
 

 

 

Elővárosi vasúti pályahálózaton ÁLTALÁNOS SZAKMAI ISMERETEK vasúti 
járművezetők részére 

IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 

TESZTKÉRDÉSEK 

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek 
értékbesorolásra 

 

Mozdonyvontatású vonat esetén, melyik vonókészülékben ébred a legnagyobb erő? 

Hogyan javítható kedvezőtlen pályaviszonyok esetén a kerekek tapadása? 

Melyik tényezőtől függ a jármű maximális lassulása? 

Melyik tényező nem tartozik a menetellenállások közé? 

Hogyan változik a vontatómotor kapocsfeszültsége, ha a vontatómotorral sorba 

kapcsolt előtét ellenállást alkalmazunk? 

Melyek az egyenáramú motor fő részei? 

Milyen célt szolgál a generátor? 

Hogyan szabályozza a járművezető az egyenáramú, soros motor fordulatszámát? 

Mit fejez ki a rendes vonat vonatszámának első számjegye? 

Mit fejez ki a rendes vonat vonatszámának második számjegye 

Mikor kell a rendkívüli vonatok számozását elölről kell kezdeni 

Melyik sorrend felel meg a vonatok fontossági sorrendjének? 

Mi az az operatív menetrend? 

Ha egy adott állomásközben vonatjelentő őr teljesít szolgálatot, akkor milyen a 

követési rend? 

Mikor nem szabad tolatni? 

Szabad-e a HÉV-nél szalasztani? 

Tolatási mozgás közben mivel fékezhetőek a járművek? 

Mennyi a normál nyomtávolság? 

Hol alkalmazunk nyombővítést? 



 

 

 

Hol alkalmazunk túlemelést? 

Min nem nyúlhat túl a rakomány? 

Melyik jellemző egy adott járműtípusra? 

Melyik szelvény a legnagyobb? 

Mi a célja a vonalak szelvényezésének? 

Mit jelent a "13" feliratú szelvénykő? 

Mik a sínszelvény fő részei? 

Mi a sínlekötés feladata? 

Mik lehetnek a fékezés céljai? 

Melyik a helyes állítás? A kézifék… 

Melyik a helyes állítás? Az önműködő fék… 

Melyik a helyes állítás? A KE kormányszelep feladata... 

Hol történik a főlégsűrítő által termelt magasnyomású levegő tárolása? 

Mi a rögzítőfék feladata? 

Hogyan történik a vasúti járművek fő felosztása szerkezeti és funkcionális 

szempontból? 

Melyek a a vontatójárművek fő csoportjai? 

Milyen pályahálózathoz tartoznak a HÉV vonalak? 

Mit nevezünk fővágánynak? 

Mennyi időnként kell 55 éves korig a járművezetőknek orvosi vizsgálaton részt 

venni? 

A járművezetői alapvizsgák érvényességi ideje, mely letelte előtt időszakos vizsgát 

kell tenni: 

Mi az a szolgálati út? 

Átszerelésnél melyik tevékenység nem az új menetirány szerinti vezetőálláson 

történő teendők közé tartozik? 

 


