sorozatú dízel mozdonynál!
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4.3.4. VEZETÉSTECHNIKAI ISMERETEK
Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben
 Hogyan történik az A21 sorozatú dízel mozdony üzembe helyezése?
A feszültség alá helyezés előtti teendők
 Ismertesse a feszültség alá helyezés előtti teendőket
A feszültség alá helyezés folyamata
 Ismertesse a feszültség alá helyezés folyamatát
A menet megkezdése előtti teendők
 Jelzőfények használata az utasításoknak megfelelően az A21 sorozatú dízel mozdonyon!
A jármű megindítása
 Ismertesse a jármű megindítására vonatkozó szabályozást
Menetszabályozás
 Van-e túlsebesség védelme az A21 sorozatú dízel mozdonynak?
Üzemen kívül helyezés
 Ismertesse a jármű üzemen kívül helyezésére vonatkozó szabályozást
A jármű vontatása
 Ismertesse a jármű vontatására vonatkozó szabályozást
4.4. A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:
 a vontatójárművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő
kezelőszerveket, ezek szerepét,
 a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,
 alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,
 a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,
 alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.
 végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,
 a járművet szakszerűen üzemeltetni,
 a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,
 dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,
 az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.
 elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,
 a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,
 a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,
 szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,
 a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,
 hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.
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5. FÜGGELÉK: TÍPUSISMERET: 319H (A23, M31) SOROZATÚ MOZDONY V01-VT2022/1
5.1. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli
vizsga után kezdhető meg.
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A szóbeli vizsgatevékenység 4 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések eloszlása:





1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,
1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,
1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,
1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A gyakorlati vizsgatevékenység 1 vizsgafeladat, vizsgabiztos instrukciói szerinti végrehajtásából
áll.
 üzemeltetési és vezetési gyakorlatból
A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc
Alkalmazott módszertan
Feladat gyakorlatban történő végrehajtása.
5.2. TUDÁSANYAG
5.2.1. BERENDEZÉSEK ELHELYEZKEDÉSE A JÁRMŰVÖN
A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése
 A géptér felépítése, belső elrendezése
 A főbb egységek általános elhelyezkedése
 Vonó- és ütközőkészülékek kialakítása
A futó- és hordmű
 A kerékpárok bekötése
 Hordmű, rugózásuk fajtái
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A motornyomaték és a vonóerő átadása
 A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei
A mozdonyba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz, kenőolaj és tüzelőanyag rendszere
 A mozdony dízelmotorjának általános felépítése
 A mozdony zárt hűtővízrendszerének felépítése
 A mozdony dízelmotorjának kenőolaj rendszere
 A dízelmotor tüzelőanyag-rendszere és annak elemei
 A dízelmotor befecskendezőszivattyú – porlasztó egysége
A mozdony erőátviteli rendszere
 Az irányváltó berendezés szerepe, működése
A mozdony főáramköre
 A főáramkör ismertetése
A mozdony segédüzemi berendezései
 Hűtőventillátor és légsűrítő hajtása
 Segédüzemi levegőellátás
 A mozdony akkumulátor körei és azok töltése
A mozdony sűrített levegős hálózata
 A sűrített levegős rendszer ellátása
 Légsűrítő ismertetése
 Sűrített levegős berendezések
A mozdony légfékrendszere
 Fékhenger löket ellenőrzése, állítási lehetőségek
 Lehetséges fékhengernyomások és fékhenger feltöltési idők
 A mozdony kiegészítő fékje, a rendszer elemei
 A mozdony kézifék szerkezete és hatásmechanizmusa.
 A mozdony levegős tartályainak elhelyezkedése, térfogata, nyomása
 A mozdony kiegészítő fékjének működése
5.2.2. BERENDEZÉSEK KEZELÉSE
 A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük
 Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések
 Közlekedésbiztonsági berendezések
 A mozdony vezérlése, szabályozása
 A mozdony fékberendezésének felépítése kezelése
5.2.3. VEZETÉSI ÉS MŰKÖDTETÉSI SAJÁTOSSÁGOK
 A mozdony főbb adatai, jellemzői
 A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai
 A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai
 A fékrendszer jellemző meghibásodásai
 Mechanikai sérülés esetén követendő eljárások
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5.2.4. VEZETÉSTECHNIKAI ISMERETEK
 Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben
 A feszültség alá helyezés előtti teendők
 A feszültség alá helyezés folyamata
 A menet megkezdése előtti teendők
 A jármű megindítása
 Menetszabályozás
 Üzemen kívül helyezés
 A jármű vontatása
5.3. VIZSGAKÉRDÉSEK
5.3.1. BERENDEZÉSEK ELHELYEZKEDÉSE A JÁRMŰVÖN
A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése
 Ismertesse az A23 sorozatú dízel mozdony általános felépítését, főbb műszaki adatait!
A futó- és hordmű
 Ismertesse a kerékpárok bekötését
 Ismertesse a hordmű rugózását
A motornyomaték és a vonóerő átadása
 Ismertesse az A23 sorozatú dízel mozdony dízelmotor szerkezeti kialakítását!
A mozdonyba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj és tüzelőanyag rendszere
 Ismertesse az A23 sorozatú dízel mozdony tüzelőanyag ellátó rendszerét!
 Ismertesse a hűtővízkör kialakítását az A23 sorozatú dízel mozdonyon!
A mozdony erőátviteli rendszere
 Ismertesse az irányváltó berendezés szerepét és működését
A mozdony főáramköre
 Milyen kezelőszervek, jelzőlámpák és műszerek találhatók a géptéri kapcsolótáblán az A23
sorozatú dízel mozdonyon?
A mozdony segédüzemi berendezései
 Beszéljen az A23 sorozatú dízel mozdony mechanikus fékszerkezeteiről (fékhengerek,
fékrudazat, kézifék)!
A mozdony sűrített levegős hálózata
 Hol helyezték el a légsűrítőt az A23 sorozatú dízel mozdonyon?
A mozdony légfékrendszere
 Ismertesse a légfékrendszerét az A23 sorozatú dízel mozdonynak!
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5.3.2. BERENDEZÉSEK KEZELÉSE
A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük
 Ismertesse az A23 sorozatú dízel mozdony vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!
Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések
 Ismertesse az A23 sorozatú dízel mozdony vezetőfülkéjében található kezelőszervek,
mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!
 Hol látja, hogy van-e megfelelő akkumulátortöltés az A23 sorozatú dízel mozdonyon?
Közlekedésbiztonsági berendezések
 Ismertesse az A23 sorozatú dízel mozdony közlekedésbiztonsági berendezéseit és azok
kezelését!
A mozdony vezérlése, szabályozása
 Ismertesse az A23 sorozatú dízel mozdony dízelmotor védelmét!
 Ismertesse a kürt, a homokoló, a vezetőállás fűtés és a világítás működtetését az A23 sorozatú
dízel mozdonyon!
A mozdony fékberendezésének felépítése kezelése
 Ismertesse röviden az A23 sorozatú dízel mozdony légfékberendezés főbb részeit és azok
kezelését!
 Ismertesse az A23 sorozatú dízel mozdony légsűrítő működtetését!
5.3.3. VEZETÉSI ÉS MŰKÖDTETÉSI SAJÁTOSSÁGOK
A mozdony főbb adatai, jellemzői
 Ismertesse röviden az A23 sorozatú dízel mozdony főbb adatait és jellemzőit!
A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai
 Melyek a dízelmotor indításának villamos vezérlési feltételei az A23 sorozatú mozdonyon?
 Van-e lehetőség a tüzelőanyag ellátó rendszer légtelenítésére az A23 sorozatú dízel mozdonyon?
 Van-e lehetőség a hűtővízrendszer hőmérsékletének kézi szabályozására az A23 sorozatú dízel
mozdonyon?
A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai
 Ismertesse röviden a főáramkör jellemző meghibásodásait az A23 sorozatú dízel mozdonyon!
A fékrendszer jellemző meghibásodásai
 Mitől gyengülhet a mozdony fékberendezésének hatásossága az A23 sorozatú dízel
mozdonynál?
 Ismertesse légsűrítő hiba estén elvégzendő teendőket az A23 sorozatú dízel mozdonynál!
Mechanikai sérülés esetén követendő eljárások
 Milyen feltételei vannak az irányváltó működtetésének az A23 sorozatú dízel mozdonyon?
 Ismertesse irányváltó hiba estén elvégzendő teendőket az A23 sorozatú dízel mozdonynál!
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5.3.4. VEZETÉSTECHNIKAI ISMERETEK
Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben
 Hogyan történik az A23 sorozatú dízel mozdony üzembe helyezése?
A feszültség alá helyezés előtti teendők
 Ismertesse a feszültség alá helyezés előtti teendőket
A feszültség alá helyezés folyamata
 Ismertesse a feszültség alá helyezés folyamatát
A menet megkezdése előtti teendők
 Jelzőfények használata az utasításoknak megfelelően az A23 sorozatú dízel mozdonyon!
A jármű megindítása
 Ismertesse a jármű megindítására vonatkozó szabályozást
Menetszabályozás
 Van-e túlsebesség védelme az A23 sorozatú dízel mozdonynak?
Üzemen kívül helyezés
 Ismertesse a jármű üzemen kívül helyezésére vonatkozó szabályozást
A jármű vontatása
 Ismertesse a jármű vontatására vonatkozó szabályozást
5.4. A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:
 a vontatójárművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő
kezelőszerveket, ezek szerepét,
 a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,
 alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,
 a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,
 alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.
 végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,
 a járművet szakszerűen üzemeltetni,
 a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,
 dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,
 az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni.
 elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,
 a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,
 a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,
 szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,
 a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,
 hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.
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6. FÜGGELÉK: TÍPUSISMERET: 438 H (478H, 439H, A29) SOROZATÚ MOZDONY V01-VT2022/1
6.1. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll. A gyakorlati vizsga csak sikeres szóbeli
vizsga után kezdhető meg.
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A szóbeli vizsgatevékenység 4 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések eloszlása:





1 kérdés a Berendezések elhelyezkedése a járművön témakörből,
1 kérdés a Berendezések kezelése témakörből,
1 kérdés a Vezetési és működtetési sajátosságok témakörből,
1 kérdés a Vezetéstechnikai ismeretek témakörből.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 10 perc
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A gyakorlati vizsgatevékenység 1 vizsgafeladat, vizsgabiztos instrukciói szerinti végrehajtásából
áll.
 üzemeltetési és vezetési gyakorlatból
A gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 10 perc
Alkalmazott módszertan
Feladat gyakorlatban történő végrehajtása.
6.2. TUDÁSANYAG
6.2.1. BERENDEZÉSEK ELHELYEZKEDÉSE A JÁRMŰVÖN
A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése
 A géptér felépítése, belső elrendezése
 A főbb egységek általános elhelyezkedése
 Vonó- és ütközőkészülékek kialakítása
A futó- és hordmű
 A kerékpárok bekötése
 Hordmű, rugózásuk fajtái
A motornyomaték és a vonóerő átadása
 A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei
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A mozdonyba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz, kenőolaj és tüzelőanyag rendszere
 A mozdony dízelmotorjának általános felépítése
 A mozdony zárt hűtővízrendszerének felépítése
 A mozdony dízelmotorjának kenőolaj rendszere
 A dízelmotor tüzelőanyag-rendszere és annak elemei
 A dízelmotor befecskendezőszivattyú – porlasztó egysége
A mozdony erőátviteli rendszere
 Az irányváltó berendezés szerepe, működése
A mozdony főáramköre
 A főáramkör ismertetése
A mozdony segédüzemi berendezései
 Hűtőventillátor és légsűrítő hajtása
 Segédüzemi levegőellátás
 A mozdony akkumulátor körei és azok töltése
A mozdony sűrített levegős hálózata
 A sűrített levegős rendszer ellátása
 Légsűrítő ismertetése
 Sűrített levegős berendezések
A mozdony légfékrendszere
 Fékhenger löket ellenőrzése, állítási lehetőségek
 Lehetséges fékhengernyomások és fékhenger feltöltési idők
 A mozdony kiegészítő fékje, a rendszer elemei
 A mozdony kézifék szerkezete és hatásmechanizmusa.
 A mozdony levegős tartályainak elhelyezkedése, térfogata, nyomása
 A mozdony kiegészítő fékjének működése
6.2.2. BERENDEZÉSEK KEZELÉSE
 A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük
 Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések
 Közlekedésbiztonsági berendezések
 A mozdony vezérlése, szabályozása
 A mozdony fékberendezésének felépítése kezelése
6.2.3. VEZETÉSI ÉS MŰKÖDTETÉSI SAJÁTOSSÁGOK
 A mozdony főbb adatai, jellemzői
 A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai
 A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai
 A fékrendszer jellemző meghibásodásai
 Mechanikai sérülés esetén követendő eljárások
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6.2.4. VEZETÉSTECHNIKAI ISMERETEK
 Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben
 A feszültség alá helyezés előtti teendők
 A feszültség alá helyezés folyamata
 A menet megkezdése előtti teendők
 A jármű megindítása
 Menetszabályozás
 Üzemen kívül helyezés
 A jármű vontatása
6.3. VIZSGAKÉRDÉSEK
6.3.1. BERENDEZÉSEK ELHELYEZKEDÉSE A JÁRMŰVÖN
A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése
 Ismertesse az A29 sorozatú dízel mozdony általános felépítését, főbb műszaki adatait!
A futó- és hordmű
 Ismertesse a kerékpárok bekötését
 Ismertesse a hordmű rugózását
A motornyomaték és a vonóerő átadása
 Ismertesse az A29 sorozatú dízel mozdony dízelmotor szerkezeti kialakítását!
A mozdonyba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj és tüzelőanyag rendszere
 Ismertesse az A29 sorozatú dízel mozdony tüzelőanyag ellátó rendszerét!
 Ismertesse a hűtővízkör kialakítását az A29 sorozatú dízel mozdonyon!
A mozdony erőátviteli rendszere
 Ismertesse az irányváltó berendezés szerepét és működését
A mozdony főáramköre
 Milyen kezelőszervek, jelzőlámpák és műszerek találhatók a géptéri kapcsolótáblán az A29
sorozatú dízel mozdonyon?
A mozdony segédüzemi berendezései
 Beszéljen az A29 sorozatú dízel mozdony mechanikus fékszerkezeteiről (fékhengerek,
fékrudazat, kézifék)!
A mozdony sűrített levegős hálózata
 Hol helyezték el a légsűrítőt az A29 sorozatú dízel mozdonyon?
A mozdony légfékrendszere
 Ismertesse a légfékrendszerét az A29 sorozatú dízel mozdonynak!
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6.3.2. BERENDEZÉSEK KEZELÉSE
A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük
 Ismertesse az A29 sorozatú dízel mozdony vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!
Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések
 Ismertesse az A29 sorozatú dízel mozdony vezetőfülkéjében található kezelőszervek,
mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!
 Hol látja, hogy van-e megfelelő akkumulátortöltés az A29 sorozatú dízel mozdonyon?
Közlekedésbiztonsági berendezések
 Ismertesse az A29 sorozatú dízel mozdony közlekedésbiztonsági berendezéseit és azok
kezelését!
A mozdony vezérlése, szabályozása
 Ismertesse az A29 sorozatú dízel mozdony dízelmotor védelmét!
 Ismertesse a kürt, a homokoló, a vezetőállás fűtés és a világítás működtetését az A29 sorozatú
dízel mozdonyon!
A mozdony fékberendezésének felépítése kezelése
 Ismertesse röviden az A29 sorozatú dízel mozdony légfékberendezés főbb részeit és azok
kezelését!
 Ismertesse az A29 sorozatú dízel mozdony légsűrítő működtetését!
6.3.3. VEZETÉSI ÉS MŰKÖDTETÉSI SAJÁTOSSÁGOK
A mozdony főbb adatai, jellemzői
 Ismertesse röviden az A29 sorozatú dízel mozdony főbb adatait és jellemzőit!
A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai
 Melyek a dízelmotor indításának villamos vezérlési feltételei az A29 sorozatú mozdonyon?
 Van-e lehetőség a tüzelőanyag ellátó rendszer légtelenítésére az A29 sorozatú dízel mozdonyon?
 Van-e lehetőség a hűtővízrendszer hőmérsékletének kézi szabályozására az A29 sorozatú dízel
mozdonyon?
A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai
 Ismertesse röviden a főáramkör jellemző meghibásodásait az A29 sorozatú dízel mozdonyon!
A fékrendszer jellemző meghibásodásai
 Mitől gyengülhet a mozdony fékberendezésének hatásossága az A29 sorozatú dízel
mozdonynál?
 Ismertesse légsűrítő hiba estén elvégzendő teendőket az A29 sorozatú dízel mozdonynál!
Mechanikai sérülés esetén követendő eljárások
 Milyen feltételei vannak az irányváltó működtetésének az A29 sorozatú dízel mozdonyon?
 Ismertesse irányváltó hiba estén elvégzendő teendőket az A29 sorozatú dízel mozdonynál!
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6.3.4. VEZETÉSTECHNIKAI ISMERETEK
Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben
 Hogyan történik az A29 sorozatú dízel mozdony üzembe helyezése?
A feszültség alá helyezés előtti teendők
 Ismertesse a feszültség alá helyezés előtti teendőket
A feszültség alá helyezés folyamata
 Ismertesse a feszültség alá helyezés folyamatát
A menet megkezdése előtti teendők
 Jelzőfények használata az utasításoknak megfelelően az A29 sorozatú dízel mozdonyon!
A jármű megindítása
 Ismertesse a jármű megindítására vonatkozó szabályozást
Menetszabályozás
 Van-e túlsebesség védelme az A29 sorozatú dízel mozdonynak?
Üzemen kívül helyezés
 Ismertesse a jármű üzemen kívül helyezésére vonatkozó szabályozást
A jármű vontatása
 Ismertesse a jármű vontatására vonatkozó szabályozást
6.4. A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:
 a vontatójárművön elhelyezett berendezéseket azonosítani, ismerje az azokon elhelyezkedő
kezelőszerveket, ezek szerepét,
 a jármű kezelőszerveit azonosítani, ismerje a helyes kezelés előírásait, szabályait,
 alkalmazni az üzemeltetés szabályait normál és különleges üzemállapotban is,
 a jelentkező hibákat azonosítani és lehetőség szerint elhárítani,
 alkalmazni a jármű jellegzetes vezetéstechnikai módszereit.
 végrehajtani a jármű műszaki átvizsgálását,
 a járművet szakszerűen üzemeltetni,
 a jelentkező hibák azonosítására, felderítésére, elhárítására,
 dönteni a jármű tovább üzemeltethetőségéről és az esetleges korlátozásokról,
 az értekező berendezéseket előírás szerint kezelni,
 elvégezni a jármű műszaki átvizsgálását,
 a járművet szakszerűen, a szabályok figyelembe vételével üzemeltetni,
 a járművet károsodásmentesen megindítani, vezetni és megállítani,
 szakszerűen és a szabályok betartásával kezelni a kommunikációs eszközöket,
 a hibák és rendellenességek feltárására, azonosítására, javítására,
 hiba esetén szakszerűen és felelősen dönteni az üzemben tartás feltételeiről.
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7. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI FORGALMI (SAJÁTCÉLÚ VASÚTI
PÁLYAHÁLÓZAT SZOLGÁLATI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) ISD DUNAFERR,
DUNAÚJVÁROS V01-VT2022/1
7.1. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA
A vizsga Írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll.
ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
Az írásbeli vizsgatevékenység 8 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések eloszlása
 4 kérdés a SCVPSZU-ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Jelzési előírások témakörből,
 4 kérdés a SCVPSZU-ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Forgalmi előírások témakörből.
Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 2,5 óra
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések
tételenkénti megoszlása:
 3 kérdés a SCVPSZU-ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Jelzési előírások témakörből,
 3 kérdés a SCVPSZU–ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Forgalmi előírások témakörből.
A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
7.2. TUDÁSANYAG
JELZÉSI ÉS FORGALMI ISMERETEK
JELZÉSI ISMERETEK:
Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása
2. Jelzési előírások
2.1. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére,
adására vonatkozó előírások
 Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (2.1.1.)
 A hallható és látható jelzések alkalmazása (2.1.2.)
 A jelzésadás helye, ideje és módja (2.1.3.)
 Figyelési kötelezettség (2.1.4.)
 Eljárás eltérő értelmű egyidejű jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (2.1.5.)
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 A jelzők csoportosítása (2.1.10.- 2.1.10.2.)
 A jelzők, jelzőeszközök helye (2.1.11.)
 A jelzőárbocok színezése (2.1.12.- 2.1.12.1.)
2.2. Tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítása, alkalmazása és a velük adott jelzésekre
vonatkozó általános rendelkezések
 Tolatási mozgást szabályozó jelzők (2.2.1.)
 Tolatásjelzők (2.2.3.- 2.2.3.3.)
 A tolatásjelzők jelzései (2.2.3.4.- 2.2.3.4.2.)
2.3. Váltójelzők és jelzéseik
 Váltójelzők csoportosítása és alkalmazása (2.3.1.)
 A váltók számozása (2.3.2.- 2.3.2.5.)
 A váltójelzők jelzései (2.3.3.- 2.3.3.6.)
 A váltók kézi állítókészüléke (2.3.4.- 2.3.4.4.)
2.8. A vasúti átjáró kezdete jelző
 A jelző alkalmazása (2.8.1.)
2.12. Járhatatlan pályarészek fedezése
 Járhatatlan pályarészek fedezése (2.12.1.- 2.12.1.5.)
2.13. Munkaterületek fedezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton és a csatlakozó-, összekötő
vasúti pályán
 Munkaterület fedezése sajátcélú vasúti pályahálózaton (2.13.2.- 2.13.2.4.)
2.14. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések
 Megállj! (2.14.4.)
2.15. A mozdonyszemélyzet hangjelzései
 Figyelj! (2.15.1.)
 Veszély! (2.15.5.)
2.17. A jelzőőrök közúti jelzései (2.17.1.- 2.17.1.2.)
2.19. Figyelmeztető jelek
 Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel (2.19.2.- 2.19.2.4.)
 Nagy feszültségre figyelmeztető jel (2.19.3. - 2.19.3.2.)
FORGALMI ISMERETEK:
Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása
1. Általános rendelkezések
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és rendelkezéseinek értelmezése
 A Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának alapja, alkalmazása (1.1.1.)
 Az utasítás hatálya (1.1.2.)
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 Az utasítás tartalma (1.1.3.)
 Kiegészítő Szolgálati Utasítás, Üzemviteli Végrehajtási Utasítás, Végrehajtási Utasítás (1.1.4.1.1.4.3.)
 Utasítások ismerete (1.1.5.1.- 1.1.5.2.)
 Az utasítás kezelése, előírásainak értelmezése (1.1.6.- 1.1.6.1.)
1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából
 Alátétfa (1.2.1.)
 Anyavágány (Líravágány) (1.2.2.)
 Figyelmeztető jel (1.2.8.)
 Fordítókorong (1.2.9.)
 Hordozható rádió (1.2.11.)
 Jelzés (1.2.12.)
 Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.16.)
 Kocsirendező (1.2.19.)
 Mozdony, (vontatójármű) (1.2.21.)
 Mozdonyvezető (1.2.22.)
 Mozdonyszemélyzet (1.2.23.)
 Mozdonyrádió (1.2.24.)
 Mobil telefon (1.2.25.)
 Nyomtávolság (1.2.26.)
 Részlegvezető (1.2.30.)
 Sajátcélú vasúti pályahálózat (1.2.32.)
 Sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat (menet) (1.2.35.)
 Tolatásvezető (1.2.39.)
 Tolatószemélyzet (1.2.41.)
 Tolatócsapat (1.2.42.)
 Tolatás (1.2.43.)
 Tolatásjelző (1.2.44.)
 Vasútüzem-vezető (1.2.48.)
 Vasútüzem-vezető megbízottja (1.2.49.)
 Vágány (1.2.50.)
 Váltókezelő (1.2.51.)
 Vágányút (1.2.53.)
 Vágányzár (1.2.54.)
1.3. A vasútüzem vezetése
 A vasútüzem-vezetővel szemben támasztott követelmények, feladatai (1.3.1.)
 Részlegvezető feladatai (1.3.3.)
1.4. A belső vasútüzemi szolgálatra való alkalmasság feltételei
 Beosztás önálló szolgálattételre (1.4.2.)
1.5. Szolgálati magatartás
 Felelősség (1.5.1.- 1.5.1.1.)
 Magatartás a vágányok között (1.5.2.- 1.5.2.4.)
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1.6. Vasútüzemi rend
 Üzemi rend (1.6.1.- 1.6.1.4.)
 Szolgálatra jelentkezés (1.6.3.- 1.6.3.1.)
 Parancskönyv (1.6.5., 4. sz. Melléklet)
1.7. Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton
 Szolgálati helyiségek, vágányok számozása (1.7.1.)
 Vágányzáró sorompó, kisiklasztó saru jelölése (1.7.4.- 1.7.4.2.)
3. Forgalmi előírások
3.1. A váltók
3.1.1. A váltók alkatrészei
 Az alkatrészek felsorolása (3.1.1.1.)
 Tősínek és csúcssínek (3.1.1.2.)
 A csúcssínek szabványos állása (3.1.1.3.)
 Feles állás (3.1.1.4.)
 Gyökkötések (3.1.1.5.)
 Sínszékek, csúcssín emelő szerkezetek (3.1.1.6.)
 Összekötő rudak (3.1.1.7.)
 Csúcssínrögzítő szerkezetek (3.1.1.8.)
 Állítószerkezetek (3.1.1.9.)
 Váltójelző (3.1.1.10.)
3.1.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból
 Csoportosítás (3.1.2.1.)
 Lezárható és le nem zárható váltók (3.1.2.2.)
 Biztosított és nem biztosított váltók (3.1.2.3.)
3.1.6. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból
 A használhatóság forgalmi feltételei (3.1.6.1.)
 A használhatóság ellenőrzése (3.1.6.2.)
 A használhatóság ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával (3.1.6.3.3.1.6.3.1.)
 A használhatóság ellenőrzése váltóállítás közben (3.1.6.4.- 3.1.6.4.2.)
3.1.7. A váltók állítása
 A váltóállítás ideje (3.1.7.1- 3.1.7.1.1.)
 Váltófelvágás (3.1.7.2.- 3.1.7.2.3.)
3.2. Útsorompó, sorompókezelés
 A sorompókezelés általános szabályai (3.2.1.- 3.2.1.1.3.)
 Fénysorompó használhatatlansága (3.2.2.)
 Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.2.3.- 3.2.3.1.)
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3.3.Tolatószolgálat
3.3.1. Általános rendelkezések
 Alapszabályok (3.3.1.1.- 3.3.1.1.1.)
 Tolatás útátjárón (3.3.1.14.- 3.3.1.14.2.)
3.6. Védekezés járműmegfutamodások ellen
 A megfutamodott járművek megállítása (3.6.4.- 3.6.4.1.)
3.9. Lassúmenetek, vágányzárások
3.9.2. Vágányzárások
 Alapszabály (3.9.2.1.)
 Előre látott vágányzár (3.9.2.2.)
 Előre nem látott vágányzár (3.9.2.3.)
 Elzárt pálya fedezése (3.9.2.5.)
 A vágányzár megkezdése, megszüntetése (3.9.2.6.)
3.11. Téli időszakban szükséges különleges teendők (3.11.1.)
3.12. Teendők rendkívüli események alkalmával (3.12.1.- 3.12.3)
Mellékletek
 Kiegészítő szolgálati utasítás tartalmi követelményei (1. sz. melléklet)
 Parancskönyv (4. sz. melléklet)

7.3. VIZSGAANYAG
JELZÉSI ISMERETEK:
Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása
Jelzési előírások
2. Jelzési előírások
2.1. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére,
adására vonatkozó előírások
 Ismertesse a jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések fogalmát! (2.1.1.)
 Ismertesse a hallható és látható jelzések alkalmazását! (2.1.2.)
 Ismertesse a jelzésadás helye, ideje és módja vonatkozó szabályokat! (2.1.3.)
 Ismertesse a figyelési kötelezettség fogalmát! (2.1.4.)
 Ismertesse a eljárás eltérő értelmű egyidejű jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetére
vonatkozó szabályokat! (2.1.5.)
 Ismertesse a jelzők csoportosítását! (2.1.10.- 2.1.10.2.)
 Ismertesse a jelzők, jelzőeszközök helyét! (2.1.11.)
 Ismertesse a jelzőárbocok színezését! (2.1.12.- 2.1.12.1.)
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2.2. Tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítása, alkalmazása és a velük adott jelzésekre
vonatkozó általános rendelkezések
 Ismertesse a tolatási mozgást szabályozó jelzőket! (2.2.1.)
 Ismertesse a tolatásjelzőket! (2.2.3.- 2.2.3.3.)
 Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit! (2.2.3.4.- 2.2.3.4.2.)
2.3. Váltójelzők és jelzéseik
 Ismertesse a váltójelzők csoportosítását és alkalmazására vonatkozó szabályokat! (2.3.1.)
 Ismertesse a váltók számozását! (2.3.2.- 2.3.2.5.)
 Ismertesse a váltójelzők jelzéseit! (2.3.3.- 2.3.3.6.)
 Ismertesse a váltók kézi állítókészülékét! (2.3.4.- 2.3.4.4.)
2.8. A vasúti átjáró kezdete jelző
 Ismertesse a jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (2.8.1.)
2.12. Járhatatlan pályarészek fedezése
 Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezéseit! (2.12.1.- 2.12.1.5.)
2.13. Munkaterületek fedezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton és a csatlakozó-, összekötő
vasúti pályán
 Ismertesse a munkaterület fedezése sajátcélú vasúti pályahálózaton vonatkozó szabályokat!
(2.13.2.- 2.13.2.4.)
2.14. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Megállj! jelzést! (2.14.4.)
2.15. A mozdonyszemélyzet hangjelzései
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet által hangjelzéssel adható Figyelj! jelzését! (2.15.1.)
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet által hangjelzéssel adható Veszély! jelzését! (2.15.5.)
2.19. Figyelmeztető jelek
 Ismertesse az űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel jelzését! (2.19.2.- 2.19.2.4.)
 Ismertesse a nagy feszültségre figyelmeztető jel jelzését! (2.19.3. - 2.19.3.2.)
FORGALMI ISMERETEK:
Sajátcélú vasúti pályahálózatok szolgálati utasítása:
1. Általános rendelkezések
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és rendelkezéseinek értelmezése
 Mutassa be a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának alapját, és ismertesse az
alkalmazására vonatkozó szabályokat! (1.1.1.)
 Ismertesse a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítás hatályát! (1.1.2.)
 Ismertesse a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítás tartalmát! (1.1.3.)
 Ismertesse a Kiegészítő Szolgálati Utasítás, Üzemviteli Végrehajtási Utasítás, Végrehajtási
Utasítás fogalmát! (1.1.4.- 1.1.4.3.)
 Ismertesse az utasítások ismeretére vonatkozó szabályokat! (1.1.5.1.- 1.1.5.2.)
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 Ismertesse a az utasítás kezelése, előírásainak értelmezésére vonatkozó szabályokat! (1.1.6.1.1.6.1.)
1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából
 Ismertesse a alátétfa fogalmát! (1.2.1.)
 Ismertesse a anyavágány (líravágány) fogalmát! (1.2.2.)
 Ismertesse a figyelmeztető jel fogalmát! (1.2.8.)
 Ismertesse a fordítókorong fogalmát! (1.2.9.)
 Ismertesse a hordozható rádió fogalmát! (1.2.11.)
 Ismertesse a jelzés fogalmát! (1.2.12.)
 Ismertesse a kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát! (1.2.16.)
 Ismertesse a kocsirendező fogalmát! (1.2.19.)
 Ismertesse a mozdony, (vontatójármű) fogalmát! (1.2.21.)
 Ismertesse a mozdonyvezető fogalmát! (1.2.22.)
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet fogalmát! (1.2.23.)
 Ismertesse a mozdonyrádió fogalmát! (1.2.24.)
 Ismertesse a mobil telefon fogalmát! (1.2.25.)
 Ismertesse a nyomtávolság fogalmát! (1.2.26.)
 Ismertesse a részlegvezető fogalmát! (1.2.30.)
 Ismertesse a sajátcélú vasúti pályahálózat fogalmát! (1.2.32.)
 Ismertesse a sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat (menet) fogalmát! (1.2.35.)
 Ismertesse a tolatásvezető fogalmát! (1.2.39.)
 Ismertesse a tolatószemélyzet fogalmát! (1.2.41.)
 Ismertesse a tolatócsapat fogalmát! (1.2.42.)
 Ismertesse a tolatás fogalmát! (1.2.43.)
 Ismertesse a tolatásjelző fogalmát! (1.2.44.)
 Ismertesse a vasútüzem-vezető fogalmát! (1.2.48.)
 Ismertesse a vasútüzem-vezető megbízottja fogalmát! (1.2.49.)
 Ismertesse a vágány fogalmát! (1.2.50.)
 Ismertesse a váltókezelő fogalmát! (1.2.51.)
 Ismertesse a vágányút fogalmát! (1.2.53.)
 Ismertesse a vágányzár fogalmát! (1.2.54.)
1.3. A vasútüzem vezetése
 Ismertesse a a vasútüzem-vezetővel szemben támasztott követelményeket és feladatait! (1.3.1.)
 Ismertesse a részlegvezető feladatait! (1.3.3.)
1.4. A belső vasútüzemi szolgálatra való alkalmasság feltételei
 Ismertesse az önálló szolgálattételre való beosztás feltételeit! (1.4.2.)
1.5. Szolgálati magatartás
 Ismertesse a felelősség fogalmát! (1.5.1.- 1.5.1.1.)
 Ismertesse a magatartás a vágányok között fogalmát! (1.5.2.- 1.5.2.4.)
1.6. Vasútüzemi rend
 Ismertesse a üzemi rend fogalmát! (1.6.1.- 1.6.1.4.)
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 Ismertesse a szolgálatra jelentkezés fogalmát! (1.6.3.- 1.6.3.1.)
 Ismertesse a parancskönyv fogalmát! (1.6.5., 4. sz. melléklet)
1.7. Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton
 Ismertesse a szolgálati helyiségek, vágányok számozását! (1.7.1.)
 Ismertesse a vágányzáró sorompó, kisiklasztó saru jelölése (1.7.4.- 1.7.4.2.)
3. Forgalmi előírások
3.1. A váltók
3.1.1. A váltók alkatrészei
 Sorolja fel a váltó alkatrészeit! (3.1.1.1.)
 Ismertesse a tősínek és csúcssínek fogalmát! (3.1.1.2.)
 Ismertesse a csúcssínek szabványos állását (3.1.1.3.)
 Ismertesse a váltó feles állását! (3.1.1.4.)
 Ismertesse a váltó gyökkötését! (3.1.1.5.)
 Ismertesse a váltó sínszékek, csúcssín emelő szerkezeteit! (3.1.1.6.)
 Ismertesse a váltó összekötő rúd fogalmát! (3.1.1.7.)
 Ismertesse a váltó csúcssínrögzítő szerkezeteket! (3.1.1.8.)
 Ismertesse a váltó állítószerkezeteket! (3.1.1.9.)
 Ismertesse a váltónál alkalmazott váltójelzőket! (3.1.1.10.)
3.1.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból
 Csoportosítsa a váltókat forgalombiztonsági szempontból! (3.1.2.1.)
 Ismertesse a lezárható és le nem zárható váltók fogalmát! (3.1.2.2.)
 Ismertesse a biztosított és nem biztosított váltók fogalmát! (3.1.2.3.)
3.1.6. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból
 Ismertesse a váltó használhatóságának forgalmi feltételeit! (3.1.6.1.)
 Ismertesse a váltó használhatóságának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat! (3.1.6.2.)
 Ismertesse a használhatóság ellenőrzésére szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával
vonatkozó szabályokat! (3.1.6.3.- 3.1.6.3.1.)
 Ismertesse a váltó használhatóságának ellenőrzését váltóállítás közben! (3.1.6.4.- 3.1.6.4.2.)
3.1.7. A váltók állítása
 Ismertesse a váltóállítás idejére vonatkozó szabályokat! (3.1.7.1- 3.1.7.1.1.)
 Ismertesse a váltófelvágás fogalmát! (3.1.7.2.- 3.1.7.2.3.)
3.2. Útsorompó, sorompókezelés
 Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait! (3.2.1.- 3.2.1.1.3.)
 Ismertesse a fénysorompó használhatatlanságára vonatkozó szabályokat! (3.2.2.)
 Ismertesse a Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazására vonatkozó szabályokat! (3.2.3.- 3.2.3.1.)
3.3.1. Általános rendelkezések
 Ismertesse a tolatás alapszabályát! (3.3.1.1.- 3.3.1.1.1.)
 Hogyan kell a tolatást végrehajtani útátjárón? (3.3.1.14.- 3.3.1.14.2.)
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3.6. Védekezés járműmegfutamodások ellen
 Ismertesse a A megfutamodott járművek megállítása (3.6.4.- 3.6.4.1.)
3.9. Lassúmenetek, vágányzárások
3.9.2. Vágányzárak
 Mi az alapszabály vágányzárások alkalmával? (3.9.2.1.)
 Ismertesse az előre látott vágányzárral kapcsolatos tudnivalókat! (3.9.2.2.)
 Ismertesse az előre nem látott vágányzárral kapcsolatos tudnivalókat! (3.9.2.3.)
 Hogyan kell fedezni az elzárt pályarészt? (3.9.2.5.)
 Mi a szabály vágányzár megkezdésére, megszüntetésére vonatkozóan? (3.9.2.6.)
3.11. Téli időszakban szükséges különleges teendők
 Milyen különleges teendőket ismer a téli időszakban? (3.11.1.)
3.12. Teendők rendkívüli események alkalmával
 Mi a teendő rendkívüli események alkalmával? (3.12.1.- 3.12.3)
Mellékletek
 Milyen részekből épül fel a Kiegészítő szolgálati utasítás, és hol találhatóak meg a készítésére
vonatkozó tartalmi előírások követelményei?
 Ismertesse a parancskönyv oszlop fejléceinek megnevezését!
7.4. A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:
 Ismeri a jelzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat.
 Ismeri a helyhez kötött és egyéb jelzők alkalmazására vonatkozószabályokat,
 Ismeri a jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat a lassúmenetek kitűzésére a munkaterületek
fedezésére vonatkozó szabályokat és a fő, elő, ismétlő, és tolatási jelzők által adott jelzéseket,
 Tévesztés nélkül ismeri a kézi, hang és vonatokon alkalmazott jelzéseket.
 Tévesztés nélkül ismeri a jelzőőrökre vonatkozó előírásokat.
 Ismeri a nem üzemszerűen működő helyhez kötött jelzőkkel kapcsolatos ismereteket,
 Tévesztés nélkül ismeri a váltókkal kapcsolatos valamennyi előírást,
 Ismeri útsorompókkal kapcsolatos előírásokat.
 Ismeri a figyelembe nem veendő, érvénytelen jelzők megjelölésére vonatkozószabályokat.
 Ismeri a vágányzárak megkezdésére, befejezésére, terven felüli meghosszabbítására vonatkozó
szabályokat,
 Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés, tolatás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat.
 Ismeri a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat.
 Tévesztés nélkül ismeri az utasítás értelmezéshez szükséges fogalom meghatározásokat,
 Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedéssel kapcsolatos dokumentumokat és azok kitöltési és
vezetési szabályait,
 Tévesztés nélkül ismeri a közlekedő vonatok megfigyelésére vonatkozó előírásokat,
 Tévesztés nélkül ismeri az állomási vágányon végzett javítási munkákra vonatkozó előírásokat.
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8. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI MUNKAVEZETŐ (SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT
SZOLGÁLATI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) ISD DUNAFERR, DUNAÚJVÁROS V01VT2022/1
8.1. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA
A vizsga Írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll.
ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
Az írásbeli vizsgatevékenység 8 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések eloszlása
 4 kérdés a SCVPSZU-ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Jelzési előírások témakörből,
 4 kérdés a SCVPSZU-ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Forgalmi előírások témakörből.
Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 2,5 óra
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések
tételenkénti megoszlása:
 3 kérdés a SCVPSZU-ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Jelzési előírások témakörből,
 3 kérdés a SCVPSZU–ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Forgalmi előírások témakörből.
A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
8.2. TUDÁSANYAG
JELZÉSI ÉS FORGALMI ISMERETEK
JELZÉSI ISMERETEK:
Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása
2. Jelzési előírások
2.1. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére,
adására vonatkozó előírások
 Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (2.1.1.)
 A hallható és látható jelzések alkalmazása (2.1.2.)
 A jelzésadás helye, ideje és módja (2.1.3.)
 Figyelési kötelezettség (2.1.4.)
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Eljárás eltérő értelmű egyidejű jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (2.1.5.)
Szabadlátás korlátozottsága (2.1.8.)
Távolbalátás korlátozottsága (2.1.9.)
A jelzők csoportosítása (2.1.10.- 2.1.10.2.)
A jelzők, jelzőeszközök helye (2.1.11.)
A jelzőárbocok színezése (2.1.12.- 2.1.12.1.)
Világítás (2.1.13.- 2.1.13.3.)

2.2. Tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítása, alkalmazása és a velük adott jelzésekre
vonatkozó általános rendelkezések
 Tolatási mozgást szabályozó jelzők (2.2.1.)
 Tolatásjelzők (2.2.3.- 2.2.3.3.)
 A tolatásjelzők jelzései (2.2.3.4.- 2.2.3.4.2.)
2.3. Váltójelzők és jelzéseik
 Váltójelzők csoportosítása és alkalmazása (2.3.1.)
 A váltók számozása (2.3.2.- 2.3.2.5.)
 A váltójelzők jelzései (2.3.3.- 2.3.3.6.)
 A váltók kézi állítókészüléke (2.3.4.- 2.3.4.4.)
2.4. A vágányzáró-jelző és jelzései (2.4.4.1.- 2.4.4.4.)
2.5. Vasúti járműmérleg-jelző (2.5.1.- 2.5.2.5.)
2.6. Megállás helyének megjelölése
 Megállás helye jelző (2.6.1.- 2.6.1.4.2.)
2.7. Az útátjárójelző
 Az útátjárójelző alkalmazása (2.7.1.- 2.7.1.6.)
2.8. A vasúti átjáró kezdete jelző
 A jelző alkalmazása (2.8.1.)
2.9. A biztonsági határjelző (2.9.1.- 2.9.2)
2.11. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzők és jelzéseik
 Értesítés a lassan bejárandó pályarészekről (2.11.1.- 2.11.1.1.)
 A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése (2.11.2.)
 A Lassúmenet előjelző (2.11.3.- 2.11.3.3.)
 A Lassúmenet eleje jelző (2.11.4.- 2.11.4.4.)
 A Lassúmenet vége jelző (2.11.5.- 2.11.5.3.)
 A Lassúmenet vége jelző (2.11.6.- 2.11.6.9.)
2.12. Járhatatlan pályarészek fedezése
 Járhatatlan pályarészek fedezése (2.12.1.- 2.12.1.5.)
 Jelzőeszközök kitűzése a csatlakozó- vagy az összekötő vasúti pályán, illetve a sajátcélú vasúti
pályahálózat vágányain (2.12.2.)
ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!
KINYOMTATÁST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A DOKUMENTUM AKTUALITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE!

HR040300SZ01_008 - 0. verzió

VASÚTI TÁRSASÁGI
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL

0. módosítás
66.
oldal
(100)

 Fedezési és értesítési kötelezettség (2.12.3.- 2.12.3.1.)
2.13. Munkaterületek fedezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton és a csatlakozó- összekötő
vasúti pályán
 Munkaterület fedezése a csatlakozó-, összekötő vasúti pályán (2.13.1.- 2.13.1.3.)
 Munkaterület fedezése sajátcélú vasúti pályahálózaton (2.13.2.- 2.13.2.4.)
2.14. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések
 Megállj! (2.14.4.)
2.15. A mozdonyszemélyzet hangjelzései
 Figyelj! (2.15.1.)
 Veszély! (2.15.5.)
2.17. A jelzőőrök közúti jelzései (2.17.1.- 2.17.1.2.)
2.18. Figyelembe nem veendő, érvénytelen és használhatatlan jelzők
 Figyelembe nem veendő jelzők (2.18.1.)
 Érvénytelen jelzők (2.18.2.- 2.18.2.1.)
 Használhatatlan jelzők (2.18.3.)
2.19. Figyelmeztető jelek (2.19.1.- 2.19.3.2.)
FORGALMI ISMERETEK:
Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása
1. Általános rendelkezések
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és rendelkezéseinek értelmezése
 A Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának alapja, alkalmazása (1.1.1.)
 Az utasítás hatálya (1.1.2.)
 Az utasítás tartalma (1.1.3.)
 Kiegészítő Szolgálati Utasítás, Üzemviteli Végrehajtási Utasítás, Végrehajtási Utasítás (1.1.4.1.1.4.3.)
 Utasítások ismerete (1.1.5.1.- 1.1.5.2.)
 Az utasítás kezelése, előírásainak értelmezése (1.1.6.- 1.1.6.1.)
1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából
 Alátétfa (1.2.1.)
 Anyavágány (Líravágány) (1.2.2.)
 Belső vasútüzemi tevékenység (1.2.4.)
 Csatlakozó vasúti pálya (1.2.5.)
 Féksaru (1.2.7.)
 Figyelmeztető jel (1.2.8.)
 Hordozható rádió (1.2.11.)
 Jelzés (1.2.12.)
 Kezdőpont, végpont (1.2.13.)
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Kiszolgáló állomás (1.2.15.)
Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.16.)
Kiágazási kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.17.)
Kijárati jelző (1.2.18.)
Kocsirendező (1.2.19.)
Közforgalmú vasúti pályahálózat (1.2.20.)
Mozdony, (vontatójármű) (1.2.21.)
Mozdonyvezető (1.2.22.)
Mozdonyszemélyzet (1.2.23.)
Mozdonyrádió (1.2.24.)
Mobil telefon (1.2.25.)
Nyomtávolság (1.2.26.)
Összekötő vasúti pálya (1.2.27.)
Páros féksaru (1.2.28.)
Rakszelvény (1.2.29.)
Részlegvezető (1.2.30.)
Rögzítő saru (1.2.31.)
Sajátcélú vasúti pályahálózat (1.2.32.)
Sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat (menet) (1.2.35.)
Sajátcélú vasúti pályahálózat üzemeltetés (1.2.36.)
Sajátcélú vasúti pályahálózat vasútüzemének ellátása (1.2.37.)
Szabadon tartandó tér (1.2.38.)
Tolatásvezető (1.2.39.)
Tolatószemélyzet (1.2.41.)
Tolatócsapat (1.2.42.)
Tolatás (1.2.43.)
Tolatásjelző (1.2.44.)
Ütközőbak, földkúp (1.2.45.)
Üzemi közlekedési tér (1.2.46.)
Űrszelvény (1.2.47.)
Vasútüzem-vezető (1.2.48.)
Vasútüzem-vezető megbízottja (1.2.49.)
Vágány (1.2.50.)
Váltókezelő (1.2.51.)
Vágánykeresztezés (1.2.52.)
Vágányút (1.2.53.)
Vágányzár (1.2.54.)
Védőváltó (1.2.55.)
Vonat (1.2.56.)
Vonat eleje (1.2.57.)
Vonat vége (1.2.58.)

1.3. A vasútüzem vezetése
 A vasútüzem-vezetővel szemben támasztott követelmények, feladatai (1.3.1.)
 Részlegvezető feladatai (1.3.3.)
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1.4. A belső vasútüzemi szolgálatra való alkalmasság feltételei
 Beosztás önálló szolgálattételre (1.4.2.)
1.5. Szolgálati magatartás
 Felelősség (1.5.1.- 1.5.1.1.)
 Magatartás a vágányok között (1.5.2.- 1.5.2.4.)
1.6. Vasútüzemi rend
 Üzemi rend (1.6.1.- 1.6.1.4.)
 Szolgálatra jelentkezés (1.6.3.- 1.6.3.1.)
 Parancskönyv (1.6.5., 4. Sz. Melléklet)
1.7. Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton
 Szolgálati helyiségek, vágányok számozása (1.7.1.)
 Anyaghalmok elhelyezése a pálya mentén (1.7.2.)
 Űrszelvényhiány (1.7.3.- 1.7.3.1.1.)
 Vágányzáró sorompó, kisiklasztó saru jelölése (1.7.4.- 1.7.4.2.)
3. Forgalmi előírások
3.1. A váltók
3.1.1. A váltók alkatrészei
 Az alkatrészek felsorolása (3.1.1.1.)
 Tősínek és csúcssínek (3.1.1.2.)
 A csúcssínek szabványos állása (3.1.1.3.)
 Feles állás (3.1.1.4.)
 Gyökkötések (3.1.1.5.)
 Sínszékek, csúcssín emelő szerkezetek (3.1.1.6.)
 Összekötő rudak (3.1.1.7.)
 Csúcssínrögzítő szerkezetek (3.1.1.8.)
 Állítószerkezetek (3.1.1.9.)
 Váltójelző (3.1.1.10.)
3.1.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból
 Csoportosítás (3.1.2.1.)
 Lezárható és le nem zárható váltók (3.1.2.2.)
 Biztosított és nem biztosított váltók (3.1.2.3.)
3.1.3. Sebesség a váltókon (3.1.3.1.)
3.1.4. A váltók gondozása (3.1.4.1.)
3.1.5. A váltók szabványos állása (3.1.5.1.- 3.1.5.2.)
3.1.6. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból
 A használhatóság forgalmi feltételei (3.1.6.1.)
 A használhatóság ellenőrzése (3.1.6.2.)
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 A használhatóság ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával (3.1.6.3.3.1.6.3.1.)
 A használhatóság ellenőrzése váltóállítás közben (3.1.6.4.- 3.1.6.4.2.)
3.1.7. A váltók állítása
 A váltóállítás ideje (3.1.7.1- 3.1.7.1.1.)
 Váltófelvágás (3.1.7.2.- 3.1.7.2.3.)
3.1.8. Váltóellenőrzés
 Alapszabályok (3.1.8.1.- 3.1.8.1.6.)
3.2. Útsorompó, sorompókezelés
 A sorompókezelés általános szabályai (3.2.1.- 3.2.1.1.3.)
 Fénysorompó használhatatlansága (3.2.2.)
 Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.2.3.- 3.2.3.1.)
3.3.tolatószolgálat
3.3.1. Általános rendelkezések
 Alapszabályok (3.3.1.1.- 3.3.1.1.1.)
 Tolatás személyek felé és át nem tekinthető vágányra (3.3.1.9.)
 Tolatás javító-, tisztító- stb. Vágányokon (3.3.1.11.- 3.3.1.11.1.)
 Tolatás vasúti járműmérlegen (3.3.1.13.- 3.3.1.13.1.)
 Tolatás útátjárón (3.3.1.14.- 3.3.1.14.2.)
 Tolatási sebesség (3.3.1.17.)
 Páros féksaru alkalmazása (3.3.1.18.13.)
3.6. Védekezés járműmegfutamodások ellen
 A megfutamodott járművek megállítása (3.6.4.- 3.6.4.1.)
3.9. Lassúmenetek, vágányzárások
3.9.1. Lassúmenetek
 Intézkedési feladatok (3.9.1.1.- 3.9.1.1.4.)
3.9.2. Vágányzárások
 Alapszabály (3.9.2.1.)
 Előre látott vágányzár (3.9.2.2.)
 Előre nem látott vágányzár (3.9.2.3.)
 Értesítési kötelezettség (3.9.2.4.- 3.9.2.4.3.)
 Elzárt pálya fedezése (3.9.2.5.)
 A vágányzár megkezdése, megszüntetése (3.9.2.6.)
3.11. Téli időszakban szükséges különleges teendők (3.11.1.)
3.12. Teendők rendkívüli események alkalmával (3.12.1.- 3.12.3)
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Mellékletek
 Kiegészítő szolgálati utasítás tartalmi követelményei (1. Sz. Melléklet)
 Parancskönyv (4. Sz. Melléklet)
8.3. VIZSGAANYAG
JELZÉSI ISMERETEK:
Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása
2. Jelzési előírások
2.1. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére,
adására vonatkozó előírások
 Ismertesse a jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések fogalmát! (2.1.1.)
 Ismertesse a hallható és látható jelzések alkalmazását! (2.1.2.)
 Ismertesse a jelzésadás helye, ideje és módja vonatkozó szabályokat! (2.1.3.)
 Ismertesse a figyelési kötelezettség fogalmát! (2.1.4.)
 Ismertesse a eljárás eltérő értelmű egyidejű jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetére
vonatkozó szabályokat! (2.1.5.)
 Ismertesse a szabadlátás korlátozottság fogalmát! (2.1.8.)
 Ismertesse a távolbalátás korlátozottság fogalmát! (2.1.9.)
 Ismertesse a jelzők csoportosítását! (2.1.10.- 2.1.10.2.)
 Ismertesse a jelzők, jelzőeszközök helyét! (2.1.11.)
 Ismertesse a jelzőárbocok színezését! (2.1.12.- 2.1.12.1.)
 Ismertesse a világításra vonatkozó szabályokat! (2.1.13.- 2.1.13.3.)
2.2. Tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítása, alkalmazása és a velük adott jelzésekre
vonatkozó általános rendelkezések
 Ismertesse a tolatási mozgást szabályozó jelzőket! (2.2.1.)
 Ismertesse a tolatásjelzőket! (2.2.3.- 2.2.3.3.)
 Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit! (2.2.3.4.- 2.2.3.4.2.)
2.3. Váltójelzők és jelzéseik
 Ismertesse a váltójelzők csoportosítását és alkalmazására vonatkozó szabályokat! (2.3.1.)
 Ismertesse a váltók számozását! (2.3.2.- 2.3.2.5.)
 Ismertesse a váltójelzők jelzéseit! (2.3.3.- 2.3.3.6.)
 Ismertesse a váltók kézi állítókészülékét! (2.3.4.- 2.3.4.4.)
2.4. A vágányzáró-jelző és jelzései
 Ismertesse a vágányzáró-jelzőt és jelzéseit! (2.4.4.1.- 2.4.4.4.)
2.5.Vasúti járműmérleg-jelző
 Ismertesse a vasúti járműmérleg-jelzőt és jelzéseit! (2.5.1.- 2.5.2.5.)
2.6. Megállás helyének megjelölése
 Ismertesse a megállás helye jelzőt! (2.6.1.- 2.6.1.4.2.)
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2.7. Az útátjáró jelző
 Ismertesse az útátjárójelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (2.7.1.- 2.7.1.6.)
2.8. A vasúti átjáró kezdete jelző
 Ismertesse a jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (2.8.1.)
2.9. A biztonsági határjelző
 Ismertesse a biztonsági határjelző fogalmát! (2.9.1.- 2.9.2)
2.11. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzők és jelzéseik
 Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről való értesítés szabályait! (2.11.1.- 2.11.1.1.)
 Ismertesse a lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzéseit! (2.11.2.)
 Ismertesse a lassúmenet előjelzőt! (2.11.3.- 2.11.3.3.)
 Ismertesse a lassúmenet eleje jelzőt! (2.11.4.- 2.11.4.4.)
 Ismertesse a lassúmenet vége jelzőt! (2.11.5.- 2.11.5.3.)
 Ismertesse a lassúmenet vége jelzőt! (2.11.6.- 2.11.6.9.)
2.12. Járhatatlan pályarészek fedezése
 Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezéseit! (2.12.1.- 2.12.1.5.)
 Ismertesse a jelzőeszközök kitűzése a csatlakozó- vagy az összekötő vasúti pályán, illetve a
sajátcélú vasúti pályahálózat vágányaira vonatkozó szabályokat! (2.12.2.)
 Ismertesse a fedezési és értesítési kötelezettség fogalmát! (2.12.3.- 2.12.3.1.)
2.13. Munkaterületek fedezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton és a csatlakozó-, összekötő
vasúti pályán
 Ismertesse a munkaterület fedezése a csatlakozó-, összekötő vasúti pályáira vonatkozó
szabályozásokat! (2.13.1.- 2.13.1.3.)
 Ismertesse a munkaterület fedezése sajátcélú vasúti pályahálózaton vonatkozó szabályokat!
(2.13.2.- 2.13.2.4.)
2.14. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Megállj! jelzést! (2.14.4.)
2.15. A mozdonyszemélyzet hangjelzései
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet által hangjelzéssel adható Figyelj! jelzését! (2.15.1.)
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet által hangjelzéssel adható Veszély! jelzését! (2.15.5.)
2.17. A jelzőőrök közúti jelzései
 Ismertesse a jelzőőrök közút felé adható jelzéseit! (2.17.1.- 2.17.1.2.)
2.18. Figyelembe nem veendő, érvénytelen és használt jelzők
 Ismertesse a figyelembe nem veendő jelzőket! (2.18.1.)
 Ismertesse a érvénytelen jelzőket! (2.18.2.- 2.18.2.1.)
 Ismertesse a használhatatlan jelzőket! (2.18.3.)
2.19. Figyelmeztető jelek
 Ismertesse a figyelmeztető jeleket! (2.19.1.- 2.19.3.2.)
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FORGALMI ISMERETEK:
Sajátcélú vasúti pályahálózatok szolgálati utasítása
1. Általános rendelkezések
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és rendelkezéseinek értelmezése
 Mutassa be a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának alapját, és ismertesse az
alkalmazására vonatkozó szabályokat! (1.1.1.)
 Ismertesse a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítás hatályát! (1.1.2.)
 Ismertesse a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítás tartalmát! (1.1.3.)
 Ismertesse a Kiegészítő Szolgálati Utasítás, Üzemviteli Végrehajtási Utasítás, Végrehajtási
Utasítás fogalmát! (1.1.4.- 1.1.4.3.)
 Ismertesse az utasítások ismeretére vonatkozó szabályokat! (1.1.5.1.- 1.1.5.2.)
 Ismertesse a az utasítás kezelése, előírásainak értelmezésére vonatkozó szabályokat! (1.1.6.1.1.6.1.)
1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából
 Ismertesse a alátétfa fogalmát! (1.2.1.)
 Ismertesse a anyavágány (líravágány) fogalmát! (1.2.2.)
 Ismertesse a belső vasútüzemi tevékenység fogalmát! (1.2.4.)
 Ismertesse a csatlakozó vasúti pálya fogalmát! (1.2.5.)
 Ismertesse a féksaru! fogalmát (1.2.7.)
 Ismertesse a figyelmeztető jel fogalmát! (1.2.8.)
 Ismertesse a hordozható rádió fogalmát! (1.2.11.)
 Ismertesse a jelzés fogalmát! (1.2.12.)
 Ismertesse a kezdőpont, végpont fogalmát! (1.2.13.)
 Ismertesse a kiszolgáló állomás fogalmát! (1.2.15.)
 Ismertesse a kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát! (1.2.16.)
 Ismertesse a kiágazási kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát! (1.2.17.)
 Ismertesse a kijárati jelző fogalmát! (1.2.18.)
 Ismertesse a kocsirendező fogalmát! (1.2.19.)
 Ismertesse a közforgalmú vasúti pályahálózat fogalmát! (1.2.20.)
 Ismertesse a mozdony, (vontatójármű) fogalmát! (1.2.21.)
 Ismertesse a mozdonyvezető fogalmát! (1.2.22.)
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet fogalmát! (1.2.23.)
 Ismertesse a mozdonyrádió fogalmát! (1.2.24.)
 Ismertesse a mobil telefon fogalmát! (1.2.25.)
 Ismertesse a nyomtávolság fogalmát! (1.2.26.)
 Ismertesse a összekötő vasúti pálya fogalmát! (1.2.27.)
 Ismertesse a páros féksaru fogalmát! (1.2.28.)
 Ismertesse a rakszelvény fogalmát! (1.2.29.)
 r Ismertesse a részlegvezető fogalmát! (1.2.30.)
 Ismertesse a rögzítő saru fogalmát! (1.2.31.)
 Ismertesse a sajátcélú vasúti pályahálózat fogalmát! (1.2.32.)
 Ismertesse a sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat (menet) fogalmát! (1.2.35.)
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 Ismertesse a sajátcélú vasúti pályahálózat üzemeltetés fogalmát! (1.2.36.)
 Ismertesse a sajátcélú vasúti pályahálózat vasútüzemének ellátására vonatkozó szabályokat!
(1.2.37.)
 Ismertesse a szabadon tartandó tér fogalmát! (1.2.38.)
 Ismertesse a tolatásvezető fogalmát! (1.2.39.)
 Ismertesse a tolatószemélyzet fogalmát! (1.2.41.)
 Ismertesse a tolatócsapat fogalmát! (1.2.42.)
 Ismertesse a tolatás fogalmát! (1.2.43.)
 Ismertesse a tolatásjelző fogalmát! (1.2.44.)
 Ismertesse a ütközőbak, földkúp fogalmát! (1.2.45.)
 Ismertesse a üzemi közlekedési tér fogalmát! (1.2.46.)
 Ismertesse a űrszelvény fogalmát! (1.2.47.)
 Ismertesse a vasútüzem-vezető fogalmát! (1.2.48.)
 Ismertesse a vasútüzem-vezető megbízottja fogalmát! (1.2.49.)
 Ismertesse a vágány fogalmát! (1.2.50.)
 Ismertesse a váltókezelő fogalmát! (1.2.51.)
 Ismertesse a vágánykeresztezés fogalmát! (1.2.52.)
 Ismertesse a vágányút fogalmát! (1.2.53.)
 Ismertesse a vágányzár fogalmát! (1.2.54.)
 Ismertesse a védőváltó fogalmát! (1.2.55.)
 Ismertesse a vonat fogalmát! (1.2.56.)
 Ismertesse a vonat eleje fogalmát! (1.2.57.)
 Ismertesse a vonat vége fogalmát! (1.2.58.)
1.3. A vasútüzem vezetése
 Ismertesse a vasútüzem-vezetővel szemben támasztott követelményeket és feladatait! (1.3.1.)
 Ismertesse a részlegvezető feladatait! (1.3.3.)
1.4. A belső vasútüzemi szolgálatra való alkalmasság feltételei
 Ismertesse az önálló szolgálattételre való beosztás feltételeit! (1.4.2.)
1.5. Szolgálati magatartás
 Ismertesse a felelősség fogalmát! (1.5.1.- 1.5.1.1.)
 Ismertesse a magatartás a vágányok között fogalmát! (1.5.2.- 1.5.2.4.)
1.6. Vasútüzemi rend
 Ismertesse a üzemi rend fogalmát! (1.6.1.- 1.6.1.4.)
 Ismertesse a szolgálatra jelentkezés fogalmát! (1.6.3.- 1.6.3.1.)
 Ismertesse a parancskönyv fogalmát! (1.6.5., 4. sz. melléklet)
1.7. Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton
 Ismertesse a szolgálati helyiségek, vágányok számozását! (1.7.1.)
 Ismertesse a anyaghalmok elhelyezését a pálya mentén fogalmát! (1.7.2.)
 Ismertesse az űrszelvényhiány fogalmát! (1.7.3.- 1.7.3.1.1.)
 Ismertesse a vágányzáró sorompó, kisiklasztó saru jelölése (1.7.4.- 1.7.4.2.)
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3. Forgalmi előírások
3.1. A váltók
3.1.1. A váltók alkatrészei
 Sorolja fel a váltó alkatrészeit! (3.1.1.1.)
 Ismertesse a tősínek és csúcssínek fogalmát! (3.1.1.2.)
 Ismertesse a csúcssínek szabványos állását (3.1.1.3.)
 Ismertesse a váltó feles állását! (3.1.1.4.)
 Ismertesse a váltó gyökkötését! (3.1.1.5.)
 Ismertesse a váltó sínszékek, csúcssín emelő szerkezeteit! (3.1.1.6.)
 Ismertesse a váltó összekötő rúd fogalmát! (3.1.1.7.)
 Ismertesse a váltó csúcssínrögzítő szerkezeteket! (3.1.1.8.)
 Ismertesse a váltó állítószerkezeteket! (3.1.1.9.)
 Ismertesse a váltónál alkalmazott váltójelzőket! (3.1.1.10.)
3.1.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból
 Csoportosítsa a váltókat forgalombiztonsági szempontból! (3.1.2.1.)
 Ismertesse a lezárható és le nem zárható váltók fogalmát! (3.1.2.2.)
 Ismertesse a biztosított és nem biztosított váltók fogalmát! (3.1.2.3.)
3.1.3. Sebesség a váltókon
 Ismertesse a váltókon alkalmazott sebesség szabályozását! (3.1.3.1.)
3.1.4. A váltók gondozása
 Ismertesse a váltók gondozására vonatkozó szabályokat! (3.1.4.1.)
3.1.5. A váltók szabványos állása
 Mutassa be a váltók szabványos állását! (3.1.5.1.- 3.1.5.2.)
3.1.6. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból
 Ismertesse a váltó használhatóságának forgalmi feltételeit! (3.1.6.1.)
 Ismertesse a váltó használhatóságának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat! (3.1.6.2.)
 Ismertesse a használhatóság ellenőrzésére szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával
vonatkozó szabályokat! (3.1.6.3.- 3.1.6.3.1.)
 Ismertesse a váltó használhatóságának ellenőrzését váltóállítás közben! (3.1.6.4.- 3.1.6.4.2.)
3.1.7. A váltók állítása
 Ismertesse a váltóállítás idejére vonatkozó szabályokat! (3.1.7.1- 3.1.7.1.1.)
 Ismertesse a váltófelvágás fogalmát! (3.1.7.2.- 3.1.7.2.3.)
3.1.8. Váltóellenőrzés
 Ismertesse a váltóellenőrzés alapszabályait! (3.1.8.1.- 3.1.8.1.6.)
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3.2. Útsorompó, sorompókezelés
 Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait! (3.2.1.- 3.2.1.1.3.)
 Ismertesse a fénysorompó használhatatlanságára vonatkozó szabályokat! (3.2.2.)
 Ismertesse a Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazására vonatkozó szabályokat! (3.2.3.- 3.2.3.1.)
3.3.Tolatószolgálat
3.3.1. Általános rendelkezések
 Ismertesse a tolatás alapszabályát! (3.3.1.1.- 3.3.1.1.1.)
 Hogyan kell a tolatást végrehajtani személyek felé és át nem tekinthető vágányra? (3.3.1.9.)
 Hogyan kell a tolatást végrehajtani javító-, tisztító- stb. vágányokon? (3.3.1.11.- 3.3.1.11.1.)
 Hogyan kell a tolatást végrehajtani vasúti járműmérlegen? (3.3.1.13.- 3.3.1.13.1.)
 Hogyan kell a tolatást végrehajtani útátjárón? (3.3.1.14.- 3.3.1.14.2.)
 Ismertesse a tolatási sebességre vonatkozó szabályokat! (3.3.1.17.)
 Ismertesse a páros féksaru alkalmazására vonatkozó szabályokat! (3.3.1.18.13.)
3.6. Védekezés járműmegfutamodások ellen
 Ismertesse a megfutamodott járművek megállítására vonatkozó előírásokat (3.6.4.- 3.6.4.1.)
3.9. Lassúmenetek, vágányzárások
3.9.1. Lassúmenetek
 Milyen intézkedéseket kell végrehajtani lassúmenetek elrendelésekor? (3.9.1.1.- 3.9.1.1.4.)
3.9.2. Vágányzárak
 Mi az alapszabály vágányzárások alkalmával? (3.9.2.1.)
 Ismertesse az előre látott vágányzárral kapcsolatos tudnivalókat! (3.9.2.2.)
 Ismertesse az előre nem látott vágányzárral kapcsolatos tudnivalókat! (3.9.2.3.)
 Ismertesse az értesítési kötelezettség alatti teendőket! (3.9.2.4.- 3.9.2.4.3.)
 Hogyan kell fedezni az elzárt pályarészt? (3.9.2.5.)
 Mi a szabály vágányzár megkezdésére, megszüntetésére vonatkozóan? (3.9.2.6.)
3.11. Téli időszakban szükséges különleges teendők
 Milyen különleges teendőket ismer a téli időszakban? (3.11.1.)
3.12. Teendők rendkívüli események alkalmával
 Mi a teendő rendkívüli események alkalmával? (3.12.1.- 3.12.3)
Mellékletek
 Milyen részekből épül fel a Kiegészítő szolgálati utasítás, és hol találhatóak meg a készítésére
vonatkozó tartalmi előírások követelményei?
 Ismertesse a parancskönyv oszlop fejléceinek megnevezését!
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8.4. A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:
 Ismeri a jelzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat.
 Ismeri a helyhez kötött és egyéb jelzők alkalmazására vonatkozószabályokat,
 Ismeri a jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat a lassúmenetek kitűzésére a munkaterületek
fedezésére vonatkozó szabályokat és a fő, elő, ismétlő, és tolatási jelzők által adott jelzéseket,
 Tévesztés nélkül ismeri a kézi, hang és vonatokon alkalmazott jelzéseket.
 Tévesztés nélkül ismeri a jelzőőrökre vonatkozó előírásokat.
 Ismeri a nem üzemszerűen működő helyhez kötött jelzőkkel kapcsolatos ismereteket,
 Tévesztés nélkül ismeri a váltókkal kapcsolatos valamennyi előírást,
 Ismeri útsorompókkal kapcsolatos előírásokat.
 Ismeri a figyelembe nem veendő, érvénytelen jelzők megjelölésére vonatkozószabályokat.
 Ismeri a vágányzárak megkezdésére, befejezésére, terven felüli meghosszabbítására vonatkozó
szabályokat,
 Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés, tolatás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat.
 Ismeri a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat.
 Tévesztés nélkül ismeri az utasítás értelmezéshez szükséges fogalom meghatározásokat,
 Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedéssel kapcsolatos dokumentumokat és azok kitöltési és
vezetési szabályait,
 Tévesztés nélkül ismeri a közlekedő vonatok megfigyelésére vonatkozó előírásokat,
 Tévesztés nélkül ismeri az állomási vágányon végzett javítási munkákra vonatkozó előírásokat.
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9. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: JELZŐŐR (SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT SZOLGÁLATI
UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) ISD DUNAFERR, DUNAÚJVÁROS V01-VT2022/1
9.1. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA
A vizsga Írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll.
ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
Az írásbeli vizsgatevékenység 8 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések eloszlása



4 kérdés a SCVPSZU-ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Jelzési előírások témakörből,
4 kérdés a SCVPSZU-ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Forgalmi előírások témakörből.

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 2,5 óra
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések
tételenkénti megoszlása:



3 kérdés a SCVPSZU-ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Jelzési előírások témakörből,
3 kérdés a SCVPSZU–ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Forgalmi előírások témakörből.

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
9.2. TUDÁSANYAG
JELZÉSI ÉS FORGALMI ISMERETEK
JELZÉSI ISMERETEK:
Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása
2. Jelzési előírások
2.1. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére,
adására vonatkozó előírások
 Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (2.1.1.)
 A hallható és a látható jelzések alkalmazása (2.1.2.)
 A jelzésadás ideje, helye, módja (2.1.3.)
 Figyelési kötelezettség (2.1.4.)
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Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (2.1.5.)
A jelzőeszközök kéznél tartása (2.1.6.)
Rálátási távolság (2.1.7.)
Szabadlátás korlátozottsága (2.1.8.)
Távolbalátás korlátozottsága (2.1.9.)
A jelzők csoportosítása (2.1.10.- 2.1.10.2.)
Világítás (2.1.13.- 2.1.13.2.)

2.8. A vasúti átjáró kezdete jelző
 A jelző alkalmazása (2.8.1.)
2.14. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések
 Távolodj tőlem! (2.14.1)
 Közeledj felém! (2.14.2.)
 Megállj! (2.14.4.)
 A kézijelzések alkalmazása (2.14.10.6. - 2.14.10.7.)
2.15. A mozdonyszemélyzet hangjelzései
 Figyelj! (2.15.1.- 2.15.1.2.)
 A vonat indul! (2.15.2.)
 Veszély! jelzés (2.15.5.)
2.17. A jelzőőrök közúti jelzései (2.17.1.- 2.17.1.2.)
2.19. Figyelmeztető jelek
 Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel (2.19.2.)
FORGALMI ISMERETEK:
Sajátcélú vasúti pályahálózatok szolgálati utasítása
1. Általános rendelkezések
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és rendelkezéseinek értelmezése
 A Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának alapja, alkalmazása (1.1.1.)
 Az utasítás hatálya (1.1.2.)
 Az utasítás tartalma (1.1.3.)
 Kiegészítő Szolgálati Utasítás, Üzemviteli Végrehajtási Utasítás, Végrehajtási Utasítás (1.1.4.1.1.4.3.)
 Utasítások ismerete (1.1.5.1.- 1.1.5.2.)
 Az utasítás kezelése, előírásainak értelmezése (1.1.6.- 1.1.6.1.)
1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából
 Belső vasútüzemi tevékenység (1.2.4.)
 Féksaru (1.2.7.)
 Figyelmeztető jel (1.2.8.)
 Hordozható rádió (1.2.11.)
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Jelzés (1.2.12.)
Kezdőpont, végpont (1.2.13.)
Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.16.)
Kocsirendező (1.2.19.)
Mozdony, (vontatójármű) (1.2.21.)
Mozdonyvezető (1.2.22.)
Mozdonyrádió (1.2.24.)
Mobil telefon (1.2.25.)
Nyomtávolság (1.2.26.)
Páros féksaru (1.2.28.)
Részlegvezető (1.2.30.)
Rögzítő saru (1.2.31.)
Sajátcélú vasúti pályahálózat forgalmi szolgálattevő (1.2.33.)
Tolatásvezető (1.2.39.)
Tolatószemélyzet (1.2.41.)
Tolatócsapat (1.2.42.)
Tolatás (1.2.43.)
Vasútüzem-vezető (1.2.48.)
Vasútüzem-vezető megbízottja (1.2.49.)
Vágány (1.2.50.)
Váltókezelő (1.2.51.)
Vágányút (1.2.53.)
Vágányzár (1.2.54.)
Vonat (1.2.56.)

1.3. A vasútüzem vezetése
 Részlegvezető feladatai (1.3.3.)
1.4. A belső vasútüzemi szolgálatra való alkalmasság feltételei
 Alkalmasság, szakmai követelmény (1.4.1.)
 Beosztás önálló szolgálattételre (1.4.2.)
1.5. Szolgálati magatartás
 Felelősség (1.5.1.- 1.5.1.1.)
 Magatartás a vágányok között (1.5.2.- 1.2.5.4.)
 Rendelékezések adása, vétele (1.5.3.)
 Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.5.5.- 1.5.5.1.)
1.6. Vasútüzemi rend
 Üzemi rend (1.6.1.- 1.6.1.4.)
 Vasútüzemi munkaterület megvilágítása (1.6.2.)
 Szolgálatra jelentkezés (1.6.3.- 1.6.3.1.)
 Parancskönyv (1.6.5.)
1.7. Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton
 Szolgálati helyiségek, vágányok számozása (1.7.1.)
ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!
KINYOMTATÁST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A DOKUMENTUM AKTUALITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE!

HR040300SZ01_008 - 0. verzió

VASÚTI TÁRSASÁGI
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL

0. módosítás
80.
oldal
(100)

 Anyaghalmok elhelyezése a pálya mentén (1.7.2.)
3. Forgalmi előírások
3.2. Útsorompó, sorompókezelés
 A sorompókezelés általános szabályai (3.2.1.- 3.2.
3.3.1. Általános rendelkezések
 Alapszabályok (3.3.1.1.- 3.3.1.1.1.)
 Tolatás útátjárón (3.3.1.14.- 3.3.1.14.2.)
3.6. Védekezés járműmegfutamodások ellen
 A megfutamodott járművek megállítása (3.6.4.- 3.6.4.1.)
3.11. Téli időszakban szükséges különleges teendők (3.11.1.)
3.12. Teendők rendkívüli események alkalmával (3.12.1.- 3.12.4.)
Mellékletek
 Kiegészítő szolgálati utasítás tartalmi követelményei (1. sz. melléklet)
 Parancskönyv (4. sz. melléklet)
9.3. VIZSGAANYAG
JELZÉSI ISMERETEK:
Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása
2. Jelzési előírások
2.1. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére,
adására vonatkozó előírások
 Ismertesse a jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések fogalmát! (2.1.1.)
 Ismertesse a hallható és látható jelzések alkalmazását! (2.1.2.)
 Ismertesse a jelzésadás helye, ideje és módja vonatkozó szabályokat! (2.1.3.)
 Ismertesse a figyelési kötelezettség fogalmát! (2.1.4.)
 Ismertesse a eljárás eltérő értelmű egyidejű jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetére
vonatkozó szabályokat! (2.1.5.)
 Ismertesse a jelzőeszközök kéznél tartásának szabályait! (2.1.6.)
 Ismertesse a rálátási távolságot! (2.1.7.)
 Ismertesse a szabadlátás korlátozottság fogalmát! (2.1.8.)
 Ismertesse a távolbalátás korlátozottság fogalmát! (2.1.9.)
 Ismertesse a jelzők csoportosítását! (2.1.10.- 2.1.10.2.)
 Ismertesse a világításra vonatkozó szabályokat! (2.1.13.- 2.1.13.2.)
2.8. A vasúti átjáró kezdete jelző
 Ismertesse a jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (2.8.1.)
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2.14. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Távolodj tőlem! jelzést! (2.14.1.)
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Közeledj felém! jelzést! (2.14.2.)
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Megállj! jelzést! (2.14.4.)
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható kézi jelzések adására vonatkozó szabályokat! (2.14.10.6.
– 2.14.10.7.)
2.15. A mozdonyszemélyzet hangjelzései
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet által hangjelzéssel adható Figyelj! jelzését! (2.15.1. – 2.15.2.)
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet által hangjelzéssel adható Vonat indul! jelzését! (2.15.2.)
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet által hangjelzéssel adható Veszély! jelzés jelzését! (2.15.5.)
2.17. A jelzőőrök közúti jelzései
 Ismertesse a jelzőőrök közút felé adható jelzéseit! (2.17.1. - 2.17.1.2.)
2.19. Figyelmeztető jelek
 Ismertesse az űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel! jelzését! (2.19.2.
FORGALMI ISMERETEK:
Sajátcélú vasúti pályahálózatok szolgálati utasítása
1. Általános rendelkezések
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és rendelkezéseinek értelmezése
 Mutassa be a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának alapját, és ismertesse az
alkalmazására vonatkozó szabályokat! (1.1.1.)
 Ismertesse a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítás hatályát! (1.1.2.)
 Ismertesse a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítás tartalmát! (1.1.3.)
 Ismertesse a Kiegészítő Szolgálati Utasítás, Üzemviteli Végrehajtási Utasítás, Végrehajtási Utasítás
fogalmát! (1.1.4.- 1.1.4.3.)
 Ismertesse az utasítások ismeretére vonatkozó szabályokat! (1.1.5.1.- 1.1.5.2.)
 Ismertesse a az utasítás kezelése, előírásainak értelmezésére vonatkozó szabályokat! (1.1.6.1.1.6.1.)
1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából
 Ismertesse a belső vasútüzemi tevékenység fogalmát! (1.2.4.)
 Ismertesse a féksaru! fogalmát (1.2.7.)
 Ismertesse a figyelmeztető jel fogalmát! (1.2.8.)
 Ismertesse a hordozható rádió fogalmát! (1.2.11.)
 Ismertesse a jelzés fogalmát! (1.2.12.)
 Ismertesse a kezdőpont, végpont fogalmát! (1.2.13.)
 Ismertesse a kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát! (1.2.16.)
 Ismertesse a kocsirendező fogalmát! (1.2.19.)
 Ismertesse a mozdony, (vontatójármű) fogalmát! (1.2.21.)
 Ismertesse a mozdonyvezető fogalmát! (1.2.22.)
ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!
KINYOMTATÁST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A DOKUMENTUM AKTUALITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE!

HR040300SZ01_008 - 0. verzió

VASÚTI TÁRSASÁGI
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL




















0. módosítás
82.
oldal
(100)

Ismertesse a mozdonyrádió fogalmát! (1.2.24.)
Ismertesse a mobil telefon fogalmát! (1.2.25.)
Ismertesse a nyomtávolság fogalmát! (1.2.26.)
Ismertesse a páros féksaru fogalmát! (1.2.28.)
Ismertesse a rakszelvény fogalmát! (1.2.29.)
Ismertesse a részlegvezető fogalmát! (1.2.30.)
Ismertesse a rögzítő saru fogalmát! (1.2.31.)
Ismertesse a sajátcélú vasúti pályahálózat forgalmi szolgálattevő fogalmát! (1.2.33.)
Ismertesse a tolatásvezető fogalmát! (1.2.39.)
Ismertesse a tolatószemélyzet fogalmát! (1.2.41.)
Ismertesse a tolatócsapat fogalmát! (1.2.42.)
Ismertesse a tolatás fogalmát! (1.2.43.)
Ismertesse a vasútüzem-vezető fogalmát! (1.2.48.)
Ismertesse a vasútüzem-vezető megbízottja fogalmát! (1.2.49.)
Ismertesse a vágány fogalmát! (1.2.50.)
Ismertesse a váltókezelő fogalmát! (1.2.51.)
Ismertesse a vágányút fogalmát! (1.2.53.)
Ismertesse a vágányzár fogalmát! (1.2.54.)
Ismertesse a vonat fogalmát! (1.2.56.)

1.3. A vasútüzem vezetése
 Ismertesse a részlegvezető feladatait! (1.3.3.)
1.4. A belső vasútüzemi szolgálatra való alkalmasság feltételei
 Ismertesse a belső vasútüzemi szolgálatra való alkalmasság és szakmai követelményeinek
feltételeit! (1.4.1.)
 Ismertesse az önálló szolgálattételre való beosztás feltételeit! (1.4.2.)
1.5. Szolgálati magatartás
 Ismertesse a felelősség fogalmát! (1.5.1.- 1.5.1.1.)
 Ismertesse a magatartás a vágányok között fogalmát! (1.5.2.- 1.5.2.4.)
 Ismertesse a rendelkezések adására és vételére vonatkozó szabályokat! (1.5.3.)
 Ismertesse a rendkívüli helyzetben való munkavégzésre vonatkozó szabályokat! (1.5.5.- 1.5.5.1.)
1.6. Vasútüzemi rend
 Ismertesse a üzemi rend fogalmát! (1.6.1.- 1.6.1.4.)
 Ismertesse a vasútüzemi terület megvilágítására vonatkozó szabályokat! (1.6.2.)
 Ismertesse a szolgálatra jelentkezés fogalmát! (1.6.3.- 1.6.3.1.)
 Ismertesse a parancskönyv fogalmát! (1.6.5.)
1.7. Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton
 Ismertesse a szolgálati helyiségek, vágányok számozását! (1.7.1.)
 Ismertesse a anyaghalmok elhelyezését a pálya mentén fogalmát! (1.7.2.)
3. Forgalmi előírások
3.2. Útsorompó, sorompókezelés
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 Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait! (3.2.1.- 3.2.1.1.3.)
 Ismertesse a Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazására vonatkozó szabályokat! (3.2.3.- 3.2.3.1.)
3.3.Tolatószolgálat
3.3.1. Általános rendelkezések
 Ismertesse a tolatás alapszabályát! (3.3.1.1.- 3.3.1.1.1.)
 Hogyan kell a tolatást végrehajtani útátjárón? (3.3.1.14.- 3.3.1.14.2.)
3.6. Védekezés járműmegfutamodások ellen
 Ismertesse a megfutamodott járművek megállítása (3.6.4.- 3.6.4.1.)
3.11. Téli időszakban szükséges különleges teendők
 Milyen különleges teendőket ismer a téli időszakban? (3.11.1.)
3.12. Teendők rendkívüli események alkalmával
 Mi a teendő rendkívüli események alkalmával? (3.12.1.- 3.12.3)
Mellékletek
 Milyen részekből épül fel a Kiegészítő szolgálati utasítás, és hol találhatóak meg a készítésére
vonatkozó tartalmi előírások követelményei?
 Ismertesse a parancskönyv oszlop fejléceinek megnevezését!
9.4. A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:
 Ismeri a jelzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat.
 Ismeri a helyhez kötött és egyéb jelzők alkalmazására vonatkozószabályokat,
 Ismeri a jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat a lassúmenetek kitűzésére a munkaterületek
fedezésére vonatkozó szabályokat és a fő, elő, ismétlő, és tolatási jelzők által adott jelzéseket,
 Tévesztés nélkül ismeri a kézi, hang és vonatokon alkalmazott jelzéseket.
 Tévesztés nélkül ismeri a jelzőőrökre vonatkozó előírásokat.
 Ismeri a nem üzemszerűen működő helyhez kötött jelzőkkel kapcsolatos ismereteket,
 Tévesztés nélkül ismeri a váltókkal kapcsolatos valamennyi előírást,
 Ismeri útsorompókkal kapcsolatos előírásokat.
 Ismeri a figyelembe nem veendő, érvénytelen jelzők megjelölésére vonatkozószabályokat.
 Ismeri a vágányzárak megkezdésére, befejezésére, terven felüli meghosszabbítására vonatkozó
szabályokat,
 Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedés, tolatás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat.
 Ismeri a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat.
 Tévesztés nélkül ismeri az utasítás értelmezéshez szükséges fogalom meghatározásokat,
 Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedéssel kapcsolatos dokumentumokat és azok kitöltési és
vezetési szabályait,
 Tévesztés nélkül ismeri a közlekedő vonatok megfigyelésére vonatkozó előírásokat,
 Tévesztés nélkül ismeri az állomási vágányon végzett javítási munkákra vonatkozó előírásokat.
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10. FÜGGELÉK: INFRASTRUKTÚRA: KOCSIRENDEZŐ (SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT
SZOLGÁLATI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) ISD DUNAFERR, DUNAÚJVÁROS V01VT2022/1
10.1. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉS MÓDSZERTANA
A vizsga Írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll.
ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
Az írásbeli vizsgatevékenység 8 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések eloszlása



4 kérdés a SCVPSZU-ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Jelzési előírások témakörből,
4 kérdés a SCVPSZU-ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Forgalmi előírások témakörből.

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 2,5 óra
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 6 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések
tételenkénti megoszlása:




2 kérdés a SCVPSZU-ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Jelzési előírások témakörből,
3 kérdés a SCVPSZU–ból (UVH/VF/NS/A/3546/1/2014), Forgalmi előírások témakörből,
1 kérdés a MÁV zrt. E. 12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasításból (V11213/2001).

A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc
Alkalmazott módszertan
Hagyományos kifejtős válaszadások.
10.2. TUDÁSANYAG
JELZÉSI ÉS FORGALMI ISMERETEK
JELZÉSI ISMERETEK:
Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása
2. Jelzési előírások
2.1. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére,
adására vonatkozó előírások
 Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (2.1.1.)
 A hallható és a látható jelzések alkalmazása (2.1.2.)
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A jelzésadás ideje, helye, módja (2.1.3.)
Figyelési kötelezettség (2.1.4.)
Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (2.1.5.)
A jelzőeszközök kéznél tartása (2.1.6.)
Rálátási távolság (2.1.7.)
Szabadlátás korlátozottsága (2.1.8.)
Távolbalátás korlátozottsága (2.1.9.)
A jelzők csoportosítása (2.1.10.- 2.1.10.2.)
A jelzők jelzőeszközök helye (2.1.11.)
A jelzőárbocok színezése (2.1.12.- 2.1.12.1.)
Világítás (2.1.13.- 2.1.13.2.)

2.2. Tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítása, alkalmazása és a velük adott jelzésekre
vonatkozó általános rendelkezések
 Tolatási mozgást szabályozó jelzők (2.2.1.)
 Tolatásjelzők (2.2.3.- 2.2.3.4.2.)
2.3. Váltójelzők és jelzéseik
 Váltójelzők csoportosítása és alkalmazása (2.3.1.- 2.3.1.4.)
 A váltók számozása (2.3.2.- 2.3.2.5.)
 A váltójelzők jelzései (2.3.3.- 2.3.3.6.)
 A váltók kézi állítókészüléke (2.3.4.- 2.3.4.4.)
2.4. A vágányzáró-jelző és jelzései (2.4.1.- 2.4.4.4.)
2.5. Vasúti járműmérleg-jelző (2.5.1.- 2.5.2.5.)
2.6. Megállás helyének megjelölése
 A megállás helye-jelző (2.6.1.- 2.6.1.4.2.)
2.7. Az útátjárójelző
 Az útátjárójelző alkalmazása (2.7.1.- 2.7.1.6.)
2.8. A vasúti átjáró kezdete jelző
 A jelző alkalmazása (2.8.1.)
 Eljárás „vasúti átjáró kezdete” „két-vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete” hiánya esetén (2.8.2.2.8.2.3.)
2.9. A biztonsági határjelző (2.9.1.- 2.9.2.)
2.10. A tűzveszély jelző (2.10.1.- 2.10.5.)
2.11. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzők és jelzéseik
 Értesítés a lassan bejárandó pályarészekről (2.11.1.- 2.11.1.1.)
 A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése (2.11.2.)
 A lassúmenet előjelző (2.11.3.- 2.11.3.3.)
 A lassúmenet eleje jelző (2.11.4.- 2.11.4.4.)
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 A lassúmenet vége jelző (2.11.5.- 2.11.5.3).
2.12. Járhatatlan pályarészek fedezése
 Járhatatlan pályarészek fedezése (2.12.1.- 2.12.1.5.)
 Jelzőeszközök kitűzése a csatlakozó- vagy az összekötő vasúti pályán, illetve a sajátcélú vasúti
pályahálózat vágányain (2.12.2.)
 Fedezési és értesítési kötelezettség (2.12.3.- 2.12.3.1.)
2.13. Munkaterületek fedezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton és a csatlakozó-, összekötő
vasúti pályán
 Munkaterület fedezése a csatlakozó-, összekötő vasúti pályán (2.13.1.-2.1.13.2.)
 Munkaterület fedezése sajátcélú vasúti pályahálózaton (2.13.2.- 2.13.2.2.)
2.14. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések
 Távolodj tőlem! (2.14.1)
 Közeledj felém! (2.14.2.)
 Lassan (2.14.3.)
 Megállj! (2.14.4.)
 Gyorsíts! (2.14.5.)
 Nyomás! (2.14.6)
 Határig (2.14.7.)
 Rájár! (2.14.8.)
 Szétkapcsolni! (2.14.9.)
 A kézijelzések alkalmazása (2.14.10.- 2.14.10.10.)
2.15. A mozdonyszemélyzet hangjelzései
 Figyelj! (2.15.1.- 2.15.1.2.)
 A vonat indul! (2.15.2.)
 A féket húzd meg! (2.15.3.)
 A féket ereszd meg! (2.15.4.- 2.15.4.1.)
 Veszély! Jelzés (2.15.5.)
 Eljárás, ha a mozdony hangjelzést adó berendezés bizonytalanul működik (2.15.6.- 2.15.6.1.)
2.16. Jelzések tolatást végző mozdonyokon (2.16.1.)
2.17. A jelzőőrök közúti jelzései (2.17.1.- 2.17.1.2.)
2.18. Figyelembe nem veendő, érvénytelen és használhatatlan jelzők
 Figyelembe nem veendő jelzők (2.18.1.)
 Érvénytelen jelzők (2.18.2.- 2.18.2.1.)
 Használhatatlan jelzők (2.18.3.)
2.19. Figyelmeztető jelek
 Az ütközőbak, (földkúp) távolságára figyelmeztető jel (2.19.1.)
 Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel (2.19.2.)
 Nagyfeszültségre figyelmeztető jel (2.19.3)
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FORGALMI ISMERETEK:
Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása Általános rendelkezések és Forgalmi
előírások fejezetek, valamint a MÁV Zrt. E.12. Sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítása
1. Általános rendelkezések
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése, és rendelkezéseinek értelmezése
 A sajátcélú vasúti pályahálózatok szolgálati utasításának alapja, alkalmazása (1.1.1.)
 Az utasítás hatálya (1.1.2.)
 Az utasítás tartalma (1.1.3.)
 Kiegészítő szolgálati utasítás, üzemviteli végrehajtási utasítás, végrehajtási utasítás (1.1.4.- 1.1.4.3.)
 Utasítások ismerete (1.1.5.1.- 1.1.5.2.)
 Az utasítás kezelése, előírásainak értelmezése (1.1.6.- 1.1.6.1.)
1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából
 Alátétfa (1.2.1.)
 Anyavágány (líravágány) (1.2.2.)
 Belső vasútüzemi tevékenység (1.2.4.)
 Csatlakozó vasúti pálya (1.2.5.)
 Elegy (1.2.6.)
 Féksaru (1.2.7.)
 Figyelmeztető jel (1.2.8.)
 Fordítókorong (1.2.9.)
 Gépkezelő, fordítókorong, tolópad és kocsimozgató berendezés kezelő (1.2.10.)
 Hordozható rádió (1.2.11.)
 Jelzés (1.2.12.)
 Kezdőpont, végpont (1.2.13.)
 Kiszolgáló állomás (1.2.15.)
 Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.16.)
 Kiágazási kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.17.)
 Kijárati jelző (1.2.18.)
 Kocsirendező (1.2.19.)
 Közforgalmú vasúti pályahálózat (1.2.20.)
 Mozdony, (vontatójármű) (1.2.21.)
 Mozdonyvezető (1.2.22.)
 Mozdonyszemélyzet (1.2.23.)
 Mozdonyrádió (1.2.24.)
 Mobil telefon (1.2.25.)
 Nyomtávolság (1.2.26.)
 Összekötő vasúti pálya (1.2.27.)
 Páros féksaru (1.2.28.)
 Rakszelvény (1.2.29.)
 Részlegvezető (1.2.30.)
 Rögzítő saru (1.2.31.)
 Sajátcélú vasúti pályahálózat (1.2.32.)
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Sajátcélú vasúti pályahálózat forgalmi szolgálattevő (1.2.33.)
Sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat (menet) (1.2.35.)
Szabadon tartandó tér (1.2.38.)
Tolatásvezető (1.2.39.)
Tolópad (1.2.40.)
Tolatószemélyzet (1.2.41.)
Tolatócsapat (1.2.42.)
Tolatás (1.2.43.)
Tolatásjelző (1.2.44.)
Ütközőbak, földkúp (1.2.45.)
Üzemi közlekedési tér (1.2.46.)
Űrszelvény (1.2.47.)
Vasútüzem-vezető (1.2.48.)
Vasútüzem-vezető megbízottja (1.2.49.)
Vágány (1.2.50.)
Váltókezelő (1.2.51.)
Vágánykeresztezés (1.2.52.)
Vágányút (1.2.53.)
Vágányzár (1.2.54.)
Védőváltó (1.2.55.)
Vonat (1.2.56.)
Vonat eleje (1.2.57.)
Vonat vége (1.2.58.)

1.3. A vasútüzem vezetése
 Részlegvezető feladatai (1.3.3.)
1.4. A belső vasútüzemi szolgálatra való alkalmasság feltételei
 Alkalmasság, szakmai követelmény (1.4.1.)
 Beosztás önálló szolgálattételre (1.4.2.)
1.5. Szolgálati magatartás
 Felelősség (1.5.1.- 1.5.1.1.)
 Magatartás a vágányok között (1.5.2.- 1.2.5.4.)
 Rendelékezések adása, vétele (1.5.3.)
 Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.5.5.- 1.5.5.1.)
1.6. Vasútüzemi rend
 Üzemi rend (1.6.1.- 1.6.1.4.)
 Vasútüzemi munkaterület megvilágítása (1.6.2.)
 Szolgálatra jelentkezés (1.6.3.- 1.6.3.1.)
 Parancskönyv (1.6.5.)
1.7. Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton
 Szolgálati helyiségek, vágányok számozása (1.7.1.)
 Anyaghalmok elhelyezése a pálya mentén (1.7.2.)
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 Űrszelvényhiány (1.7.3.- 1.7.3.1.)
 Vágányzáró sorompó, kisiklasztó saru jelölése (1.7.4.- 1.7.4.2.)
3. Forgalmi előírások
3.1. A váltók
3.1.1. A váltók alkatrészei
 Az alkatrészek felsorolása (3.1.1.1.)
 Tősínek és csúcssínek (3.1.1.2.)
 A csúcssínek szabványos állása (3.1.1.3.)
 Feles állás (3.1.1.4.)
 Gyökkötések (3.1.1.5.)
 Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek (3.1.1.6.)
 Összekötő rúd (rudak) (3.1.1.7.)
 Csúcssínrögzítő szerkezetek (3.1.1.8.)
 Állítószerkezetek (3.1.1.9.)
 Váltójelző (3.1.1.10.)
3.1.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból
 Csoportosítás (3.1.2.1.)
 Lezárható és le nem zárható váltók (3.1.2.2.)
 Biztosított és nem biztosított váltók (3.1.2.3.)
3.1.3. Sebesség a váltókon (3.1.3.1.)
3.1.4. A váltók gondozása (3.1.4.1.)
3.1.5. A váltók szabványos állása (3.1.5.1.- 3.1.5.2.)
3.1.6. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból
 A használhatóság forgalmi feltételei (3.1.6.1.)
 A használhatóság ellenőrzése (3.1.6.2.)
 A használhatóság ellenőrzése váltóállítás közben (3.1.6.4.1.- 3.1.6.4.2.)
3.1.7. A váltók állítása
 A váltóállítás ideje (3.1.7.1.- 3.1.7.1.1.)
 Váltófelvágás (3.1.7.2.- 3.1.7.2.3.)
3.1.8. Váltóellenőrzés
 Alapszabályok (3.1.8.1.- 3.1.8.1.6.)
3.2. Útsorompó, sorompókezelés
 A sorompókezelés általános szabályai (3.2.1.- 3.2.1.3.)
 Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.2.3.- 3.2.3.1.)
3.3. Tolatószolgálat
3.3.1. Általános rendelkezések
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Alapszabályok (3.3.1.1.- 3.3.1.1.1.)
A tolatás engedélyezése (3.3.1.2.)
Értesítés a tolatás engedélyezéséről (3.3.1.3.)
A tolatásvezető kijelölése (3.3.1.4.)
A tolatásvezető teendői (3.3.1.5.)
A tolatásban résztvevők kötelességei (3.3.1.6.- 3.3.1.6.2.)
Átadó-átvevő, vonatfogadó vágány felhasználása (3.3.1.7.)
Egyidejű tolatások (3.3.1.8.- 3.3.1.8.2.)
Tolatás személyek felé és át nem tekinthető vágányra (3.3.1.9.)
Tolatás fokozott gonddal tolatandó járművekkel (3.3.1.10.- 3.3.1.10.2.)
Tolatás javító-, tisztító-, lefejtő-, töltő- stb. Vágányokon (3.3.1.11.-3.3.1.11.1.)
Tolatás vasúti járműmérlegen (3.3.1.13.- 3.3.1.13.1.)
Tolatás útátjárón (3.3.1.14.- 3.3.1.14.2.)
Mozdonyok mozgásának szabályozása (3.3.1.15.)
A vágányút beállításának közlése (3.3.1.16.- 3.3.1.16.2.)
Tolatási sebesség (3.3.1.17.)
Járművek fékezése (3.3.1.18.- 3.3.1.18.12.)
Páros féksaru alkalmazása (3.3.1.18.13.)

3.3.2. Tolatás emberi erővel
3.3.3. Tolatás mozdonnyal (közúti-vasúti járművel)
 A mozdonyok helyzete, mennyisége (3.3.3.1.)
 A tolatószemélyzet jelenléte (3.3.3.3.)
 A veszélyességi és az óvatos tolatásra figyelmeztető bárcák (3.3.3.5.)
3.4. Teherkocsik tolatására vonatkozó tilalmak és korlátozások 150 méternél kisebb ívsugarú
1435 mm nyomtávolságú vágányokon
 Beállítási korlátozások (3.4.1.)
 Tolatási korlátozások 150 méteresnél kisebb ívsugarú vágányon (vágányrészen) (3.4.3.- 3.4.3.5.)
 Egyéb előírások (3.4.4.- 3.4.4.1.)
3.5. Járműkapcsolások
 Kapcsolókészülékek (3.5.1.)
 Kapcsolás középütközős önműködő kapcsolókészülékkel (3.5.2.)
 Kapcsolás csavarkapoccsal (3.5.4.- 3.5.4.2.)
 Kapcsolás középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel (3.5.5.-3.5.5.1.)
 Kapcsolás merev kapcsolórúddal (3.5.6.- 3.5.6.1.)
 Kapcsolás rakománnyal (3.5.7.)
 Szükségkapcsolás (3.5.8.)
 Mozdonyok kapcsolása (3.5.9.)
 Más alkatrészek kapcsolása (3.5.10.- 3.5.10.3.)
 Eljárás járművek kapcsolásakor (3.5.11.- 3.5.11.4.)
3.6. Védekezés járműmegfutamodások ellen
 Védekezés tolatás közben és tolatás befejezése után (3.6.1.- 3.6.2.)
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 Felelősség a megfutamodás elleni biztosításért (3.6.3.- 3.6.3.1.)
 A megfutamodott járművek megállítása (3.6.4.- 3.6.4.1.)
3.7. Kocsisérülések
 Kocsisérülések bejelentése (3.7.1.)
 Kisiklott kocsi (3.7.2- 3.7.2.3.)
 Törött hordrugójú kocsi (3.7.3.)
 Sérülési bárcák (3.7.4.- 3.7.4.3.)
3.8. Mérlegelés vasúti járműmérlegen
 Általános előírások (3.8.1.)
3.9. Lassúmenetek, vágányzárások
3.9.1. Lassúmenetek
 Intézkedési feladatok (3.9.1.1.- 3.9.1.1.4.)
3.9.2. Vágányzárak
 Alapszabály (3.9.2.1.)
 Előre nem látott vágányzár (3.9.2.3.)
 Értesítési kötelezettség (3.9.2.4.2.- 3.9.2.4.3.)
 Az elzárt pálya fedezése (3.9.2.5.)
3.10. Felsővezetékes villamos vontatású sajátcélú vasúti pályahálózatra vonatkozó különleges
rendelkezések (3.10.1.)
3.11. Téli időszakban szükséges különleges teendők (3.11.1.)
3.12. Teendők rendkívüli események alkalmával (3.12.1.- 3.12.4.)
Mellékletek
 Kiegészítő szolgálati utasítás tartalmi követelményei (1. Sz. Melléklet)
 Veszélyességi bárcák (2. Sz. Melléklet)
 Javítási és sérülési bárcák (3. Sz. Melléklet)
 Parancskönyv (4. Sz. Melléklet)
5. Fékezési előírások
 Alapszabály (5.1.)
 Kézifékkel történő tolatás (5.6.)
E.12. Sz. Műszaki kocsiszolgálati utasítás
1. Általános rész
1.1. Általános rendelkezések
 Általános rendelkezések (1.1.1. – 1.1.2.)
1.2. Alapfogalmak
 A vasúti kocsi fogalma (1.2.1.)
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2. A kocsik vizsgálata
2.4. A sérült kocsik megjelölése
 A kocsik bárcázása (2.4.1, 10. Melléklet)
10.3. VIZSGAANYAG
JELZÉSI ISMERETEK:
Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása
2. Jelzési előírások
2.1. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére,
adására vonatkozó előírások
 Ismertesse a jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések fogalmát! (2.1.1.)
 Ismertesse a hallható és látható jelzések alkalmazását! (2.1.2.)
 Ismertesse a jelzésadás helye, ideje és módja vonatkozó szabályokat! (2.1.3.)
 Ismertesse a figyelési kötelezettség fogalmát! (2.1.4.)
 Ismertesse a eljárás eltérő értelmű egyidejű jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetére
vonatkozó szabályokat! (2.1.5.)
 Ismertesse a jelzőeszközök kéznél tartásának szabályait! (2.1.6.)
 Ismertesse a rálátási távolságot! (2.1.7.)
 Ismertesse a szabadlátás korlátozottság fogalmát! (2.1.8.)
 Ismertesse a távolbalátás korlátozottság fogalmát! (2.1.9.)
 Ismertesse a jelzők csoportosítását! (2.1.10.- 2.1.10.2.)
 Ismertesse a jelzők, jelzőeszközök helyére vonatkozó szabályokat! (2.1.11.)
 Ismertesse a jelzőárbocok színezésére vonatkozó szabályokat! (2.1.12.- 2.1.12.1.)
 Ismertesse a világításra vonatkozó szabályokat! (2.1.13.- 2.1.13.2.)
2.2. Tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítása, alkalmazása és a velük adott jelzésekre
vonatkozó általános rendelkezések
 Ismertesse a tolatási mozgásokat szabályozó jelzőket! (2.2.1.)
 Ismertesse a tolatásjelzőket! (2.2.3.- 2.2.3.4.2.)
2.3. Váltójelzők és jelzéseik
 Ismertesse a váltójelzők csoportosítását és alkalmazását! (2.3.1.- 2.3.1.4.)
 Ismertesse a váltók számozását! (2.3.2.- 2.3.2.5.)
 Ismertesse a váltójelzők jelzéseit! (2.3.3.- 2.3.3.6.)
 Ismertesse a váltók kézi állítókészülékét! (2.3.4.- 2.3.4.4.)
2.4. A vágányzáró-jelző és jelzései
 Ismertesse a vágányzáró-jelzőt és jelzéseit! (2.4.1.- 2.4.4.4.)
2.5.Vasúti járműmérleg-jelző
 Ismertesse vasúti járműmérleg-jelzőt! (2.5.1.- 2.5.2.5.)
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2.6. Megállás helyének megjelölése
 Ismertesse a megállás helye-jelzőt! (2.6.1.- 2.6.1.4.2.)
2.7. Az útátjáró jelző
 Ismertesse az útátjárójelző alkalmazását! (2.7.1.- 2.7.1.6.)
2.8. A vasúti átjáró kezdete jelző
 Ismertesse a jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat! (2.8.1.)
 Ismertesse az eljárást „Vasúti átjáró kezdete” „Két-vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete” hiánya
esetén (2.8.2.- 2.8.2.3.)
2.9. A biztonsági határjelző
 Ismertesse a biztonsági határjelzőt! (2.9.1.- 2.9.2.)
2.10. Tűzveszély jelző
 Ismertesse a tűzveszély jelzőt! (2.10.1.- 2.10.5.)
2.11. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt jelzők és jelzéseik
 Értesítés a lassan bejárandó pályarészekről (2.11.1.- 2.11.1.1.)
 Ismertesse a lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzését! (2.11.2.)
 Ismertesse a lassúmenet előjelzőt! (2.11.3.- 2.11.3.3.)
 Ismertesse a lassúmenet elejejelzőt! (2.11.4.- 2.11.4.4.)
 Ismertesse a lassúmenet vége jelzőt! (2.11.5.- 2.11.5.3).
2.12. Járhatatlan pályarészek fedezése
 Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezését! (2.12.1.- 2.12.1.5.)
 Ismertesse a jelzőeszközök kitűzése a csatlakozó- vagy az összekötő vasúti pályán, illetve a
sajátcélú vasúti pályahálózat vágányaira vonatkozó szabályozást! (2.12.2.)
 Ismertesse a fedezési és értesítési kötelezettséget! (2.12.3.- 2.12.3.1.)
2.13. Munkaterületek fedezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton és a csatlakozó-, összekötő
vasúti pályán
 Ismertesse a munkaterület fedezése a csatlakozó-, összekötő vasúti pályára vonatkozó szabályokat!
(2.13.1.-2.1.13.2.)
 Ismertesse a munkaterület fedezése sajátcélú vasúti pályahálózatra vonatkozó szabályokat! (2.13.2.2.13.2.2.)
2.14. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Távolodj tőlem! jelzést! (2.14.1.)
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Közeledj felém! jelzést! (2.14.2.)
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Lassan! jelzést! (2.14.3.)
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Megállj! jelzést! (2.14.4.)
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Gyorsíts! jelzést! (2.14.5.)
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Nyomás! jelzést! (2.14.6.)
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Határig! jelzést! (2.14.7.)
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Rájár! jelzést! (2.14.8.)
 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható Szétkapcsolni! jelzést! (2.14.9.)
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 Ismertesse a tolatás közben alkalmazható kézijelzések adására vonatkozó szabályokat! (2.14.10. 2.14.10.10.)
2.15. A mozdonyszemélyzet hangjelzései
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet által hangjelzéssel adható Figyelj! jelzés jelzését! (2.15.1. –
2.15.1.2.)
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet által hangjelzéssel adható Vonat indul! jelzés jelzését! (2.15.2.)
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet által hangjelzéssel adható Féket húzd meg! jelzés jelzését!
(2.15.3.)
 Ismertesse az eljárást mozdonyszemélyzet által hangjelzéssel adható Féket ereszd meg! jelzés
jelzését! (2.15.4.)
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet által hangjelzéssel adható Veszély! jelzés jelzését! (2.15.5.)
 Ismertesse az eljárást bizonytalan mozdony hangjelzés adó berendezés esetén! (2.15.6. – 2.15.6.1.)
2.16. Jelzések tolatást végző mozdonyokon
 Ismertesse a jelzések tolatást végző mozdonyokon! (2.16.1.)
2.17. A jelzőőrök közúti jelzései
 Ismertesse a jelzőőrök közút felé adható jelzéseit! (2.17.1. - 2.17.1.2.)
2.18. Figyelembe nem veendő, érvénytelen és használt jelzők
 Ismertesse a figyelembe nem veendő jelzők fogalmát! (2.18.1.)
 Ismertesse az érvénytelen jelzők fogalmát! (2.18.2.- 2.18.2.1.)
 Ismertesse a használhatatlan jelzők fogalmát! (2.18.3.)
2.19. Figyelmeztető jelek
 Ismertesse az ütköző bak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel! jelzését! (2.19.1.)
 Ismertesse az űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel! jelzését! (2.19.2.)
 Ismertesse a nagyfeszültségre figyelmeztető jel! jelzését! (2.19.3.)

FORGALMI ISMERETEK:
Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása Általános rendelkezések és Forgalmi
előírások fejezetek, valamint a MÁV Zrt. E.12. Sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítása
1. Általános rendelkezések
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és rendelkezéseinek értelmezése
 Mutassa be a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának alapját, és ismertesse az
alkalmazására vonatkozó szabályokat! (1.1.1.)
 Ismertesse a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítás hatályát! (1.1.2.)
 Ismertesse a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítás tartalmát! (1.1.3.)
 Ismertesse a Kiegészítő Szolgálati Utasítás, Üzemviteli Végrehajtási Utasítás, Végrehajtási Utasítás
fogalmát! (1.1.4.- 1.1.4.3.)
 Ismertesse az utasítások ismeretére vonatkozó szabályokat! (1.1.5.1.- 1.1.5.2.)
 Ismertesse a az utasítás kezelése, előírásainak értelmezésére vonatkozó szabályokat! (1.1.6.1.1.6.1.)
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1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából
 Ismertesse az alátétfa fogalmát! (1.2.1.)
 Ismertesse az anyavágány (líravágány) fogalmát! (1.2.2.)
 Ismertesse a belső vasútüzemi tevékenység fogalmát! (1.2.4.)
 Ismertesse a csatlakozó vasúti pálya fogalmát! (1.2.5.)
 Ismertesse az elegy fogalmát! (1.2.6.)
 Ismertesse a féksaru! fogalmát (1.2.7.)
 Ismertesse a figyelmeztető jel fogalmát! (1.2.8.)
 Ismertesse a fordítókorong fogalmát! (1.2.9.)
 Ismertesse a gépkezelő, fordítókorong, tolópad és kocsimozgató berendezés kezelő fogalmát!
(1.2.10.)
 Ismertesse a hordozható rádió fogalmát! (1.2.11.)
 Ismertesse a jelzés fogalmát! (1.2.12.)
 Ismertesse a kezdőpont, végpont fogalmát! (1.2.13.)
 Ismertesse a kiszolgáló állomás fogalmát! (1.2.15.)
 Ismertesse a kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát! (1.2.16.)
 Ismertesse a kiágazási kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát! (1.2.17.)
 Ismertesse a kijárati jelző fogalmát! (1.2.18.)
 Ismertesse a kocsirendező fogalmát! (1.2.19.)
 Ismertesse a közforgalmú vasúti pályahálózat fogalmát! (1.2.20.)
 Ismertesse a mozdony, (vontatójármű) fogalmát! (1.2.21.)
 Ismertesse a mozdonyvezető fogalmát! (1.2.22.)
 Ismertesse a mozdonyszemélyzet fogalmát! (1.2.23.)
 Ismertesse a mozdonyrádió fogalmát! (1.2.24.)
 Ismertesse a mobil telefon fogalmát! (1.2.25.)
 Ismertesse a nyomtávolság fogalmát! (1.2.26.)
 Ismertesse az összekötő vasúti pálya fogalmát! (1.2.27.)
 Ismertesse a páros féksaru fogalmát! (1.2.28.)
 Ismertesse a rakszelvény fogalmát! (1.2.29.)
 Ismertesse a részlegvezető fogalmát! (1.2.30.)
 Ismertesse a rögzítő saru fogalmát! (1.2.31.)
 Ismertesse a sajátcélú vasúti pályahálózat fogalmát! (1.2.32.)
 Ismertesse a sajátcélú vasúti pályahálózat forgalmi szolgálattevő fogalmát! (1.2.33.)
 Ismertesse a sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat (menet) fogalmát! (1.2.35.)
 Ismertesse a szabadon tartandó tér fogalmát! (1.2.38.)
 Ismertesse a tolatásvezető fogalmát! (1.2.39.)
 Ismertesse a tolópad fogalmát! (1.2.40.)
 Ismertesse a tolatószemélyzet fogalmát! (1.2.41.)
 Ismertesse a tolatócsapat fogalmát! (1.2.42.)
 Ismertesse a tolatás fogalmát! (1.2.43.)
 Ismertesse a tolatásjelző fogalmát! (1.2.44.)
 Ismertesse az ütközőbak, földkúp fogalmát! (1.2.45.)
 Ismertesse az üzemi közlekedési tér fogalmát! (1.2.46.)
 Ismertesse az űrszelvény fogalmát! (1.2.47.)
 Ismertesse a vasútüzem-vezető fogalmát! (1.2.48.)
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Ismertesse a vasútüzem-vezető megbízottja fogalmát! (1.2.49.)
Ismertesse a vágány fogalmát! (1.2.50.)
Ismertesse a váltókezelő fogalmát! (1.2.51.)
Ismertesse a vágánykeresztezés fogalmát! (1.2.52.)
Ismertesse a vágányút fogalmát! (1.2.53.)
Ismertesse a vágányzár fogalmát! (1.2.54.)
Ismertesse a védőváltó fogalmát! (1.2.55.)
Ismertesse a vonat fogalmát! (1.2.56.)
Ismertesse a vonat elejének fogalmát! (1.2.57.)
Ismertesse a vonat végének fogalmát! (1.2.58.)

1.3. A vasútüzem vezetése
 Ismertesse a részlegvezető feladatait! (1.3.3.)
1.4. A belső vasútüzemi szolgálatra való alkalmasság feltételei
 Ismertesse a belső vasútüzemi szolgálatra való alkalmasság és szakmai követelményeinek
feltételeit! (1.4.1.)
 Ismertesse az önálló szolgálattételre való beosztás feltételeit! (1.4.2.)
1.5. Szolgálati magatartás
 Ismertesse a felelősség fogalmát! (1.5.1.- 1.5.1.1.)
 Ismertesse a magatartás a vágányok között fogalmát! (1.5.2.- 1.5.2.4.)
 Ismertesse a rendelkezések adására és vételére vonatkozó szabályokat! (1.5.3.)
 Ismertesse a rendkívüli helyzetben való munkavégzésre vonatkozó szabályokat! (1.5.5.- 1.5.5.1.)
1.6. Vasútüzemi rend
 Ismertesse a üzemi rend fogalmát! (1.6.1.- 1.6.1.4.)
 Ismertesse a vasútüzemi terület megvilágítására vonatkozó szabályokat! (1.6.2.)
 Ismertesse a szolgálatra jelentkezés fogalmát! (1.6.3.- 1.6.3.1.)
 Ismertesse a parancskönyv fogalmát! (1.6.5.)
1.7. Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a sajátcélú vasúti pályahálózaton
 Ismertesse a szolgálati helyiségek, vágányok számozását! (1.7.1.)
 Ismertesse az anyaghalmok elhelyezését a pálya mentén fogalmát! (1.7.2.)
 Ismertesse az űrszelvényhiány fogalmát! (1.7.3. – 1.7.3.1.)
 Ismertesse a vágányzáró sorompó, kisiklasztó saru jelölésé! (1.7.4. – 1.7.4.2.)
3. Forgalmi előírások
3.1. A váltók
3.1.1. A váltók alkatrészei
 Sorolja fel a váltó alkatrészeit! (3.1.1.1.)
 Ismertesse a tősínek és csúcssínek fogalmát! (3.1.1.2.)
 Ismertesse a csúcssínek szabványos állását! (3.1.1.3.)
 Ismertesse a váltó feles állását! (3.1.1.4.)
 Ismertesse a gyökkötés fogalmát! (3.1.1.5.)
 Ismertesse a sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek fogalmát! (3.1.1.6.)
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Ismertesse az összekötő rúd (rudak) fogalmát! (3.1.1.7.)
Ismertesse a csúcssínrögzítő szerkezetek fogalmát! (3.1.1.8.)
Ismertesse a váltó állítószerkezeteit! (3.1.1.9.)
Ismertesse a váltójelzőket! (3.1.1.10.)

3.1.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból
 Csoportosítsa a váltókat forgalombiztonsági szempontból! (3.1.2.1.)
 Ismertesse a Lezárható és le nem zárható váltók fogalmát! (3.1.2.2.)
 Ismertesse a biztosított és nem biztosított váltók fogalmát! (3.1.2.3.)
3.1.3. Sebesség a váltókon
 Ismertesse a váltókon való közlekedés sebesség szabályozását! (3.1.3.1.)
3.1.4. A váltók gondozása
 Ismertesse a váltók gondozása vonatkozó előírásokat! (3.1.4.1.)
3.1.5. A váltók szabványos állása
 Ismertesse a váltók szabványos állására vonatkozó előírásokat! (3.1.5.1.- 3.1.5.2.)
3.1.6. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból
 Ismertesse a váltó használhatóságának forgalmi feltételeit! (3.1.6.1.)
 Ismertesse a váltó használhatóság ellenőrzését! (3.1.6.2.)
 Ismertesse a használhatóság ellenőrzését váltóállítás közben! (3.1.6.4.1.- 3.1.6.4.2.)
3.1.7. A váltók állítása
 Ismertesse a váltóállítás idejére (3.1.7.1.- 3.1.7.1.1.)
 Ismertesse a Váltófelvágás (3.1.7.2.- 3.1.7.2.3.)
3.1.8. Váltóellenőrzés
 Ismertesse a váltóellenőrzés alapszabályát! (3.1.8.1.- 3.1.8.1.6.)
3.2. Útsorompó, sorompókezelés
 Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait! (3.2.1.- 3.2.1.1.3.)
 Ismertesse a Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazására vonatkozó szabályokat! (3.2.3.- 3.2.3.1.)
3.3.Tolatószolgálat
3.3.1. Általános rendelkezések
 Ismertesse a tolatás alapszabályát! (3.3.1.1.- 3.3.1.1.1.)
 Ismertesse a tolatás engedélyezését! (3.3.1.2.)
 Ismertesse az értesítést a tolatás engedélyezéséről! (3.3.1.3.)
 Ismertesse a tolatásvezető kijelölését! (3.3.1.4.)
 Ismertesse a tolatásvezető teendőit! (3.3.1.5.)
 Ismertesse a tolatásban résztvevők kötelességeit! (3.3.1.6.- 3.3.1.6.2.)
 Ismertesse az átadó-átvevő, vonatfogadó vágány felhasználását! (3.3.1.7.)
 Ismertesse az egyidejű tolatások szabályozását! (3.3.1.8.- 3.3.1.8.2.)
 Ismertesse a személyek felé és át nem tekinthető vágányra történő tolatás végrehajtását! (3.3.1.9.)
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 Ismertesse a tolatás fokozott gonddal tolatandó járművekkel történő tolatás végrehajtását!
(3.3.1.10.- 3.3.1.10.2.)
 Ismertesse a javító-, tisztító-, lefejtő-, töltő- stb. vágányokon történő tolatás végrehajtását!
(3.3.1.11.-3.3.1.11.1.)
 Ismertesse a vasúti járműmérlegen történő tolatás végrehajtását! (3.3.1.13.- 3.3.1.13.1.)
 Hogyan kell a tolatást végrehajtani útátjárón? (3.3.1.14.- 3.3.1.14.2.)
 Ismertesse a Mozdonyok mozgásának szabályozását! (3.3.1.15.)
 Ismertesse a vágányút beállításának közlésére vonatkozó szabályokat! (3.3.1.16.- 3.3.1.16.2.)
 Ismertesse a tolatási sebességeket! (3.3.1.17.)
 Ismertesse a járművek fékezése vonatkozó szabályokat! (3.3.1.18.- 3.3.1.18.12.)
 Ismertesse a páros féksaru alkalmazása vonatkozó szabályokat! (3.3.1.18.13.)
3.3.2. Tolatás emberi erővel
 Ismertesse az emberi erővel végzett tolatás szabályait! (3.3.2.)
 Ismertesse a mozdonnyal (közúti-vasúti járművel) végzett tolatás szabályait! (3.3.2.)
3.3.3. Tolatás mozdonnyal (közúti-vasúti járművel)
 Ismertesse a mozdonyok helyzete, mennyisége (3.3.3.1.)
 Ismertesse a tolatószemélyzet jelenlétére vonatkozó szabályozást! (3.3.3.3.)
 Ismertesse a veszélyességi és az óvatos tolatásra figyelmeztető bárcákat! (3.3.3.5.)
3.4. Teherkocsik tolatására vonatkozó tilalmak és korlátozások
 Ismertesse a 150 méteresnél kisebb ívsugarú vágányon (vágányrészen) való beállítási
korlátozásokat! (3.4.1.)
 Ismertesse a tolatási korlátozások 150 méteresnél kisebb ívsugarú vágányon (vágányrészen)!
(3.4.3.- 3.4.3.5.)
 Ismertesse az egyéb előírásokat! (3.4.4.- 3.4.4.1.)
3.5. Járműkapcsolások
 Ismertesse a kapcsolókészülékeket! (3.5.1.)
 Ismertesse a középütközős önműködő kapcsolókészülékkel történő kapcsolást! (3.5.2.)
 Ismertesse a csavarkapoccsal történő kapcsolást! (3.5.4.- 3.5.4.2.)
 Ismertesse a középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel történő kapcsolást! (3.5.5.-3.5.5.1.)
 Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő kapcsolás szabályait! (3.5.6.- 3.5.6.1.)
 Ismertesse a rakománnyal történő kapcsolást! (3.5.7.)
 Ismertesse a szükségkapcsolást! (3.5.8.)
 Ismertesse a mozdonyok kapcsolását! (3.5.9.)
 Ismertesse más alkatrészek kapcsolását! (3.5.10.- 3.5.10.3.)
 Ismertesse az eljárást járművek kapcsolásakor! (3.5.11.- 3.5.11.4.)
3.6. Védekezés járműmegfutamodások ellen
 Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezést tolatás közben és tolatás befejezése után!
(3.6.1.- 3.6.2.)
 Ismertesse a megfutamodás elleni biztosítás felelősségére! (3.6.3. - 3.6.3.1.)
 Ismertesse a megfutamodott járművek megállítására vonatkozó szabályozást! (3.6.4.- 3.6.4.1.)
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3.7. Kocsisérülések
 Ismertesse a kocsisérülések bejelentésére vonatkozó szabályozást! (3.7.1.)
 Ismertesse a kisiklott kocsi fogalmát! (3.7.2- 3.7.2.3.)
 Ismertesse a törött hordrugójú kocsi mozgatására vonatkozó előírásokat! (3.7.3.)
 Ismertesse a sérülési bárcákat! (3.7.4.- 3.7.4.3.)
3.8. Mérlegelés vasúti járműmérlegen
 Ismertesse a vasúti járműmérlegelés általános előírásait! (3.8.1.)
3.9. Lassúmenetek, vágányzárások
3.9.1. Lassúmenetek
 Ismertesse a lassú menetek fogalmát! (3.9.1.)
 Ismertesse az intézkedési feladatokat lassúmenetek alatt! (3.9.1.1.- 3.9.1.1.4.)
3.9.2. Vágányzárak
 Ismertesse a vágányzárak alapszabályát! (3.9.2.1.)
 Ismertesse az előre nem látott vágányzárat! (3.9.2.3.)
 Ismertesse az értesítési kötelezettséget! (3.9.2.4.2.- 3.9.2.4.3.)
 Ismertesse az elzárt pálya fedezését! (3.9.2.5.)
3.9.10. Felsővezetékes villamos vontatású sajátcélú vasúti pályahálózatra vonatkozó különleges
rendelkezések
 Milyen a felsővezetékes villamos vontatású sajátcélú vasúti pályahálózatra vonatkozó különleges
rendelkezéseket ismer? (3.10.1.)
3.11. Téli időszakban szükséges különleges teendők
 Milyen különleges teendőket ismer a téli időszakban? (3.11.1.)
3.12. Teendők rendkívüli események alkalmával
 Mi a teendő rendkívüli események alkalmával? (3.12.1.- 3.12.4)
Mellékletek
 Milyen részekből épül fel a Kiegészítő szolgálati utasítás, és hol találhatóak meg a készítésére
vonatkozó tartalmi előírások követelményei?
 Ismertesse a veszélyességi bárcákat! (2. sz. melléklet)
 Ismertesse a javítási és sérülési bárcákat! (3. sz. melléklet)
 Ismertesse a parancskönyv oszlop fejléceinek megnevezését!
 Ismertesse a fékezés alapszabályát! (5.1.)
 Ismertesse a kézifékkel történő tolatás végrehajtására vonatkozó szabályozást! (5.6.)
E.12. Sz. Műszaki kocsiszolgálati utasítás
 Ismertesse a kocsi vizsgálatára vonatkozó általános rendelkezéseket! (1.1.1. – 1.1.2.)
 Ismertesse a vasúti kocsi fogalmát! (1.2.1.)
 Ismertesse a sérült kocsik megjelölését, bárcázását! (2.4.1, 10. melléklet)
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10.4. A „MEGFELELT” MINŐSÍTÉSŰ VIZSGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
A vizsga akkor megfelelt, ha a hallgató a szóbeli és gyakorlati vizsga során képes:
 Ismeri a jelzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat.
 Ismeri a helyhez kötött és egyéb jelzők alkalmazására vonatkozószabályokat,
 Ismeri a jelzési rendszerrel kapcsolatos fogalmakat a lassúmenetek kitűzésére a munkaterületek
fedezésére vonatkozó szabályokat és a fő, elő, ismétlő, és tolatási jelzők által adott jelzéseket,
 Tévesztés nélkül ismeri a kézi, hang és vonatokon alkalmazott jelzéseket.
 Tévesztés nélkül ismeri a jelzőőrökre vonatkozó előírásokat.
 Ismeri a nem üzemszerűen működő helyhez kötött jelzőkkel kapcsolatos ismereteket,
 Tévesztés nélkül ismeri a váltókkal kapcsolatos valamennyi előírást,
 Ismeri útsorompókkal kapcsolatos előírásokat.
 Ismeri a figyelembe nem veendő, érvénytelen jelzők megjelölésére vonatkozószabályokat.
 Ismeri a vágányzárak megkezdésére, befejezésére, terven felüli meghosszabbítására vonatkozó
szabályokat,
 Tévesztés nélkül ismeri a tolatás közben alkalmazandó forgalmi szabályokat.
 Ismeri a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat.
 Tévesztés nélkül ismeri az utasítás értelmezéshez szükséges fogalom meghatározásokat,
 Tévesztés nélkül ismeri a vonatközlekedéssel kapcsolatos dokumentumokat és azok kitöltési és
vezetési szabályait,
 Tévesztés nélkül ismeri a közlekedő vonatok megfigyelésére vonatkozó előírásokat,
 Tévesztés nélkül ismeri az állomási vágányon végzett javítási munkákra vonatkozó előírásokat.

ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!
KINYOMTATÁST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A DOKUMENTUM AKTUALITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE!
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