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Az Oktatási, Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Vasúti Üzemeltetési
Igazgatóság ágazati függelékének mellékletei
1. HÉV Üzemigazgatóság
1.1. 1.sz. melléklet
Forgalmi vizsga követelménye
A forgalmi vizsga képzési programjának kidolgozása folyamatban van. A forgalmi vizsga
képzési és vizsga követelménye a képzési programban kerül meghatározásra.
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1.2. 2.sz. melléklet
Házirend

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HÁZIREND
HÉV Üzemigazgatóság
1. Betartandó előírások a tanfolyami résztvevő számára
1.1. Az oktatás időtartama alatt vezetőjük:
- a tanfolyamvezető
- a főállású oktatók
- a megbízott előadók
1.2. A tanteremben pontos megjelenés reggel 7 óra 40 perckor, napközben az órarendben
megjelölt időpontban, munkára képes állapotban.
1.3. Az érkezést és a távozást saját kezűleg kell a jelenléti íven rögzíteni és aláírni.
1.4. Az oktatásról való késést a tanfolyamfelelős jelenti a tanfolyamvezetőnek. Sorozatos
késésről és igazolatlan mulasztásról a tanfolyamvezető, a hallgató munkáltatói jogkör
gyakorlóját értesíti.
1.5. A késést írásban jelenteni kell Késésjelentésen, az ok feltüntetésével.
1.6. Sorozatos késés, vagy igazolatlan mulasztás esetén a tanfolyami résztvevőt a
tanfolyamról ki lehet zárni.
1.7. Az érkezés és a távozás közötti időtartam alatt – 12:20-tól 12:40-ig tartó munkaközi
szünet kivételével – az oktatás helyszínén kell tartózkodni. Távolmaradásra, eltávozásra
– a távozási naplóba történő egyidejű bejegyzés mellett – a képzés vezetője adhat
engedélyt.
1.8. Mindennemű balesetet, sérülést, rosszullétet, vagy környezeti ártalmat azonnal
jelenteni kell a tanfolyamvezetőnek.
1.9. Megbetegedésről, illetve az előre nem engedélyezett távolmaradásról – a legrövidebb
időn belül – a tanfolyamvezetőt értesíteni kell. A távolmaradás okát igazolni kell.
1.10. Az oktatás időtartama alatt a tanfolyami résztvevő szabadságot nem kérhet, rendkívül
indokolt esetben szabadságot a képzés vezetőjének hozzájárulásával a munkáltatói
jogkörgyakorló engedélyezhet. A tanfolyam szüneteltetése esetén a munkáltató
szabadságot adhat ki.
1.11. A tanfolyamon a részvétel kötelező, az esetleges hiányzásokat igazolni, illetőleg a
hiányzó ismereteket konzultációval pótolni kell. Ha a hiányzás nem kerül pótlásra, vagy
annak mértéke – bármely okból – a tanfolyam időtartamának 20 %-ot eléri, illetve
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1.13.
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1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

1.21.
1.22.

valamely képesítő- vagy záróvizsgával záruló tantárgy esetén a mulasztott órák száma a
30 %-ot eléri, a tanfolyamot nem folytathatja, illetve nem vizsgázhat.
Az elméleti oktatáshoz (esetenként a gyakorlati oktatáshoz) az oktató által
meghatározott segédeszközöket köteles magával hozni.
A képzés idejére átvett tankönyvekért, jegyzetekért és egyéb oktatási segédanyagokért
a hallgató anyagilag felelős.
A tanfolyam végén, ill. a tanfolyam befejezése esetén a hallgató köteles az átvett
jegyzeteket leadni. A hiányzó jegyzetek árát a hallgatónak meg kell térítenie.
Köteles legjobb tudása szerint eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek.
Tanulmányi előmeneteléről szóban vagy írásban be kell számolnia.
Nem megfelelő tanulmányi munka a tanfolyamról történő kizárást vonja maga után.
A tanfolyami résztvevő magatartásával ne zavarja az oktatást, ne veszélyeztesse saját
és társai testi épségét, dologi kárt és környezetszennyezést ne okozzon.
A tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartása minden tanfolyami résztvevő
számára kötelező.
Szeszesital, vagy kábító hatású szerek hatása alatt az oktatás helyszínén nem
tartózkodhat. Az oktatás területére szeszesitalt, vagy kábító hatású szert behozni,
illetve fogyasztani tilos. Előfordulása a tanfolyamról történő kizárást eredményezi.
A tanteremben, mellékhelyiségekben dohányozni tilos, csak az erre kijelölt helyen
lehet.
A tanulással kimondottan nem összefüggő tárgyakat az oktatás területére behozni és
működtetni nem lehet.

2. A tanfolyami résztvevőnek joga van
2.1. A rendelkezésre bocsátott oktatási eszközök, segédeszközök, könyvtári könyvek és
egyéb felszerelések használatára.
2.2. A tanulmányai során felmerülő problémáknak a fennálló rendelkezések alapján történő
intézésére a tanfolyamfelelősön keresztül, vagy személyesen a tanfolyamvezetőnél.
2.3. Érdemi tájékoztatást kapjon valamennyi, a személyét és tanulmányait érintő kérdésben.
2.4. Szükség esetén konzultációt kérni.
2.5. Szükség esetén a képzés vezetőjét, illetve az Oktatási Osztály vezetőjét
(tanfolyamfelelősön keresztül) tájékoztatni az oktatás során tapasztalt problémákról.
3. A tanfolyamfelelős feladatai
3.1. Ha az előadó a tanóra kezdetekor nem érkezik meg, a tanfolyamvezetőt tájékoztatni kell.
3.2. A jelenléti ívre történő beírások valódiságát ellenőriznie kell, ha eltérést tapasztal, a
tanfolyamvezetőnek jelezze.
3.3. Az előadót segíti, hogy az óra megtartásához szükséges eszközök rendelkezésre álljanak.
3.4. A tanteremben lévő eszközök állagmegóvásában, a környezet-, munka- és tűzvédelmi
előírások betartatásában segíti az előadót, a tanfolyamvezetőt.
3.5. A tanfolyamfelelős képviselje a tanulók többségének véleményét, és szükség esetén
kezdeményezzen intézkedést, ha az előadó tevékenysége során bármilyen visszaélést
tapasztal.
3.6. A tanfolyamfelelőst a tanfolyami résztvevők maguk közül demokratikusan választják.
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3.7. A házirendben foglaltak megszegőit figyelmezteti, súlyosabb esetben a tanfolyam
vezetőjének jelenti.
4. Órabeosztás
Az elméleti tanórák lebonyolítási rendje nappali tagozatos tanfolyamok részére:
1. 7.45 - 8.30
2. 8.40 - 9.25
3. 9.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
A gyakorlati vezetés egyéni beosztás alapján történik.
5. A házirendben foglaltakat minden oktató és minden tanfolyami résztvevő magára nézve
kötelező érvényűnek köteles tekinteni. A tanfolyamfelelős feladatai és jogai a választás
után lépnek életbe. A házirendet a tanteremben ki kell függeszteni.

Budapest, …………………………………
………………………………………
oktatási osztályvezető
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1.3. 3.sz. melléklet
Munkamódszer átadók képzési útmutatója és tematikája
Munkamódszer-átadók képzési útmutatója és tematikája Forgalmi Főmérnökség
1.3.1.

Munkamódszer-átadók kiválasztása

Munkamódszer-átadói tevékenységet csak az a munkavállaló láthat el, aki a társasági
„Munkamódszer-átadói névjegyzék”-ben szerepel és „Társasági munkamódszer-átadói
megbízólevél”-lel rendelkezik.A megbízólevelet a munkáltatói jogkörgyakorló javaslata
alapján a képzési felelős egyetértésével az Oktatási osztály vezetője írja alá és adja ki.
A munkamódszer-átadók nyilvántartását, folyamatos aktualizálását az adott szakterület
végzi.
A módszerátadók kiválasztásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni.
Járművezető
A munkamódszer-átadást végző járművezetők kijelölését a Rendelet III. 8. § (3) bekezdésben
meghatározottak szabályozzák.
További feltétel:
Az E.1. számú Utasítás a járművezető részére c. utasítás "C" mellékletében foglaltak szerint.
KÖFE, forgalmi diszpécser, forgalmi szolgálattevő, fővizsgáló, személyvonat-vezető,
vezetőjegyvizsgáló, váltókezelő,térközőr, vonatjelentőőr,forgalmi naplózó
A munkamódszer-átadást végző munkavállalónak meg kell felelnie az alábbi kitételeknek:
 legalább 3 év szakmai gyakorlattal,
 három éven keresztül sajáthibás esemény nélküli munkavégzés,
 a jelölt rendelkezzen pedagógiai érzékkel (kiválasztásnál a szolgálati tapasztalatok
alapján mérlegelni kell a kapcsolatteremtő, kommunikációs, problémamegoldó
készséget),
 a jelölt a feladat végrehajtásához rendelkezzen belső indíttatással (a tulajdonság
meglétét jelzi a "spontán" módszerátadás gyakorlása),
 a jelölt személyisége alkalmas legyen a feladat végrehajtására (nyitott, az új
kollégákat segítő típus a megfelelő),
 a jelölt szolgálati ideje alatt tanúsított magatartása és szakmai szintje példamutató
legyen (ennek a feltételnek folyamatosan eleget kell tenni, részletesen az
érdekeltségi rendszernél),
 a jelölt munkatársai körében rendelkezzen "szakmai elismeréssel".
1.3.2.

Munkamódszer-átadók megbízása

A munkamódszer-átadók eseti megbízásának folyamata:
1. az érintett üzemvezető kijelöli a módszerátadó személyét,
2. kijelölés alapján beosztást kell készíteni a tanuló részére,
3. az érintett üzemvezető szóban tájékoztatja a megbízásról a munkamódszer-átadót,
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4. az érintett üzemvezető egyszerre tart eligazítást a jelölt és a módszerátadó részére.
Ezt az eligazítást több "páros" részére egyszerre is meg lehet tartani.
A munkamódszer-átadókat tájékoztatni kell a tanuló tanulmányi eredményéről, gyakorlási
idejéről, valamint egyéb jellemzőkről (pl.: oktatói tapasztalatok, stb.). Törekedni kell arra,
hogy a munkamódszer-átadó személye ne változzon egy adott betanítási folyamat alatt.
1.3.3.
Munkamódszer-átadók oktatása, továbbképzése
Általános tematika
 Felnőtt tanulás problémái (biológiai öregedés, általános ellenállás, stb.).
 Felnőttek nevelési módszerei, eszközei (követelés, meggyőzés, elismerés, büntetés,
stb.).
 Az oktató személyisége, mint nevelési eszköz (emberszeretet, empátia,
példamutatás, stb.).
 Gyakorlati tanácsok a felnőtt oktatás, nevelés során.
Járművezető
Továbbképzésüket évente egy alkalommal kell megtartani 4 órában az időszakos oktatás
keretén felül. Az egységes oktatás érdekében ezeket az időszakos oktatásokat az
Üzemirányítási Osztály szervezi.
Nem utazó forgalmi munkavállalók
Az egységes gyakorlat biztosítása érdekében évente egy alkalommal, az ismeretbővítő
oktatáson felül, további 4óra keretben kell továbbképzésüket megtartani. Az egységes
oktatás érdekében ezeket az időszakos oktatásokat az Üzemirányítási Osztály szervezi.
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1.4. 4.sz.melléklet
Szakmai-pedagógiai követelményrendszer a munkamódszer átadók számára
Szakmai - pedagógiai követelményrendszer a munkamódszer-átadók számára
(Magatartás a katedrán)
Az oktató személyisége, eszmei és emberi arculata, pedagógiai hozzáértése az oktatás
sikerének semmi mással nem pótolható feltétele.
Az oktató magatartása a legfontosabb motiváló eszköz a tanítás-tanulás folyamatában. Ez a
felnőttoktatásra is érvényes. Az, hogy mit tanult a tanuló, nagymértékben függ attól, hogyan
érezte magát a foglalkozáson. Az viszont, hogy hogyan érzi magát a tanuló a foglalkozáson,
igen nagymértékben függ az oktató magatartásától, viselkedésétől.
Az oktató és a tanuló viszonyának alakulásában nagy szerepe van az első találkozásnak. A
tanuló legelső benyomásait nagymértékben befolyásolja az oktató megjelenése.
A megjelenéshez tartozik a ruházat, a köszönés, a bemutatkozás és általában a modor.
A megfelelő ruha, az ápolt külső növeli a bizalmat, érzékelteti azt, hogy az oktató számára is
jelentősége van annak, amit csinál. A megfelelő megjelenést és a megfelelő modort meg
lehet tanulni, az oktatónak pedig meg is kell tanulnia!
A külsőségeken túlmenően nézzük meg a pedagógus, oktató személyével szemben
támasztott egyéb követelményeket:
1.Hivatásérzet:




érdeklődéssel, lelkesedéssel végezze munkáját,
magas követelményeket támasszon saját munkája iránt,
legyen
tudatában
annak,
hogy
felelősséggel
munkájáért,eredményeiért.

tartozik

a

tanulók

2.Szaktudás, általános műveltség:




alapos, korszerű szaktudással rendelkezzen,
sokoldalú képzettség, széles látókör jellemezze,
fejlessze beszédkultúráját.

3.Pedagógiai felkészültség:






nélkülözhetetlen a mesterségbeli tudás, amely az oktató eszmei beállítottságának,
általános műveltségének, szaktudásának és szakmai tapasztalatainak a szintézise,
tovább kell mélyíteni pedagógiai-elméleti tudását,
nélkülözhetetlen a felelősségtudat és a dönteni tudás,
fejlesztenie kell a pedagógiai gyakorlatot.

4.A személyiség megbecsülése és szeretete:



nem érzelgős, lágyszívű, elnéző szeretetre van szükség,
fontos a hallgatók megbecsülése, s az, hogy ne alázza meg emberi méltóságukat az
oktató.
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5.Pedagógiai tapintat:



helyes cselekvés iránti érzék kialakítása,
másokkal való érintkezésben a helyes eljárás megtalálása.

6.Pedagógus - továbbképzés:



tervszerű önművelés, önképzés,
általános és szakirányú műveltség gyarapítása.

7.Pedagógiai készségek megléte, ill. kialakítása:






megfelelő kérdezési technika,
motiválás készsége,
megerősítés készsége,
példák alkalmazásának készsége,
változatos óravezetés készsége.

8.Metakommunikáció alkalmazása:


megfelelő
kézmozdulatok,
testtartás,
arcjáték,
hanghordozás,
távolságtartásalkalmazása nevelési célzattal, ill. a tananyag jobb megértése
érdekében.
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2. Metró Üzemigazgatóság
2.1. 1.sz. melléklet
Helyi forgalmi vizsgára kötelezettek részére kijelölt ismeretanyag
F.1. Jelzési Utasítás kijelölt pontjai:
É-D:

1, 4, 12-13, 15, 17, 20, 23-24, 27-28, 110-114, 140-141, 143-147, 148, 155, 163,
167-169, 179.

K-Ny:

1-2, 14, 17, 19, 22, 28, 34, 35-36, 46-47, 118-119, 126-127, 129-134, 135, 149,
154-156.

M4:

1-2, 14, 17, 19, 22, 28, 34, 35-36, 46-47, 120-121, 128-129, 131-136, 137, 151, 156
158.

MFAV:

1-3, 6-8, 11-13, 24, 50-53, 81-82, 107-109, 112-118, 121, 128-129, 131-133.

F.2. Forgalmi Utasítás kijelölt pontjai:
É-D:

I. fejezet:

1, 4-5, 9,

II. fejezet:

3-7, 11, 13, 15, 18, 21, 29, 51, 58-59, 80, 83-86,

III. fejezet:

31-35, 39, 44-46, 49,

IV. fejezet:

7-10,

VI. fejezet:

1-3, 11-38, 40, 42, 44-48,

VII. fejezet:

12-13, 17-18, 22, 38-39, 41-42, 46.

K-Ny: I. fejezet:

M4:

1, 3, 9,

II. fejezet:

3-7, 12, 14, 19, 22, 25, 35, 78, 87-88, 108, 111-112, 114-115,

III. fejezet:

31-35, 39, 44-46, 49,

IV. fejezet:

7-10,

VI. fejezet:

1-3, 11-41, 43, 45, 47-51,

VII. fejezet:

12-13, 17-18, 22, 38-39, 41-42, 45.

I. fejezet:

1, 3, 9,

II. fejezet:

3-7, 12, 14, 18, 21, 24, 34, 77, 88-89, 110, 113-114, 116-117,

III. fejezet:

31-35, 39, 44-46, 49,

IV. fejezet:

7-10,

VI. fejezet:

1-3, 11-45, 47, 49, 51-55,

VII. fejezet:

12-13, 17-18, 22, 35-36, 38-39, 42.

Hatályba lépés dátuma:
2014.augusztus „…..” napja

11/27. oldal

Oktatási, Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Ágazati függeléke Mellékletek
MFAV: 1-4, 7, 10, 18-22, 24-26,40-41, 44-45, 48, 63, 69, 94-96, 137-140, 145-147, 165-166,
171-173, 248-250, 283-285, 345, 364-369, 373, 377, 379-384, 386, 390-398, 403,
414, 436, 439, 440, 446, 463, 465, 530, 548, 552-558, 562-563, 688-692.
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2.2. 2.sz. melléklet
Tanulmányi segédletek jegyzéke

Forgalmi Főmérnökség képzéseihez szükséges segédletek

MFAV
Peronőr képzés
F.1. Jelzési Utasítás
F.2. Forgalmi Utasítás
V.1. Szolgálati Szabályzat
Vonalismeret
Vezetéstechnika
Járműismeret I.-II.
Jelző és biztosítóberendezések
Számítástechnikai alapismeretek
Központi távközlési rendszer
Áramellátás
Forgalmi technológiai és utasforgalom irányítási ismeretek
Üzemtan
Hibaelhárítás
Közúti elsősegélynyújtás
Munkavédelmi Szabályzat
Etikai kódex
Pályaismeretek
Kereskedelmi és személydíjszabási ismeretek
Tűzvédelmi Szabályzat
Magatartás a közlekedésben

+
+
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MFAV
Járművezető
képzés
+
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+
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+
+

+
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Utasforgalomirányító
diszpécser
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

Peronőr
F.1. Jelzési Utasítás
F.1. Jelzési Utasítás függeléke
F.1. Forgalmi Utasítás 5. sz. módosítása (AVR)
F.2. Forgalmi Utasítás
F.2. Forgalmi Utasítás függeléke
V.1. Szolgálati Szabályzat
V.1. Szolgálati Szabályzat függeléke
Szolgálati Vonat Végrehajtási Utasítás
Jelző és biztosítóberendezések I-II
Áramellátás
Járműismeret I-II
Hibaelhárítási útmutató
Közúti elsősegélynyújtás
Munkavédelmi Szabályzat
Vonalismeret
Pályaismeret
Vezetéstechnika
Tűzvédelmi Szabályzat
Kereskedelmi és személydíjszabási ismeretek
Számítástechnikai alapismeretek
Etikai kódex
Magatartás a közlekedésben
Üzemtan

MFAV
Vonat- és utasforgalom-irányító
képzés
+
+
+
+

Központi
utasforgalomirányító diszpécser
+
+
+
+
+

+

Vonatforgalom
irányító
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
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3. Villamos Üzemigazgatóság
3.1. 1.sz. melléklet
Minősítő vizsgára és ismeretbővítő oktatásra kötelezett munkakörök
Minősítő vizsgára és ismeretbővítő oktatásra kötelezett munkakörök
Munkakör

éves óraszám

diszpécser (üzemi)

4

társasági gépjármű vezetői engedéllyel rendelkezők

3
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3.2. 2.sz. melléklet
Házirend
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
VÜI. VÜIG. VILLAMOS FORGALMI FŐMÉRNÖKSÉG
HÁZIREND
1. Betartandó előírások a hallgató részére
1.1. Az oktatás időtartama alatt vezetőjük:
- a tanfolyamvezető
- a főállású oktatók
- a megbízott előadók
1.2. A tanteremben a megjelenés pontosan, az órarendben megjelölt időpontban, munkára
képes állapotban.
1.3. Az érkezést és a távozást saját kezűleg kell a jelenléti íven rögzíteni és aláírni.
1.4. A késést írásban jelenteni kell, az ok feltüntetésével.
1.5. Sorozatos késés vagy igazolatlan mulasztás esetén a hallgatót a tanfolyamról ki lehet
zárni.
1.6. Az érkezés és a távozás közötti időtartam alatt az oktatás helyszínén kell tartózkodni.
Távolmaradásra, eltávozásra – a távozási naplóba történő egyidejű bejegyzés mellett –
a képzés vezetője adhat engedélyt.
1.7. Mindennemű balesetet, sérülést, rosszullétet vagy környezeti ártalmat azonnal
jelenteni kell a tanfolyamvezetőnek.
1.8. Megbetegedésről, illetve az előre nem engedélyezett távolmaradásról – a legrövidebb
időn belül – a tanfolyamvezetőt értesíteni kell. A távolmaradás okát igazolni kell.
1.9. Az oktatás időtartama alatt szabadságot nem vehet igénybe, rendkívüli szabadságot a
képzés vezetőjének hozzájárulásával a munkáltatói jogkört gyakorló engedélyezhet.
1.10. A hallgató, ha – bármely okból – a tanfolyam időtartamának 20 %-áról távol marad,
illetve valamely képesítő-, vagy záróvizsgával záruló tantárgy esetén a mulasztott órák
száma a 30 %-ot eléri, a tanfolyamot nem folytathatja, illetve nem vizsgázhat.
1.11. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggőalapképzésen a képzésben részt vevő –
amennyiben nem kapott a Rendelet III. 12. § (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint
mentesítést vagy felmentést – köteles részt venni, és a hiányzásokat pótolni. A
hiányzás elméleti ismereteknél konzultációval, gyakorlati ismereteknél a képzési
programban előírt gyakorlat elvégzésével pótolható. Ha a hiányzást a képzésben részt
vevő igazoltan nem pótolja, vagy annak mértéke meghaladja a képzési modul
óraszámának 30%-át, a képzést nem folytathatja és vizsgát csak a képzési modul
megismétlése után tehet.
Hatályba lépés dátuma:
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1.12. Az elméleti oktatáshoz (esetenként a gyakorlati oktatáshoz) az oktató által
meghatározott segédeszközöket köteles magával hozni.
1.13. A képzés idejére átvett tankönyvekért, jegyzetekért és egyéb oktatási segédanyagokért
anyagilag felelős.
1.14. Köteles legjobb tudása szerint eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek.
1.15. Tanulmányi előmeneteléről szóban vagy írásban be kell számolnia.
1.16. Nem megfelelő tanulmányi munka a tanfolyamról történő kizárást vonja maga után.
1.17. A hallgató magatartásával nem zavarhatja az oktatást, nem veszélyeztetheti saját és
társai testi épségét, dologi kárt és környezetszennyezést nem okozhat.
1.18. A tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartása minden hallgató részére kötelező.
1.19. Szeszesital és bódító hatású szerhatása alatt az oktatás helyszínén nem tartózkodhat.
Az oktatás területére szeszesitalt behozni, illetve fogyasztani tilos. Előfordulása a
tanfolyamról történő kizárást eredményezi.
1.20. A tanteremben, mellékhelyiségekben dohányozni nem lehet, csak az erre kijelölt
helyen.
1.21. A tanulással kimondottan nem összefüggő tárgyakat az oktatás területére behozni és
működtetni nem lehet.

2. A hallgatónak joga van
2.1. A rendelkezésre bocsátott oktatási eszközök, segédeszközök, könyvtári könyvek és
egyéb felszerelések használatára.
2.2. A tanulmányai során felmerülő problémáknak a fennálló rendelkezések alapján történő
intézésére a tanfolyamfelelősön keresztül, vagy személyesen a tanfolyamvezetőnél.
2.3. Érdemi tájékoztatást kapjon valamennyi, a személyét és tanulmányait érintő
kérdésben.
2.4. Szükség esetén konzultációt kérni.
2.5. Szükség esetén a képzés vezetőjét, illetve az Oktatási Osztály vezetőjét
(tanfolyamfelelősön keresztül) tájékoztatni az oktatás során tapasztalt problémákról.

3. A tanfolyamfelelős feladatai
3.1. Ha az előadó a tanóra kezdetekor nem érkezik meg, a tanfolyamvezetőt tájékoztatni
kell.
3.2. A jelenléti ívre történő beírások valódiságát ellenőriznie kell, ha eltérést tapasztal, a
tanfolyamvezetőnek jelezze.
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3.3. Az előadót segíti, hogy az óra megtartásához szükséges eszközök rendelkezésre
álljanak.
3.4. A tanteremben lévő eszközök állagmegóvásában, a környezet-, munka- és tűzvédelmi
előírások betartatásában segíti az előadót, a tanfolyamvezetőt.
3.5. A tanfolyamfelelős képviselje a tanulók többségének véleményét, és szükség esetén
kezdeményezzen intézkedést, ha az előadó tevékenysége során bármilyen visszaélést
tapasztal.
3.6. A tanfolyamfelelőst a tanulócsoport tagjai maguk közül demokratikusan választják
3.7. A házirendben foglaltak megszegőit figyelmezteti, súlyosabb esetben a tanfolyam
vezetőjének jelenti.
4. Órabeosztás
Az elméleti tanórák lebonyolítási rendje nappali tagozatos 7 órás munkarendben
foglalkoztatott munkavállalói tanfolyamok részére:
1.

7.30 - 8.15

2.

8.25 - 9.10

3.

9.30 - 10.15

4. 10.25 - 11.10
5. 11.20 - 12.05
6. 12.30 - 13.15
7. 13.25 - 14.10
Az elméleti tanórák lebonyolítási rendje nappali tagozatos 8 órás munkarendben
foglalkoztatott munkavállalói tanfolyamok részére:
1. 7.00 - 7.45
2. 7.55 - 8.40
3. 8.50 - 9.35
4. 9.55 - 10.40
5. 10.50 - 11.35
6. 11.45 - 12.30
7. 13.00 - 13.45
8. 13.55 – 14.40
A gyakorlati vezetés a Forgalom Üzemviteli Csoport vezetője által meghatározott egyéni
beosztás alapján történik.
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Az egész napos időszakos oktatások lebonyolítási rendje:
1. 6.45 - 7.35
2. 7.45 - 8.35
3. 8.45 - 9.35
4. 9.45 - 10.35
5. 10.45 - 11.35
6. 11.55 - 12.45
7. 12.55 - 13.45
8. 13.55 – 14.45

5. A házirendben foglaltakat minden oktató és minden hallgató magára nézve kötelező
érvényűnek köteles tekinteni. A tanfolyamfelelős feladatai és jogai a választás után lépnek
életbe. A házirendet a tanteremben ki kell függeszteni.

Budapest, …………………………………

………………………………………
Forgalom Üzemviteli csoportvezető
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3.3. 3. sz. melléklet
Vasúti járművezető alapképzés Vasúti pályahálózat ismereti képzés Közúti villamos
vasút Vonalismeret BKV Zrt., vonalismereti kategóriák
Érvényes: 2011. október 1-jétől

A BKV Zrt. közúti vasúti pályahálózatán a vasúti pályára, illetve pályahálózatra vonatkozóan
szakismereti és alkalmassági vizsga az alábbiakban meghatározott vonalismereti
kategóriákban tehető:
B1; B2; B3; D1; D2; D3; D4; É1; É2; É3.
A társasággal munkaviszonyban álló vasúti járművezetők pályára illetve pályahálózatra
vonatkozó érvényes szakismereti és alkalmassági vizsgái a részükre kiállított vasúti
járművezetői tanúsítványban a fenti kategóriák szerint kerülnek feltüntetésre.
Az egyes kategóriák az alábbiakban részletezett módon tartalmazzák:
 a menetrendi viszonylatok útvonalát,
 az adott viszonylatokhoz tartozó betétjáratok útvonalát,
 az adott viszonylatokhoz tartozó kocsiszíni menetek útvonalát,
 az adott viszonylatokhoz tartozó átszerelő menetek útvonalát,
 a felsorolt kocsiszínekhez kapcsolódó kocsiszíni ki- és beállási ismereteket,
 az érintett végállomásokat,
 a felsorolt kiegészítő vonalszakaszokat.

B1:
Kelenföldi pályaudvar vá.–Vasút utca–Bartók Béla út–Szent Gellért rakpart–Várkert rakpart–
Bem rakpart–Batthyány tér vá.
Kocsiszíni útvonal: Kelenföld kocsiszín a viszonylat vonala mellett található.
Kamaraerdei Ifjúsági Park vá.–Susulyka utca–Kőérberek–Rózsavölgy–Ady Endre út–felüljáró–
Fehérvári út– Bartók Béla út–Szent Gellért rakpart–Várkert rakpart–Bem rakpart–Batthyány
tér vá.
Kocsiszíni útvonal: Budafok kocsiszín a viszonylat vonala mellett található.
Budafok, Városház tér vá.–Mária Terézia utca–Leányka utca–felüljáró–Fehérvári út–Bartók
Béla út–Szabadság híd–Vámház körút–Múzeum körút–Károly körút–Deák Ferenc tér M vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Budafok kocsiszín a viszonylat vonala mellett található.
 Kelenföld kocsiszín–Bartók Béla út–Szabadság híd–Vámház körút–Múzeum körút–
Károly körút–Deák Ferenc tér M vá.
 Kelenföld kocsiszín–Bartók Béla út–Szent Gellért téri vágánykapcsolat–Bartók Béla
út–Fehérvári út–felüljáró–Leányka utca–Mária Terézia utca–Budafok, Városház tér
vá.
Kelenföldi pályaudvar vá.–Vasút utca–Bartók Béla út– Szabadság híd–Vámház körút–
Múzeum körút–Károly körút–Deák Ferenc tér M vá.
Kocsiszíni útvonal: Kelenföld kocsiszín a viszonylat vonala mellett található.
Hatályba lépés dátuma:
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Budafok kocsiszín –Fehérvári út–Savoya park vá.
Döbrentei tér–Krisztina körút–Széll Kálmán tér
Móricz Zsigmond körtér–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Krisztina körút–Széll Kálmán
tér

B2:
Széll Kálmán tér–Krisztina körút–Szent Gellért rakpart–Bartók Béla út–Fehérvári út–Feltáró
út–Savoya park vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Budafok kocsiszín a viszonylat vonala mellett található.
 Szépilona kocsiszín–Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér vá.
Hűvösvölgy vá.–Völgy utca–Alsó Völgy utca–Versec sor–Hűvösvölgyi út–Budakeszi út–Szilágyi
Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Krisztina körút–Alkotás utca–Budaörsi út–Villányi út–Móricz
Zsigmond körtér vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Szépilona kocsiszín–Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Krisztina
körút–Alkotás utca–Budaörsi út–Villányi út–Móricz Zsigmond körtér vá.
 Szépilona kocsiszín–Budakeszi út–Budagyöngye–Budakeszi út–Hűvösvölgyi út–Versec
sor–Alsó Völgy utca–Völgy utca–Hűvösvölgy vá.
Szent Gellért tér – Szabadság híd–Vámház körút–Múzeum körút–Károly körút–Deák Ferenc
tér M vá.
Budafok kocsiszín–Fehérvári út–felüljáró–Leányka utca–Mária Terézia utca–Budafok,
Városház tér vá.
Budafok kocsiszín–Fehérvári út–felüljáró–Anna utca–Ady Endre út–Rózsavölgy–Kőérberek–
Susulyka utca–Kamarerdei Ifjúsági Park vá.

B3:
Szent János kórház vá.–Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Krisztina körút–Alkotás utca–
Nagyenyed utca–Böszörményi út–Jagelló út–Németvölgyi út–Érdi út–Márton Áron tér vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Szépilona kocsiszín–Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Szent János kórház vá.
 Szépilona kocsiszín–Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér vá.

D1:
Gubacsi út vá.–Határ út–Epreserdő utca–Ecseri út–Bihari út–Mázsa tér (62A végállomás)–
Kőrösi Csoma Sándor út–Fehér út–Nagy Lajos király útja–Erzsébet királyné útja–Mexikói út–
Mexikói út vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.–Határ út–Gubacsi út vá.
 Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.–Határ út– Epreserdő
utca–Ecseri út–Bihari út–Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) (62A végállomás)–

Hatályba lépés dátuma:
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Kőrösi Csoma Sándor út–Fehér út–Nagy Lajos király útja–Erzsébet királyné útja–
Mexikói út–Mexikói út vá.
 Zugló kocsiszín a viszonylat Bosnyák téri megállóhelyénél található.
Vágóhíd H vá.–Soroksári út–Haller utca–Orczy út–Fiumei út–Festetics György utca–Keleti
pályaudvar (Festetics György utca) vá.
Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M vá.–Népszínház utca–Fiumei út–Kőbányai út–Kőrösi
Csoma Sándor út–Jászberényi út–Maglódi út–Sírkert utca–Kozma utca–Új köztemető (Kozma
utca) (28A, 37 vá) – Izraelita temető vá.
Blaha Lujza tér (Népszínház utca) vá.–Népszínház utca–Dobozi utca–Magdolna utca–
Salgótarjáni utca–Kolozsvári utca–Jászberényi út–Sörgyár (37A vá.)–Jászberényi út–Maglódi
út–Sírkert utca–Kozma utca–Izraelita temető vá.
Határ út M vá.–Ady Endre út–Tulipán utca vá.
Kocsiszíni útvonal: Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.
Mester utca (Ferenc körút) vá.–Mester utca–Könyves Kálmán körút–Gubacsi út–Határ út–
Török Flóris utca–Nagysándor József utca vá.–Nagysándor József utca–Jókai Mór utca–Határ
út–Gubacsi út–Könyves Kálmán körút–Mester utca– Mester utca (Ferenc körút) vá. (A Határ
út–Török Flóris utca torkolattól a Jókai Mór utca–Határ út torkolatig hurokvágányként
közlekedik.)
Kocsiszíni útvonal:
 Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út–Török Flóris utca–Nagysándor József
utca vá.
 Nagysándor József utca vá.–Nagysándor József utca–Jókai Mór utca–Határ út–Ferde
utca–Üllői út–Száva kocsiszín
 Mester utca (Ferenc körút) vá.–Mester utca–Könyves Kálmán körút–Gubacsi út–
Határ út–Ferde utca–Üllői út–Száva kocsiszín
 Mester utca (Ferenc körút) vá.–Mester utca–Könyves Kálmán körút–Ferencváros
kocsiszín
Határ út M vá.–Határ út–Török Flóris utca–Nagysándor József utca–Vörösmarty utca–Előd
utca, Pesterzsébet, Pacsirtatelep vá.–Előd utca–Török Flóris utca–Székelyhíd utca–Ady Endre
utca–Nagysándor József utca–Jókai Mór utca–Határ út–Határ út M vá. (A Határ út–Török
Flóris utca torkolattól a Jókai Mór utca–Határ út torkolatig hurokvágányként közlekedik)
Kocsiszíni útvonal: Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.
Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M vá.–Népszínház utca–Fiumei út–Kőbányai út–Kőrösi
Csoma Sándor út–Fehér út–Nagy Lajos király útja–Erzsébet királyné útja–Kolozsvár utca–
Rákospalota, MÁV telep vá.–Bánkút utca– Páskomliget utca–Zsókavár utca – Újpalota,
Erdőkerülő utca vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.–Határ út–Epreserdő
utca–Ecseri út–Bihari út–Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) (62A végállomás)
Hatályba lépés dátuma:
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Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.–Határ út–Epreserdő
utca–Ecseri út–Bihari út–Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) (62A végállomás)–
Kőrösi Csoma Sándor út–Fehér út–Nagy Lajos király útja–Erzsébet királyné útja–
Kolozsvár utca–Rákospalota, MÁV telep vá.
Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.–Határ út–Epreserdő
utca–Ecseri út–Bihari út–Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) (62A végállomás)–
Kőrösi Csoma Sándor út–Jászberényi út–Sörgyár (37A végállomás)–Jászberényi út–
Kőrösi Csoma Sándor út–Kőbányai út–Fiumei út–Népszínház utca–Blaha Lujza tér
(Népszínház utca) vá.
Zugló kocsiszín a viszonylat Bosnyák téri megállóhelyénél található.

Tulipán utca vá.–Tulipán utca–Tóth Árpád utca–Hofherr Albert utca–Üllői út– Határ út M 50es vá.–Üllői út–Száva kocsiszín

D2:
Határ út M vá.–Üllői út–Pestszentlőrinc, Béke tér vá.
Kocsiszíni útvonal: Száva kocsiszín–Üllői út–Határ út M 50-es vá.
Határ út M. vá.–Ady Endre út– Tulipán utca vá.–Tulipán utca–Tóth Árpád utca–Hofherr
Albert utca–Villanytelep
Kocsiszíni útvonal: Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.

D3:
Újbuda-központvá. – Október 23-a utca – Irinyi J. utca – Ferenc krt. – József krt. – Erzsébet
krt. – Teréz krt. – Szt. István krt. – Margit krt. – Széll Kálmán tér M. vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Hungária kocsiszín–Sport utca–Hungária krt.–Salgótarjáni utca–Dobozi utca–
Népszínház utca–József krt.–Ferenc krt.–Irinyi J. utca–Október 23-a utca–Újbudaközpontvá.
 Hungária kocsiszín–Sport utca–Hungária krt.–Salgótarjáni utca–Dobozi utca–
Népszínház utca–Erzsébet krt.–Teréz krt.–Szt. István krt.–Margit krt.–Széll Kálmán tér
M. vá.
 Újbuda-központvá.–Október 23-a utca – Irinyi J. utca – Ferenc krt.–Mester utca–
Haller utca–Orczy út–Fiumei út–Salgótarjáni utca–Hungária krt.–Sport utca–Hungária
kocsiszín
Móricz Zsigmond körtér–Karinthy Frigyes út–Irinyi J. utca – Ferenc krt. – József krt. –
Erzsébet krt. – Teréz krt. – Szt. István krt. – Margit krt. – Széll Kálmán tér M. vá.
Kocsiszíni utvonal:
 Hungária kocsiszín–Sport utca–Hungária krt.–Salgótarjáni utca–Dobozi utca–
Népszínház utca–József krt.–Ferenc krt.–Irinyi J. utca–Karinthy Frigyes út–Móricz
Zsigmond körtér vá.
 Hungária kocsiszín–Sport utca–Hungária krt.–Salgótarjáni utca–Dobozi utca–
Népszínház utca–Erzsébet krt.–Teréz krt.–Szt. István krt.–Margit krt.–Széll Kálmán tér
M. vá.
Hatályba lépés dátuma:
2014.augusztus „…..” napja
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Móricz Zsigmond körtér vá. – Karinthy Frigyes út – Irinyi J. utca – Ferenc krt.–Mester
utca–Haller utca–Orczy út–Fiumei út–Salgótarjáni utca–Hungária krt.–Sport utca–
Hungária kocsiszín

Hungária kocsiszín–Sport utca–Hungária körút –Salgótarjáni utca–Hungária körút–Róbert
Károly körút–Vörösvári út–Bécsi út vá.–Bécsi út–Frankel Leó út–Török utca
Jászai Mari tér–Jászai Mari tér vá.–Balassi Bálint utca–Kossuth Lajos tér–Széchenyi rakpart–
Belgrád rakpart–Közraktár utca–Soroksári út–Haller utca–Nagyvárad tér
Mester utca (Ferenc körút) vá.–Mester utca–Könyves Kálmán körút–Hungária körút–Puskás
Ferenc stadion

D4:
Lágymányosi híd vá.–Könyves Kálmán krt.–Hungária krt.–Róbert Károly krt.–Vörösvári út–
Bécsi út vá.
Népliget M–. Könyves Kálmán krt.–Hungária krt.–Róbert Károly krt.–Vörösvári út–Bécsi út vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Ferencváros kocsiszín–Könyves Kálmán krt.–Lágymányosi híd vá.
 Ferencváros kocsiszín–Könyves Kálmán krt.–Népliget M vá.
Vágóhíd H–Soroksári út–Közraktár utca–Belgrád rkp.–Széchenyi rkp.–Kossuth Lajos tér–
Balassi Bálint utca–Jászai Mari tér vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Ferencváros kocsiszín–Könyves Kálmán krt.–Mester utca–Haller utca–Soroksári út–
Vágóhíd H vá.
Margit híd, budai hídfő H vá.–Vidra utca–Frankel Leó út–Bécsi út–Bécsi út, Vörösvári út vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Ferencváros kocsiszín–Könyves Kálmán krt.–Lágymányosi híd vá.–Könyves Kálmán
krt.–Hungária krt.–Róbert Károly krt.–Vörösvári út–Bécsi út vá.
 Ferencváros kocsiszín–Könyves Kálmán krt.– Hungária krt.–Róbert Károly krt.–
Vörösvári út–Bécsi út vá.
Vágóhíd H vá.–Soroksári út–Haller utca–Orczy út–Fiumei út–Festetics György utca–Keleti
pályaudvar (Festetics György utca) vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Ferencváros kocsiszín–Könyves Kálmán krt.–Mester utca–Haller utca–Soroksári út–
Vágóhíd H vá.
 Ferencváros kocsiszín–Könyves Kálmán krt.–Mester utca–Haller utca–Soroksári út–
Pápay utcai visszafogó váltó–Haller utca–Orczy út–Fiumei út–Festetics György utca–
Keleti pu., Festetics György utca M vá.
Mester utca (Ferenc körút) vá.–Mester utca–Könyves Kálmán körút–Ferencváros kocsiszín
Könyves Kálmán körút–Gubacsi út–Koppány utcai összekötővágány
Török utca–Margit körút–Széll Kálmán tér
Hatályba lépés dátuma:
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Blaha Lujza tér–Erzsébet körút–Szent István körút–Jászai Mari tér–(Jászai Mari tér vá.)–
Margit híd–Margit körút–Széll Kálmán tér
Hidegkuti Nándor Stadion–Salgótarjáni utca–Népszínház utca–Blaha Lujza tér (Népszínház
utca) vá.

É1:
Lágymányosi híd vá.–Könyves Kálmán krt.–Hungária krt.–Róbert Károly krt.–Vörösvári út–
Bécsi út vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Angyalföld kocsiszín–Béke utca–Lehel utca–Róbert Károly krt.–Jász utcai visszafogó
váltó–Róbert Károly krt.–Vörösvári út–Bécsi út vá.
 Angyalföld kocsiszín–Béke utca–Lehel utca–Róbert Károly krt.– Hungária körút
Könyves Kálmán körút–Lágymányosi híd, pesti hídfő vá.
Angyalföld kocsiszín–Pozsonyi utca–István út–Görgey Artúr utca–Szilágyi utca–Pozsony utca–
Fő út–Rákospalota Kossuth utca vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Angyalföld kocsiszínből való ki és beállás közvetlenül a viszonylat vonalára, illetve
vonaláról történik.
Lehel tér M–Lehel utca–Béke utca–Pozsonyi utca–István út–Görgey Artúr utca–Szilágyi utca–
Külső Szilágyi út–Káposztásmegyer, Megyeri út vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Angyalföld kocsiszínből való ki és beállás közvetlenül a viszonylat vonalára, illetve
vonaláról történik.
Könyves Kálmán körút–Mester utca–Mester utca (Ferenc körút) vá.–Mester utca–Haller
utca–Nagyvárad tér–Orczy út–Orczy tér–Kőbányai út–Baross kocsiszín

É2:
Lágymányosi híd vá. – Könyves Kálmán krt.–Hungária krt.–Róbert Károly krt.–Vörösvári út–
Bécsi út vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Baross kocsiszín - Dobozi utca – Salgótarjáni utca–Hungária krt.–Róbert Károly krt.–
Vörösvári út–Bécsi út vá.
 Baross kocsiszín–Dobozi utca–Salgótarjáni utca–Hungária krt.–Puskás Ferenc stadion,
visszafogó váltó–Hungária krt.–Könyves Kálmán krt.–Lágymányosi híd, pesti hídfő H
vá.
 Angyalföld kocsiszín–Béke utca–Lehel utca–Róbert Károly krt.–Jász utcai visszafogó
váltó–Róbert Károly krt.–Vörösvári út–Bécsi út vá.
 Angyalföld kocsiszín–Béke utca–Lehel utca–Róbert Károly krt.–Hungária körút–
Könyves Kálmán körút–Lágymányosi híd, pesti hídfő vá.
Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M vá.–Népszínház utca–Fiumei út–Kőbányai út–Kőrösi
Csoma Sándor út–Jászberényi út–Maglódi út–Sírkert utca–Kozma utca–Új köztemető (Kozma
utca) (28A, 37 vá) – Izraelita temető vá.
Kocsiszíni útvonal:
Hatályba lépés dátuma:
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Baross kocsiszín–Kőbányai út–Kőrösi Csoma Sándor út–Jászberényi út–Maglódi út–
Sírkert utca–Kozma utca–Új köztemető (Kozma utca) (28A, 37 vá) – Izraelita temető
vá.
Baross kocsiszín–Kőbányai út 21, visszafogó váltó–Kőbányai út–Fiumei út–Népszínház
utca–Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M vá.
Baross kocsiszín–Dobozi utca–Népszínház utca–Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M
vá

Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M vá.–Népszínház utca–Fiumei út–Kőbányai út–Kőrösi
Csoma Sándor út–Jászberényi út–Maglódi út–Sírkert utca–Kozma utca–Izraelita temető vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Baross kocsiszín–Kőbányai út–Kőrösi Csoma Sándor út–Jászberényi út–Maglódi út–
Sírkert utca–Kozma utca–Izraelita temető vá.
 Baross kocsiszín–Kőbányai út 21, visszafogó váltó–Kőbányai út–Fiumei út–Népszínház
utca–Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M vá.
 Baross kocsiszín–Dobozi utca–Népszínház utca–Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M
vá.
Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M vá.–Népszínház utca–Dobozi utca–Magdolna utca–
Salgótarjáni utca–Kolozsvári utca–Jászberényi út–Sörgyár (37A vá.)–Jászberényi út–Maglódi
út–Sírkert utca–Kozma utca–Izraelita temető vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Baross kocsiszín–Dobozi utca–Népszínház utca–Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M
vá.
 Baross kocsiszín–Dobozi utca, visszafogó váltó–Dobozi utca–Magdolna utca–
Salgótarjáni utca–Kolozsvári utca–Jászberényi út–Sörgyár (37A vá.)–Jászberényi út–
Maglódi út– Sírkert utca–Kozma utca– Izraelita temető vá.
Könyves Kálmán körút–Mester utca–Mester utca (Ferenc körút) vá.–Mester utca–Haller
utca–Nagyvárad tér–Orczy út–Orczy tér–Kőbányai út–Baross kocsiszín
Orczy tér–Fiumei út–Festetics György utca–Keleti pályaudvar (Festetics György utca) vá.
Élessarok–Fehér út–Örs vezér tere
Kőbánya alsó vasútállomás–Bihari út–Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) vá.

É3:
Gubacsi út vá.–Határ út–Epreserdő utca–Ecseri út–Bihari út–Mázsa tér (62A végállomás)–
Kőrösi Csoma Sándor út–Fehér út–Nagy Lajos király útja–Erzsébet királyné útja–Mexikói út–
Mexikói út vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Zugló kocsiszínből való ki és beállás közvetlenül a viszonylat vonalára, illetve
vonaláról történik.
 Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.–Határ út–Gubacsi út vá.
 Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.–Határ út– Epreserdő
utca–Ecseri út–Bihari út–Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) (62A végállomás)–
Kőrösi Csoma Sándor út–Fehér út–Nagy Lajos király útja–Erzsébet királyné útja–
Mexikói út–Mexikói út vá.
Hatályba lépés dátuma:
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Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M vá.–Népszínház utca–Fiumei út–Kőbányai út–Kőrösi
Csoma Sándor út–Jászberényi út–Maglódi út–Sírkert utca–Kozma utca–Új köztemető (Kozma
utca) (28A, 37 vá) – Izraelita temető vá.
Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M vá.–Népszínház utca–Fiumei út–Kőbányai út–Kőrösi
Csoma Sándor út–Fehér út–Nagy Lajos király útja–Erzsébet királyné útja–Kolozsvár utca–
Rákospalota, MÁV telep vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Zugló kocsiszínből való ki és beállás közvetlenül a viszonylat vonalára, illetve
vonaláról történik.
Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) vá.–Bihari út– Kőrösi Csoma Sándor út– Fehér út–
Nagy Lajos király útja–Erzsébet királyné útja–Kolozsvár utca–Rákospalota, MÁV telep vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Zugló kocsiszínből való ki és beállás közvetlenül a viszonylat vonalára, illetve
vonaláról történik.
 Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.–Határ út–Epreserdő
utca–Ecseri út–Bihari út–Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) (62A végállomás)
 Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.–Határ út–Epreserdő
utca–Ecseri út–Bihari út–Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) (62A végállomás)–
Kőrösi Csoma Sándor út–Fehér út–Nagy Lajos király útja–Erzsébet királyné útja–
Kolozsvár utca–Rákospalota, MÁV telep vá.
 Száva kocsiszín–Üllői út–Ferde utca–Határ út M 42/52-es vá.–Határ út–Epreserdő
utca–Ecseri út–Bihari út–Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) (62A végállomás)–
Kőrösi Csoma Sándor út–Jászberényi út–Sörgyár (37A végállomás)–Jászberényi út–
Kőrösi Csoma Sándor út–Kőbányai út–Fiumei út–Népszínház utca–Blaha Lujza tér
(Népszínház utca) vá.
Mexikói út M vá.–Mexikói út–Erzsébet királyné útja–Kolozsvár utca–Bánkút utca–
Páskomliget utca–Zsókavár utca – Újpalota, Erdőkerülő utca vá.
Kocsiszíni útvonal:
 Zugló kocsiszín–Nagy Lajos király útja–Erzsébet királyné útja–Mexikói út–Mexikói út
M vá.
 Zugló kocsiszín–Nagy Lajos király útja–Erzsébet királyné útja–Kolozsvár utca–Bánkút
utca–Páskomliget utca–Zsókavár utca – Újpalota, Erdőkerülő utca vá.
Gubacsi út vá.–Határ út–Török Flóris utca–Nagysándor József utca–Jókai Mór utca–Határ út
Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M vá.–Népszínház utca–Dobozi utca–Magdolna utca–
Salgótarjáni utca–Kolozsvári utca–Jászberényi út–Sörgyár (37A vá.)–Jászberényi út–Maglódi
út– Sírkert utca–Kozma utca–Izraelita temető vá.
Orczy tér–Fiumei út–Festetics György utca–Keleti pályaudvar (Festetics György utca) vá.

Az egyes vonalismereti kategóriák által meghatározott pályahálózat-elemeken a BKV Zrt.
az alábbi viszonylatkiosztással és kocsiszíni kiszolgálással látja el üzemeltetési feladatait:
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Oktatási, Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Ágazati függeléke Mellékletek
B1. 19-es, 41-es, 47-es, 49-es viszonylatok; Budafok kocsiszín, Kelenföld kocsiszín; Budafok
kocsiszín–Savoya park, Döbrentei tér–Széll Kálmán tér, Móricz Zsigmond körtér–Széll
Kálmán tér (61-es vonalon).
B2. 18-as, 61-es viszonylatok; Budafok kocsiszín, Szépilona kocsiszín, Döbrentei tér–Clark
Ádám tér, Szent Gellért tér–Deák Ferenc tér, Budafok kocsiszín–Városház tér, Budafok
kocsiszín–Kamaraerdő.
B3. 59-es viszonylat; Szépilona kocsiszín.
D1. 3-as, 24-es, 28-as, 37-es, 42-es, 51-es, 51A, 52-es, 62-es, 69-es viszonylatok; Ferencváros
kocsiszín, Száva kocsiszín, Zugló kocsiszín, Határ út–Üllői út–Hofherr Albert utca.
D2. 42-es, 50-es viszonylat; Száva kocsiszín; Hofherr Albert utca.
D3. 4-es, 6-os viszonylatok; Hungária kocsiszín, alternatív kiállási útvonalak az 1-es, 17-es, 2es és 51A viszonylatokon át
D4. 1-es, 2-es, 17-es, 24-es, 51A viszonylatok; Ferencváros kocsiszín, Török utca–Széll Kálmán
tér, Blaha Lujza tér–Széll Kálmán tér, Blaha Lujza tér–Hidegkuti stadion.
É1. 1-es, 12-es, 14-es viszonylatok; Angyalföld kocsiszín, Baross kocsiszín.
É2. 1-es, 28-as, 37-es viszonylatok; Angyalföld kocsiszín, Baross kocsiszín, Salgótarjáni utca–
Keleti pályaudvar, Élessarok–Örs vezér tere, Kőbánya alsó vasútállomás–Kőbánya alsó
vasútállomás (Mázsa tér) vá.
É3. 3-as, 28-as, 37-es, 62-es, 69-es viszonylatok; Száva kocsiszín, Zugló kocsiszín,
pesterzsébeti kishurok, Salgótarjáni utca–Keleti pályaudvar.
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