
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási középszint 
és logisztikai ismeretek Javítási-értékelési útmutató 2121 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

VASÚTÜZEMI 
KÖZLEKEDÉSI, 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS 
LOGISZTIKAI ISMERETEK 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

2
. 

m
á

ju
s 

1
1

. 



Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási Javítási-értékelési útmutató 
és logisztikai ismeretek — középszint 

2121 írásbeli vizsga 2 / 13 2022. május 11. 

Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott 
pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol 
erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

 

A tesztfeladatokban csak egy helyes válasz fogadható el. Ha a jelölés nem egyértelmű, 
a vizsgázó nem kaphat pontot. Ha a zárt jellegű (teszt-) feladatoknál az összes lehetséges választ 
megjelöli, nem kap pontot. Ha a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál 
több választ jelöl meg, akkor a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. Egyes 
feladatoknál az összes pontérték 0 pontnál kevesebb nem lehet.  

Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el. 

 

Sikeres érettségi vizsgát kívánunk!  
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Tesztjellegű, rövid szöveges választ igénylő feladatok 

 
 
1. feladat  11 pont 

Az alábbi felsorolás elé írjon: 
„1”-es számot, ha Egyéni kijárati jelzőre, 
„2”-es számot, ha Csoport kijárati jelzőre, 
„3”-as számot, ha Közös kijárati jelzőre, 
„4”-es számot, ha minden kijárati jelzőre, 
„5”-ös számot, ha egyik kijárati jelzőre sem vonatkozik! 

 

4 Biztosított szolgálati helyeken alkalmazzák. 

5 Nem biztosított szolgálati helyeken alkalmazzák. 

1 Vonatindításra kijelölt, sajátcélú vasúti pályahálózat kijárati oldalán 
alkalmazzák. 

3 Kijárati vágányutakkal érintett, utolsó váltó után alkalmazzák. 

2 Egy-egy vágánycsoporton túl alkalmazzák. 

5 Megálló-rakodóhelyek kijárati oldalán alkalmazzák. 

2 Egy-egy vágánycsoportról engedélyezi vagy tiltja a vonatok kihaladását. 

3 A szolgálati hely valamennyi vonatindító vágányáról engedélyezi vagy 
tiltja a vonatok kihaladását. 

1 Olyan vágány mellett kell alkalmazni, amelyről rendszeres vonatindítás 
történik. 

1 Egy vonatindító vágányáról engedélyezi vagy tiltja a vonatok kihaladását. 

4 A vonatoknak a biztosított szolgálati helyről történő kihaladását 
engedélyező vagy megtiltó főjelző. 

 
Minden helyes megoldás 1 pont. 
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2. feladat  8 pont 

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Válaszát húzza alá vagy karikázza 
be! 
 
Az útátjárójelző fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezető figyelmét. Mellette mindig 
„Figyelj!” jelzést kell adni! 
     Igaz     Hamis 
 
A vonat végének megjelölésére szolgáló eszközök (zárjelző tárcsák, vörös fényű lámpák) 
kezeléséről a menetvonal-tulajdonos vasúti társaságok kötelesek gondoskodni, az eljárási 
rendet belső utasításban kell szabályozni. 
     Igaz     Hamis 
 
A „Figyelj!” jelzést általában a mozdony, vezérlőkocsi lég-, vagy elektromos kürtjével kell 
adni. Ha a mozdonyon, vezérlőkocsin van ezen kívül is hangjelzés adására alkalmas berendezés 
(pl. légsíp), akkor a jelzés ezzel is adható a vágányút közelében tartózkodó személyek 
figyelmeztetésére állomás, megálló-rakodóhely és megállóhely területén, legfeljebb 80 km/h 
sebességig. 
     Igaz     Hamis 
 
A fővágány elfoglalására engedélyt kell kérni a forgalmi szolgálattevőtől. 
     Igaz     Hamis 
 
A vízdaruk kiömlőcsövét a vágányra merőleges helyzetben, lezárva kell tartani. 
     Igaz     Hamis 
 
Minden állomáson a vágányhelyzet nyilvántartására Vágányfoglaltsági naplót kell vezetni. 
     Igaz     Hamis 
 
Az előjelzők jelzést adó szerkezetük szerint lehetnek kétfogalmú és háromfogalmú előjelzők. 
     Igaz     Hamis 
 
Az F. 1. sz. Jelzési Utasítás tartalmazza a vonatközlekedés, valamint a tolatás közben 
alkalmazandó vasúti jelzéseket, figyelmeztető jeleket, továbbá az alkalmazásukra és 
értelmezésükre vonatkozó rendelkezéseket. 
     Igaz     Hamis 
 
Minden helyes megoldás 1 pont. 
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3. feladat  6 pont 

Párosítsa össze a jelző megnevezését és a jelzési képeket a jelzési paranccsal! Írja be a számokat 
az alsó táblázat megfelelő rovatába! 
 

Jelző és jelzés megnevezése A jelzés parancsa 

A) Tolatásjelzővel egyesített fény 
kijárati, illetve második (további) 
bejárati jelzők 
Jelzési kép: egy vörös fény a főlapon. 

I. Visszatol! 

B) Rendező pályaudvarok vonatfogadó 
vágányain alkalmazott tolatásjelzővel 
egyesített fény fedezőjelzők 
Jelzési kép: a főlap sötét, alatta külön 
jelzőlapon egy fehér fény. 

II. Tilos a tolatás! 

C) Ütközőbakban végződő vonatfogadó 
vágányon alkalmazott tolatásjelzővel 
egyesített fény fedezőjelzők 
Jelzési kép: egy vörös fény a főlapon és 
a főlap alatt külön jelzőlapon egy fehér 
fény. 

III. Szabad a tolatás! 

 

A II. 
B III. 
C I. 

 
Helyes párok esetén 2-2 pont jár. 
 
 
4. feladat  7 pont 

Párosítsa össze az alábbi eseményeket az alattuk szereplő, betűjelzésekkel ellátott 
személyekkel! A megfelelő betűjeleket írja a pontvonalakra! 
 

Francia hadmérnök, gőzkocsit épített, ennek sebessége 4 km/h volt. E 

Megteremtette a gőzvontatású vasutat, Rocket nevű mozdonyával versenyt nyert. A 
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1879-ben megépítette Berlinben az első, kis teljesítményű villamos vasutat. H 
Az amerikai Ford Műveknél 1913-ban, tervei szerint üzembe állított futószalagnak nagy 
szerepe volt. G 

Ő volt az egyik, akinek a nevéhez fűződik 1891-ben a porlasztó feltalálása. C 

1892-ben szabadalmaztatta a róla elnevezett olajüzemű motor elvét. D 

Feltalálta a gumiabroncsot. B 
 

A) George Stephenson  B) John Boyd Dunlop   C) Csonka János 
 
D) Rudolf Diesel   E) Nicholas Joseph Cugnot  F) James Watt 
 
G) Galamb József   H) Werner von Siemens 

 
Helyes párok esetén 1-1 pont jár. 

 
 

5. feladat  7 pont 

Az alábbi táblázatban a fedezőjelző és a bejárati jelző alkalmazási területeit látja. Írjon az 
alkalmazási terület elé „B” betűt, ha az adott területen bejárati jelzőt alkalmaznak, és „F” betűt, 
ha fedezőjelzőt alkalmaznak! 
 

F Pályaelágazásnak nem minősülő nyíltvonali sajátcélú vasúti pályahálózat 
kiágazásoknál. 

F Megálló-rakodóhelyeknél, rakodóhelyeknél. 

B Állomások, forgalmi kitérők előtt. 

F Vasúti-közúti forgalomban közösen használt hidaknál. 

B Nyíltvonali pályaelágazásoknál. 

B Pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazások előtt. 

F Pályaszinti vágánykeresztezéseknél, vágányfonódásoknál. 

 
Minden helyes megoldás 1 pont. 
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6. feladat  6 pont 

Válassza ki a helyes választ a következő kérdéseknél! Húzza alá a helyes megoldást, vagy 
karikázza be a betűjelét! 
 
Hogyan kell adni a „Befékezni” jelzést? 

a) A fékpróbát végző dolgozó nappal vízszintesen kinyújtott karjait lassú mozgással 
a magasba emeli és összeérinti, sötétben a fehér fényű jelzőlámpáját a teste mellett 
a magasba emeli, majd nyújtott karral félkör alakban lefelé mozgatja. 

b) A fékpróbát végző dolgozó nappal vízszintesen kinyújtott karjait gyors mozgással a 
magasba emeli és összeérinti, sötétben a zöld fényű jelzőlámpáját a teste mellett a 
magasba emeli, majd nyújtott karral félkör alakban lefelé mozgatja. 

c) A fékpróbát végző dolgozó nappal két karját vállmagasságban vízszintesen tartja, 
sötétben a fehér fényű jelzőlámpáját a teste mellett a magasba emeli, majd nyújtott 
karral félkör alakban lefelé mozgatja. 

 
Hogyan kell adni a „Határig!” jelzést? 

a) Nappal kibontott sárga színű jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpának 
lassú mozgatással félkör alakban a fej fölé vitele, és ott nyugodtan tartása, majd a 
szükséges „Közeledj felém!” vagy „Távolodj tőlem!” jelzés látható részének adása a 
mozdonyvezető felé. 

b) Nappal kibontott sárga színű jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű kézi 
jelzőlámpának a föld közelében, vízszintes irányban, rövid mozdulatokkal ide-oda 
mozgatása, és ezután a szükséges „Közeledj felém!” vagy „Távolodj tőlem!” jelzés 
látható részének adása a mozdonyvezető felé. 

c) Nappal kibontott sárga színű jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpának a 
föld közelében, vízszintes irányban, kis mozdulatokkal ide-oda mozgatása, és ezután a 
szükséges „Közeledj felém!” vagy „Távolodj tőlem!” jelzés látható részének adása a 
mozdonyvezető felé. 

 
Mely esetben szabad a vasúti gyalogos-átkelőhelynél a rálátás? 

a) Vasúti gyalogos-átkelőhelynél a rálátás akkor szabad, ha az elsodrási határtól a 
vasúti   pálya mindkét irányban Lv távolságra belátható. 

b) Akkor szabad, ha a labirint korlát a vasúti pálya mindkét irányából legalább az általános 
fékúttávolságról belátható.  

c) Vasúti gyalogos-átkelőhelynél a rálátás akkor szabad, ha az űrszelvénytől a vasúti pálya 
mindkét irányban legalább 200 m távolságra belátható.  

  



Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási Javítási-értékelési útmutató 
és logisztikai ismeretek — középszint 

2121 írásbeli vizsga 8 / 13 2022. május 11. 

A felsoroltak közül melyik állomás található a 20. számú vasúti fővonalon? 
a) Zalaegerszeg 

b) Pápa 

c) Veszprém 

 

Az alábbi árboc melyik jelzőé lehet? 
 

a) nem biztosított tolatásjelző 

b) nem biztosított térközjelző 

c) nem biztosított főjelző előjelző 

d) ismétlőjelző 

 
 
 
Melyik állítás igaz a Budapest Keleti pu. – Kelebia oh. vasúti fővonalra? 

a) Villamosított, egyvágányú fővonal. 
b) Villamosított, kétvágányú fővonal. 

c) Nem villamosított, kétvágányú fővonal. 

 
Minden helyes megoldás 1 pont. 
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7. feladat  5 pont 

Párosítsa az alábbi határállomásokat! Írja a táblázat megfelelő rovatába a betűjeleket! 
 

I. Kelebia    A Cop 

II. Szob    B Curtici 

III. Záhony    C Subotica 

IV. Lőkösháza    D Lenartovce 

V. Bánréve    E Sturovo 

F Episcopia Bihor 

G Koprivnica 

 

I. C 

II. E 

III. A 

IV. B 

V. D 

 
Helyes párok esetén 1-1 pont jár. 
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Kifejtendő szöveges feladatok 

 
8. feladat  10 pont 

Sorolja fel és fejtse ki a vasúttal szemben támasztott minőségi elvárásokat! 
 
Biztonság: 1 pont 

Minden körülmények között a legfontosabb, minden mást megelőző követelmény. A 
vasút ebből a szempontból a közlekedési ágak között jelentősen megelőzi a közúti 
ágazatot. 1 pont 

Sebesség: 1 pont 
A sebesség valamennyi ágazat esetében a közlekedés meghatározó tényezője, 
különösen a személyszállításnál, mint szolgáltatásnál fontos. A teljes szállítási, utazási 
idő csökkentése a cél (menetsebesség növelése, fel- és elfuvarozási, várakozási idők 
csökkentése). 1 pont 

Kényelem: 1 pont 
Azt a komfortérzetet jelenti, amely az utasban kialakul az utazás során. Ez az igény 
a távolság növekedésével arányosan nő. Az utasok kényelme mellett fontos az 
utazószemélyzet kényelme is. 1 pont 

Rendszeresség: 1 pont 
A tervszerűséget jelenti, vagyis a folyamatosan jelentkező igényeket a vasút megfelelő 
járművekkel, pályával, emberi munkaerővel maximálisan próbálja kielégíteni. 
Szűkebb értelemben személyszállítás esetén azt jelenti, hogy az utas minden 
körülmények között számíthat a menetrendben meghirdetett vonatokra. 1 pont 

Gazdaságosság: 1 pont 
Relatív olcsóságot jelent. Fontos, hogy a vasúti járművek üzemeltetése és fenntartása 
olcsó legyen, így a költségeket minimális szinten tudják tartani. A fuvardíjakat is úgy 
kell kialakítani, hogy a vasút költségei is megtérüljenek, valamint az utas, illetve 
fuvaroztató meg tudja azt fizetni. 1 pont 

 
 
9. feladat  4 pont 

Sorolja fel, hogy mely főjelzők szabványos állása a továbbhaladást engedélyező állás! 
 

• önműködő biztosított térközjelzők, 1 pont 
• önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályákon a nyíltvonali  

bejárati jelzők, 1 pont 
• csak fedezőjelző szerepet betöltő fedezőjelzők, 1 pont 
• önműködő üzemmódra kapcsolt állomásokon a be- és kijárati jelzők 1 pont 
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10. feladat  14 pont 

Ismertesse a tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések alkalmazására vonatkozó 
szabályokat! 
 
A tolatás közben alkalmazható kézijelzéseket mindig olyan helyen — űrszelvényen kívül 
(kivéve mozgó járműveken történő jelzésadáskor) — állva vagy haladva kell adni, hogy 
azokat a mozdonyvezető vagy a mozdonyvezető mellett szolgálatot végző második dolgozó 
kétséget kizáró módon láthassa. 1 pont 
Ha a mozgó jármű mellett az űrszelvény határán műtárgy vagy mobil berendezés van, az 
űrszelvényen túl kihajolni vagy kinyúlni — még jelzésadás vagy jelzés megfigyelése 
céljából is — tilos! 1 pont 
Ha a mozdonyról, vezérlőkocsiról a tolatásvezető által adott kézijelzés nem látható, akkor 
azt a tolatószemélyzet jól látható helyről köteles a mozdonyvezető felé továbbítani. 1 pont 
A mozdonyszemélyzettel a tolatás megkezdése előtt közölni kell, hogy a kézijelzéseket a 
pálya (vágány) melyik oldalán fogják adni. 1 pont 
A kézijelzések megfigyelhetősége érdekében, a két vezetőállással rendelkező 
mozdonyokon a mozdonyvezető vezetőállást köteles cserélni. 1 pont 
Egyenes pályarészen a kézijelzéseket általában azon a pályaoldalon kell adni, amelyiken 
a mozdonyvezető tartózkodik. Íves pályarészen a kézijelzéseket általában az ív belső 
oldalán kell adni. 1 pont 
A szolgálati helyen egy időben, több mozdonnyal végzett tolatás alkalmával biztosítani 
kell, hogy az egyes mozdonyok személyzete csak a részükre adott kézijelzéseket láthassa.  
 1 pont 
Ezért a jelzésadás helyét (pályaoldalt) úgy kell kijelölni, hogy a tolatócsapatok között 
legalább az általuk tolatott kocsisor legyen. 1 pont 
Veszély esetét kivéve a tolatásvezető és a mozdonyvezető között minden tolatás közben 
alkalmazható kézi- és hangjelzés mellőzhető, ha közöttük jól működő rádiókapcsolat van.
 1 pont 
Ha a tolatásvezető nem észleli a rádión adott utasítás végrehajtását, akkor kézi- és 
hangjelzést is köteles adni. 1 pont 
Ha bejárással végzett tolatás esetén a tolatás irányítása rádión történik, akkor a tervezett 
megállási hely előtti 100 m-en belül fokozott figyelemmel kell végezni a mozgást, és a 
mozdonyvezető részére adott minden egyes közleménynél a megállás helyétől való 
távolságot kell közölni a mozdonyvezetővel. 1 pont 
A rendelkezések, illetve azok nyugtázásának elmaradása esetén a helyzet tisztázásáig a 
tolatást meg kell állítani. 1 pont 
A „Megállj!” jelzést mindenkor a tényleges megállásig kell adni. A „Lassan!” és a 
„Gyorsíts!” kézijelzéseket a kívánt sebesség eléréséig kell adni, majd folytatni kell az 
addig adott „Távolodj tőlem!”, vagy „Közeledj felém!” jelzést, illetőleg „Megállj!” jelzést 
kell adni. 2 pont 
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11. feladat  8 pont 

Sorolja fel a főjelzőket! Írja le a főjelzők feladatait! 
Főjelzők: 

• bejárati jelző 1 pont 
• kijárati jelző 1 pont 
• fedezőjelző 1 pont 
• térközjelző 1 pont 

A főjelzők feladata, hogy megtiltsák vagy megengedjék a vonatok továbbhaladását. 
 1 pont 
A főjelzők továbbhaladást engedélyező jelzéseikkel általában jelzik a továbbhaladás 
sebességét is. 1 pont 
A főjelzők jelzései — a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők kivételével — a tolatási 
mozgásokra nem érvényesek. 1 pont 
A tolatásjelzővel egyesített fény főjelző vörös fénye azonban érvényes a tolatási 
mozgásokra is. 1 pont 
 
 
12. feladat  8 pont 

Sorolja fel a vonatkísérő személyzet teendőit kocsivizsgálat esetén! 
 
Vonatkísérővel közlekedő vonatnál a vonatkísérők a kiindulási állomáson, illetve ahol a 
tartózkodás lehetővé teszi, továbbá azokon az állomásokon, ahol a vonatba kocsikat 
soroznak, kötelesek — a kocsivizsgálók műszaki vizsgálatától függetlenül — a vonatba 
sorozott kocsikat megvizsgálni. 2 pont 
 
A vizsgálatnak elsősorban: 

• a vonat szerelvényének helyes összeállítására és összekapcsolására, 1 pont 
• a fékek működésére, 1 pont 
• a csapágyak melegedésére, 1 pont 
• a mozgó alkatrészek rögzítésére, 1 pont 
• a homlok- és oldalfalak, a futóművek állapotára, 1 pont 
• továbbá amennyire lehetséges, a rakodási szabályok betartására kell  

kiterjednie. 1 pont 
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13. feladat  6 pont 
Ismertesse a váltókörzetek kijelölésére, őrzésére vonatkozó szabályokat! 
 
A szolgálati helyek váltóit a helyi viszonyoknak megfelelő számú körzetre kell osztani, és 
a körzetek váltóit az ÁVU-ban, üzemi rendben kijelölt dolgozónak kell őriznie. 2 pont 
Őrzöttnek kell minősíteni minden olyan váltót, amelynek őrzője vonat indítása, érkezése, 
illetve áthaladása előtt a helyszínen, vagy az ellenőrző berendezés megtekintésével 
távolabbi helyről meg tud győződni a váltók helyes állásáról. 2 pont 
Villamos ellenőrző berendezés révén a váltó akkor tekinthető őrzöttnek, ha a villamos 
berendezés a váltó állását és használhatóságát is jelzi. 2 pont 
 


